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TRADUCEREA : Jennifer Mulholland și Raymond Triquet (engleză, franceză).
Revizuit de către Renee Sporre-Willes ( versiunea în limbă engleză).
ORIGINE: România
DATA PUBLICĂRII STANDARDULUI OFICIAL ÎN VIGOARE: 09.06.2015
UTILIZARE: Este un excelent câine de turmă, paznic incoruptibil şi un minunat câine
de însoţire.
CLASIFICARE F.C.I.:

Grupa 1:
Secţiune 1:

Câini ciobăneşti şi de cireadă (cu excepţia
câinilor de cireadă elveţieni).
Câini de turmă.
Fără probe de lucru.

SCURT ISTORIC: Ciobănescul Românesc Mioritic a fost selecţionat dintr-o rasă
naturală existentă în Munţii Carpaţi, principalul motiv fiind utilitatea. Graţie aspectului
viguros, această rasă are mulţi amatori în România.
Standardul a fost redactat de către Asociaţia Chinologică Română în 1981. Comisia
tehnică A.Ch.R. a adaptat şi revizuit standardul la 29 martie 2002, în conformitate cu
modelul stabilit de F.C.I. la Ierusalim.
ASPECT GENERAL: Câine de talie mare dar niciodată greoi, viguros şi spectaculos.
Părul este lung şi abundent pe cap, pe tot corpul şi pe membre. Masculii sunt mai înalţi
şi mai puternici decât femelele demonstrând clar dimorfismul sexual.
PROPORŢII IMPORTANTE: Lungimea corpului este mai mare decât înălţimea la
greabăn (proporţia ideală fiind de 11 : 10). Înălţimea pieptului trebuie să fie aproximativ
jumătate din înălţimea la greabăn. Botul este un pic mai scurt decât craniul.
CARACTER/TEMPERAMENT: Este un câine echilibrat şi calm. Este un foarte bun
câine pentru paza turmelor, foarte curajos şi un luptător eficace contra posibililor
prădători (urs, lup, râs). Este neîncrezător cu necunoscuţii.
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CAP
REGIUNE CRANIANĂ:
Craniu: De lăţime potrivită, uşor bombat. Profilele superioare ale craniului şi botului
sunt aproape paralele. Văzut din faţă, profilul superior este uşor bombat. Arcadele
zigomatice sunt puţin marcate. Protuberanţa occipitală este bine marcată.
Stop: Nu este prea marcat.
REGIUNE FACIALĂ:
Nasul: Lat, bine dezvoltat, negru.
Bot: Aproape egal sau uşor mai scurt decât craniul; bine dezvoltat, se îngustează
progresiv către nas dar niciodată nu este ascuţit; mandibulă puternică.
Buze: Groase, aderente, puternic pigmentate.
Maxilare/dinţi: Maxilare puternice; dentiţie completă (lipsa PM1 şi M3 este permisă),
puternică, sănătoasă cu dinţi albi, bine implantaţi; muşcătură în foarfecă. Muşcătură în
cleşte este tolerată dar nu preferată.
Obraji: Nu sunt proeminenţi.
Ochi: De mărime potrivită, oblici; de culoarea alunei, brun închisă sau uşor mai
deschisă, niciodată galbeni. Pleoape bine pigmentate. Expresie calmă şi inteligentă.
Urechi: Prinse relativ sus, în formă de « V » cu extremitatea uşor rotunjită, lungi de 1015 cm, căzute şi bine apropiate de obraji; cuparea lor este interzisă.
GÂT: De lungime potrivită, lat şi puternic, lipsit de salbă.
CORP: Bine dezvoltat.
Linie superioară: Dreaptă, bine susţinută.
Greabăn: Moderat marcat.
Spate: Orizontal, puternic şi musculos.
Şale: Potrivit de lungi, late şi foarte musculoase.
Crupă: Musculoasă şi potrivit înclinată către baza cozii.
Piept: Lat, nu prea lung, înălţimea sa măsurând circa jumătate din înălţimea la greabăn,
cu coaste bine arcuite.
Linie inferioară: Uşor ridicată, fără a fi însă foarte suptă (de tip ogar).
COADĂ: Prinsă sus. În repaos, este purtată căzută, atingând sau depăşind uşor jaretul;
când câinele este atent sau în acţiune, este purtată ridicată, un pic curbată, putând depăşi
nivelul spatelui dar niciodată rulată sau să atingă spatele. Amputarea este interzisă.
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MEMBRE:
