
 ASOCIATIA CLUB MONDIORING                                       Nr.18/ 21.10.2015 

club specialitate Mondioring, 

membru al Asociatiei Chinologice Romane               

 

 

 
                                                                    Catre, 

                                                           Consiliul Director 

                                                                      al 

                                                 Asociatiei Chinologice Romane 

 

 

In atentia presedintelui A.Ch.R. 

Dl Cristian Stefanescu 

 

 
Pentru buna desfasurare a activitatii Asociatiei Clubul Mondioring si gestionarea sportului canin 

Mondioring la nivelul prevazut in regulamentul A.Ch.R. si F.C.I. referitor la aceasta activitate, supunem 

atentiei dvs. pentru analiza si aprobare : REGULAMENTUL DE ATESTARE INSTRUCTOR DRESAJ 

CANIN SPECIALITATE MONDIORING. 

 

Dupa aprobarea si adoptarea de catre A.Ch.R. al prezentului regulament el va deveni obligatoriu pentru toti 

practicantii de Mondioring din Romania. 

 

 
                                                                          Cu stima, 

                                                                                                    Adrian Nicolaita 

                                                                                                   Presedinte ACMR 

                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                  PROIECT 

 

    Atestarea de Instructori dresaj canin 

                                Specialitate MONDIORING  

 

 
Cadrul general 

 

Asociaţia Chinologică Română (AChR), membră a Federaţiei Chinologice Internaţionale ( FCI ) 

este singura organizaţie naţională civilă din Romania abilitată să ateste profesional personalul de 

specialitate în domeniul dresajului canin. 

 

Asociatia Clubul Mondioring este clubul naţional de specialitate Mondioring membru al 

Asociaţiei Chinologice Române abilitat să organizeze examene de atestare în dresajul canin.  

Examenele de atestare care vor fi organizate de catre ACMR vor avea ca scop: 

 

1.) Atestarea de instructori dresaj canin 

2.) Atestarea de instructori dresaj canin specialitate Mondioring 

 

Atestatele emise de catre ACMR in urma examenului de atestare si validate de catre AChR au 

valabilitate internatională şi sunt recunoscute de toate organizaţiile naţionale membre FCI. 

 

Examenele şi sesiunile de atestare, componenta Comisiei de examinare precum si locatia exacta 

unde se va desfaura examenul vor fi comunicate cu 30 zile inainte catre AChR. si vor fi postate pe 

pagina Facebook (Club Mondioring Romania) si pagina web (www.clubmondioring.ro) a ACMR pentru 

informarea clara, egala si transparenta a persoanelor interesate. 

 

Intregul sistem de examinare si atestare este conceput in baza respectarii regulamentelor AChR si 

FCI/Mondioring. 

 

Regulamentul de atestare este aprobat de AChR. 

 

Lista instructorilor de dresaj canin  şi a instructorilor dresaj canin specialitate mondioring va fi 

publicată pe site-urile AChR (www.ach.ro) şi ACMR (www.clubmondioring.ro) pentru o corecta 

informare a persoanelor interesate. 

 

 

Examen atestare instructor dresaj canin specialitate Mondioring 

 

A.)    Candidatul  
-trebuie sa prezinte documente care sa ateste ca intruneste urmatoarele conditii pentru a 

putea participa la examen: 

http://www.ach.ro/
http://www.cdach.ro/


 

 

-     cerere scrisa pentru  a participa la examenul de atestare (conf. Anexei 1) 

- varsta minima 18 ani (copie ID) 

- sa posede atestat Instructor dresaj canin (copie atestat) 

- prezentarea in examen de munca promovat: BH/ sau Test de sociabilitate si Mondioring cat.2 

a cel putin unui caine pregatit de catre candidat (Copie carnet de performanta a cainelui si 

diplome emise de organizatorii examenului promovat) 

- recomandare de la Scoala sau Clubul de dresaj canin unde a practicat sportul canin 

Mondioring 

- certificate sau diplome de la stagii de pregatire Mondioring  

- Copie a carnetului de membru al unei asociaţii sau club naţional membru AChR. cu cotizatia 

achitata pe anul in curs 

- Adeverinţa examinării psihologice parafată de un medic de specialitate. 

- Cazier judiciar 

- Dovada achitarii taxei de examinare 

 

  Orice membru activ al unei asociatii teritoriale sau club naţional membru AChR, poate solicita 

prezentarea la examinare pentru a obtine atestarea la o categorie de instruire in conformitate cu 

activitatea specifica pentru care s-a pregatit si pe care a prestat-o pana in acel moment. 

