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Certificatul de sociabilitate și de aptitudine pentru 
utilizare 
 

CERINŢE GENERALE: 

Certificatul de sociabilitate și de aptitudine pentru utilizare sau CSAU este 
deschis tuturor proprietarilor de câini, cu sau fără înscriere într-o Carte de 
Origini (C.O.), fie că sunt sau nu aderenţi la un club de utilizare sau de rasă. 

Testul de CSAU este de asemenea accesibil câinilor aparţinând categoriei 1 
dacă aceștia îndeplinesc clauzele speciale stabilite de către legea 99-5- și a 
fortiori, câinilor din categoria a 2-a – imediat ce vor îndeplini următoarele 
condiţii : 

Pentru câinii de categoria 1 : Cu condiţia să fi fost sterilizaţi, sterilizarea lor 
(efectuată printr-o intervenţie chirurgicală ireversibilă) fiind certificată printr-
un certificat veterinar. 

Titulari ai CSAU, câinii de categoria 1 care îndeplinesc condiţiile sus-
menţionate, pot de asemenea să participe la probele de ascultare. 

Pentru câinii de categoria 1 și a 2-a : Deţinerea de CSAU nu îi scutește de 
purtarea botniţei în locuri și transporturi publice și nici de procedura declarării 
la primărie așa cum sunt prevăzute de dispoziţiile legii 99-5 din 6 ianuarie 
1999. 

Toţi câinii, fără excepţie, trebuie să fie în vârstă de 12 luni împlinite în ziua 
examenului și prezentaţi de către proprietarul lor. Aceste criterii trebuie 
verificate de către judecător înainte de începerea testelor. 

CERINŢE SPECIALE: 

CSAU-ul poate fi  judecat de către toţi judecătorii disciplinelor practicate sub 
acoperirea comisiei de utilizare naţională ‘’ câini de păstor și de pază ‘’ 
precum și de către judecătorii de lucru asupra turmei. 
Deţinere CSAU-ului este obligatorie pentru practicarea disciplinelor 
administrate de către comisia de utilizare naţională ‘’ câini de păstor și de 
pază’’ – ca de exemplu inelul, mondioring, RCI, ţară, urmărire, cu condiţia ca 
câinele să fie înscris într-o Carte a Originilor și să aparţină, în cadrul 
activităţilor de atac, unei rase « autorizate » printre rasele enumerate în 
grupele 1, a 2-a și a 3-a. 

Notă  : Practicarea disciplinei de urmărire este de acum accesibilă tuturor 
cânilor înscriși într-o C.O, fără a ţine cont de rasă. Precum și pentru orice 



proprietar de câine, înscris sau nu într-o Carte a Originilor, ce doresc să își 
înscrie animalul în probele disciplinei de ascultare.  

1. Documente ce trebuie anexate raportului de CSAU : 

Pentru câinii înscriși într-o C.O : Fotocopie lizibilă, completă și care să nu fie 
supraîncărcată a certificatului de naștere sau a pedigriului precum și harta de 
tatuaj sau de identificare. În acest caz deţinerea unui pedigriu, furnizarea 
hărţii de tatuaj sau de identificare a câinelui este opţională. 

Pentru câinii non C.O : Fotocopie lizibilă, completă și care să nu fie 
supraîncărcată a hărţii de tatuaj sau de identificare (tatuaj mecanic sau 
transponder electronic ). 

2. Condiţii de organizare a probelor de CSAU : 

Probele pentru CSAU sunt organizate sub egida și/sau cu autorizarea 
societăţilor canine regionale pe teritoriul cărora acestea se derulează, fie cu 
ocazia adunărilor, concursurilor, expoziţiilor pe care aceste societăţi canine 
regionale le organizează ele însele sau pe care le patronează, fie în cadrul 
activităţilor normale ale cluburilor de utilizare (de asemenea și în afara 
concursurilor oficiale a acestor cluburi) cu autorizarea SCR de tutelă, fie în 
plus, cu ocazia manifestările puse pe picioare de către cluburile de rase. În 
orice caz, probele pentru CSAU nu permit o planificare specială a calendarelor 
anuale ale societăţilor canine regionale. 

N.B : Proprietarii câinilor prezentaţi nefiind supuși deţinerii obligatorii a unei 
licenţe, organizatorii de probe pentru CSAU vor trebui de asemenea să prevadă 
implementarea sau existenţa unei acoperiri de asigurare contra riscurilor de 
accident ce pot surveni cu ocazia testelor efective (mușcare de către câine a 
persoanelor care participă la teste – judecătorii și personalul de pe teren, 
printre altele), participarea judecătorului la probele de CSAU trebuind să facă 
obiectul unei declaraţii prealabile către SCC din partea organizatorului. 

Organizatorii vor pune la dispoziţia judecătorului : 

- Formularele de rapoarte ale CSAU care se prezintă sub forma unui dosar 
conţinând două foi (albă și verde) de completat prin duplicare, permiţând 
notarea a cinci câini maximum, la care sunt alăturate fotocopii ale 
certificatelor de naștere sau pedigriuri sau hărţi de tatuaj și identificare după 
cazul în care este vorba de câini cu sau fără acte. Fiecare raport de CSAU 
constituie în sine o entitate, adică numărul de câini consideraţi apţi sau 
amânaţi nu poate depăși 5 per dosar, chiar dacă există și alţi concurenţi. În 
niciun caz fotocopii de rapoarte de CSAU nu vor fi acceptate de către serviciile 
Societăţii Centrale Canine. 