MEMBRE ANTERIOARE:
Vedere de ansamblu: Văzute din faţă sau din profil au aplomburi bune.
Umăr: De lungime potrivită, oblic, foarte musculos şi bine prins. Angulaţie scapulohumerală de aproximativ 100-105°.
Braţ: De lungime potrivită, foarte musculos.
Coate: Bine apropiate de corp, nedeviate spre interior său exterior.
Antebraţ: Suficient de lung, puternic şi musculos.
Carp: Ferm.
Metacarp: Văzut din profil este uşor înclinat.
Labe anterioare: Ovale, compacte şi masive; degete strânse şi arcuite, unghii de
culoare gri-cenuşie.
MEMBRE POSTERIOARE:
Vedere de ansamblu: Foarte musculoase şi puternice, drepte şi paralele văzute din
spate. Angulaţii puţin deschise.
Coapsă: Lungă, lată şi foarte musculoasă.
Genunchi: Unghiul femuro-tibial este de aproximativ 100-105°.
Gambă: Suficient de lungă, musculoasă, cu o bună osatură.
Jareţi: De înălţime medie; puternici, bine angulaţi, nedeviaţi spre interior sau exterior.
Metatars: Nu prea lung, robust şi aproape vertical, văzut din profil. Prezenţa pintenilor
nu trebuie să fie penalizată.
Labe posterioare: Puţin mai alungite decât cele anterioare.
MIŞCARE/ALURA: Mişcare armonioasă, suplă, bine coordonată, puternică şi facilă.
Mişcarea preferată este trapul. Galopul este susţinut şi echilibrat.
PIELE: Groasă, bine întinsă pe corp, bine pigmentată.
ROBĂ:
PĂR: Părul este abundent pe cap şi pe corp, de textură aspră, drept şi lung de min. 10
cm. Subpărul este mai dens şi mai suplu, de culoare deschisă. Pe membre, părul este
mai scurt. Coada este bine acoperită de păr.
CULOARE: Robă bălţată: Fondul trebuie să fie alb cu pete bine definite de culoare
neagră sau gri.
Culori uniforme: Câini în întregime de culoare albă sau gri. Vârfurile urechilor trebuie
să fie pigmentate în gri închis sau negru.
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TALIE ŞI GREUTATE:
Înălţime la greabăn:
Masculi: minim 70 cm, talie ideală 75 cm.
Femele: minim 65 cm, talie ideală 70 cm.
Greutate: în raport cu talia.
DEFECTE: Orice abatere faţã de cele de mai sus constituie un defect care se va
penaliza în funcţie de gravitatea abaterii respective ce afectează starea de sănătate şi
bunăstarea câinelui.
- Constituţie fragilă sau prea greoaie.
- Coada prea curbata sau purtată în inel.
- Absenţa dinţilor, alţii decât PM1 şi M3.
- Coate deviate spre exterior sau răsucite spre interior.
- Mişcare greoaie.
DEFECTE GRAVE:
- Dimorfism sexual insuficient marcat.
- Expresie atipică.
- Ochi rotunzi, bulbucaţi.
- Ochi de culoare prea deschisă.
- Urechi erecte.
- Păr prea scurt (mai puţin de 8 cm.).
- Păr cârlionţat sau de o textură diferită de cea descrisă în standard.
- Linie superioară căzută, arcuită sau înşeuata.
- Labe moi, deviate spre exterior sau interior.
- Angulaţii prea deschise ale membrelor posterioare.
- Coate de vacă.
- Prezenţa marcajelor tigrate.
- Masculi cu înălţimea la greabăn sub 70 cm. şi femele sub 65 cm.
DEFECTE ELIMINATORII:
- Exemplare agresive sau mult prea timide.
- Orice exemplar prezentând anomalii fizice sau comportamentale va fi descalificat.
- Exemplare atipice.
- Absenţa incisivilor sau caninilor.
- Prognatism inferior sau superior.
- Albinism.
- Absenţa naturală a cozii sau coada natural scurtă.
- Coadă cupata.
- Înălţime la greabăn mai mică de 68 cm. la masculi.
- Înălţime la greabăn mai mică de 63 cm. la femele.
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N.B. :
- Masculii trebuie să aibă două testicule cu aspect normal, complet coborâte în scrot.
- La reproducţie se vor folosi doar exemplarele funcţionale şi clinic sănătoase ce
prezintă conformaţia tipică rasei
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