- Diplomele. Pentru a evita eventualele falsificări, aceste diplome sunt 
autentificate de către un sigiliu (timbru sec). Diplomele vor fi remise câinilor 
recunoscuţi apţi în urma testelor. 

Raporturile și diplomele de CSAU vor trebui comandate de către organizator pe 
lângă serviciul librăriei SCC – Doamna Christine MOUSSAOUI – Consultaţi pagina 



de internet a CUNCBG : cun-cbg.com, rubrica ‘’ documente ce se comandă la 
SCC’’. 

3. Transmisia documentelor de către judecător la secretariatul ‘’ CSAU ‘’ al 
SCC : 

La sfârșitul testelor, și cel mai târziu, în săptămâna care urmează desfășurării 
acestora, judecătorul va transmite către secretariatul ‘’ CSAU’’ al SCC – 155 
avenue Jean Jaurès – 93535 – Aubervilliers cedex – dosarele complete de 
judecată constând din rapoarte de CSAU (foi albe și verzi nedisociate) la care 
vor fi anexate fotocopii ale certificatelor de naștere, pedigriuri sau hărţi de 
tatuaj/identificare corespunzătoare. Orice dosar considerat incomplet sau 
incorect informat va face obiectul unei respingeri. 

Următoarele menţiuni vor trebui în mod obligatoriu să figureze pe raport : 

- Locul examenului, 

- Club organizator, 

- Data examenului, 

- Numele judecătorului și semnătura acestuia, 

- Numărul de câini apţi sau amânaţi (per foaie de raport /5 maximum) și nu per 
totalitatea examenului. 

În căsuţele rezervate concurenţilor, trebuie completate toate informaţiile 
solicitate și în principal, să vă asiguraţi de adresa exactă a proprietarului către 
care va trebui trimis cardul magnetic de CSAU. Notificarea aptitudinii sau 
amânarea va trebui să fie precizată de către judecător precum și menţiunea 
calificativului obţinut în caz de reușită, adică; ‘’excelent’’, ‘’ foarte bine‘’ sau 
‘’ bine’’. 

4. Conţinutul probelor de pe certificatul de sociabilitate și de aptitudine pentru 
utilizare. 

Vocaţia principală a acestui test este aceea de a verifica echilibrul de caracter 
al câinelui, sociabilitatea sa și aptitudinea stăpânului de a exercita controlul 
asupra animalului său. Atenţia judecătorului se va referi în special la aceste 
puncte specifice ale caracterului animalului care îi este prezentat. 

- Exercitarea stabilităţii și sociabilităţii în prezenţa și în absenţa stăpânului. 

Fapte ce trebuie observate: Absenţa reacţiei, panică sau de comportament de 
autoapărare atunci când câinele este ţinut în lesă de către un străin, în 
prezenţa stăpânului și în absenţa acestuia.  

· Atitudine la mângâieri și contact din partea unei persoane străine, în 
prezenţa stăpânului. Verificare a tatuajului în ureche sau pe pulpă, aplicarea 
cititorului de transponder electronic pe regiunea jugulară. 

· Reacţia rea a animalului la zgomote,  alta decât surpriza (în prezenţa și în 
absenţa stăpânului) . Zgomotul nu va trebui niciodată să fie provocat la mai 



puţin de 5 metri de câine iar utilizarea cartușului doar cu pulbere, indiferent 
de calibru, este interzisă.  

· Încrucișarea cu un alt câine ţinut în lesă (1 până la 2 metri între cei doi 
câini). 
· Dacă acesta indică, de la început, semne de agresivitate sau de teamă 
excesivă, dacă comportamentul său este de așa natură încât judecătorul să nu 
poată verifica tatuajul sau identificarea, câinele va trebui să fie amânat. 

Exerciţii de ascultare  

- Exerciţiu de mers în lesă. 

Câinele va trebui să efectueze un mers cu stăpânul său fără să tragă de lesă, 
totuși, câteva tensiuni din partea câinelui pot fi tolerate. Trecerea binomului 
stăpân/câine într-un grup de persoane, fără provocare, lesa să nu fie întinsă. 

- Exerciţiu de absenţă a stăpânului. 

Stăpânul trebuie să poată lăsa câinele său într-un loc desemnat de către 
judecător, într-o poziţie la alegerea sa, să nu fie prezent, ascunzându-se din 
raza vizuală a câinelui și să își recupereze animalul în același loc, după 30 de 
secunde. O deplasare a câinelui pe o rază de 2 metri în timpul absenţei nu 
constituie o greșeală. 

 
- Exerciţiu de chemare la picior. 

Câinele imobilizat în poziţia aleasă de către stăpân la o distanţă de aproximativ 
douăzeci de metri de acesta, va trebui să revină la picior, la simpla chemare, 
într-un termen de 15 secunde și într-o rază de 2 metri. 

Instrucţiuni de judecare : 

Incapacitatea unui câine de a executa unul sau altul dintre aceste exerciţii de 
ascultare nu poate constitui un motiv de amânare, dacă acest câine face altfel 
dovada calităţilor de echilibru caracterial și de sociabilitate căutate, 
rămânând, în special și în toate circumstanţele, sub controlul stăpânului său. 

În ipoteza unui câine care nu ar executa corect aceste exerciţii de relaxare, 
judecătorul va avea atunci facultatea de a avea o incidenţă asupra atribuirii 
calificativului pus la dispoziţia sa. 

Notă  : Amânarea unui câine la testul de CSAU nu este definitivă, acest câine 
putând să fie din nou prezentat ulterior. 

 