Candidatul trebuie sa studieze regulamentele A.Ch.R si FCI referitoare la dresajul canin, probleme 

de comportament canin, regulamentul BH si Testul de sociabilitate, regulamentul 

Mondioring/FCI(cat.1,2,3) publicat pe pagina web. a AChR (www.ach.ro) si sa posede 

cunostiintele necesare pentru exercitarea activitatii de Instructor dresaj canin specialitate 

Mondioring 

 

*Dosarul incomplet sau care nu a fost depus la secretariatul ACMR pana la data limita de inscriere la 

examenul de atestare (data care va fi anuntata in acelasi timp cu anuntarea examenului) nu dă dreptul 

candidatului de a se prezenta la examen. 

 

B.)    Organizatorul examenului 

 

Organizatorul examenului va fi un membru al ACMR numit de catre Consiliul Director la ACMR 

si el impreuna cu Comisia de examinare se va ocupa de : 

- anuntarea examenului 

- postarea acestuia pe pagina FB si web a ACMR 

- verificarea dosarelor candidatilor 

- Pregatirea testelor grila pentru proba scrisa si a biletelor cu subiecte pentru proba teoretica si 

proba practica, care vor fi prezentate Comisiei de examinare cu minim 24ore inaintea examenului 

- asigurarea locatiei si a conditiilor necesare pentru desfasurarea examenului de atestare 

- va tine in permanenta legatura cu membrii Comisiei de examinare pentru a se asigura ca sunt 

intrunite toate conditiile necesare desfasurarii examenului conform  regulamentelor in vigoare  

 

C.)        Comisia de examinare 

 

Comisia de examinare este stabilită de catre Consiliul Director al ACMR  si va fi comunicata catre 

AChR cat si catre persoanele interesate , cu 30 zile inaintea datei stabilite pentru examenul de 

atestare.  

Comisia pentru examenul de atestare instructor dresaj canin va fi alcătuită din specialişti atestati in 

mondioring din România sau din strainatate  cuprinzand în componenţa sa:  

- instructori dresaj canin specialitate Mondioring  cu experienta de cel putin 3 ani (de la data 

atestarii)  

- atentatori atestati specialitate Mondioring 

- comisari de ring specialitate Mondioring  

- arbitrii de lucru Mondioring  



Membrii Comisiei de examinare se vor preocupa ca sa faca o evaluare cat mai justa, impartiala si 

clara a prestatiei candidatului la examenul de atestare instructor dresaj canin specialitate Mondioring, 

avand in vedere responsabilitatea, profesionalismul si dragostea fata de caini si fata de sportul canin 

Mondioring de care acesta trebuie sa dea dovada. 

Membrii Comisiei de examinare trebuie sa se asigure de faptul ca persoana care doreste sa 

devina Instructor dresaj canin specialitate Mondioring este constienta ca in cazul obtinerii 

Atestatului de Instructor dresaj canin specialitate Mondioring, in relatia cu alte persoane trebuie 

sa se comporte de asa natura incat sa reprezinte cu onoare ACMR si A.Ch.R. 

 

 

D.) Examenul de atestare pentru INSTRUCTOR dresaj canin specialitate Mondioring  va 

consta in următoarele probe: 

 

1) -  Proba scrisă 

 

   Test de cunostiinte referitoare la Regulamentul Mondioring/FCI (pentru cat. 1,2,3), cunoştinţe generale 

despre dresajul canin de baza, elemente din examenul de munca BH si Testul de sociabilitate: test grilă cu 

25 întrebări - 3 răspunsuri. 

 

     *Candidatul care nu raspunde corect la cel putin 20 dintre intrebari se considera ca nu a acumulat 

cunostiintele necesare bazate pe experienta proprie si pe studiul regulamentelor AchR si FCI referitoare 

la Mondioring, la examenul de munca BH si la Testul de sociabilitate, va fi declarant RESPINS si nu va 

continua examenul. 

 

     2.)-   Proba teoretică, susţinută în faţa comisiei de examinare. 

 

Candidatul va trebuie sa raspunda la intrebarile de pe biletul extras si sa convinga membrii Comisiei de 

examinare cu privire la faptul ca poseda cunostiintele necesare bazate pe experienta proprie si pe studiul 

regulamentelor AchR si FCI referitoare la Mondioring cat.1,2,3, la examenul de munca BH si la Testul 

de sociabilitate pentru a putea exercita activitatea de Instructor dresaj canin specialitate Mondioring. 

 

*Incapacitatea candidatului de a trece proba teoretica duce la declararea acestuia RESPINS si 

eliminarea din examenul de atestare. 

 

 3.)-  Proba practică, susţinută în faţa comisiei de examinare. 

 

     Candidatul trebuie sa se prezinte cu un caine in fata comisiei de examinare, cu ajutorul caruia va 

exemplifica tema de pe biletul extras.  

Candidatul va demonstra practic si va explica comisiei de examinare modul in care lucreaza cu 

cainele pentru a realiza tema de pe biletul extras. In cazurile in care tema extrasa pe bilet necesita, 

pe teren vor exista obiecte de aport, obstacole pentru sarituri si vor fi prezenti pe terenul de 

examinare un arbitru Mondioring, un comisar Mondioring sau un atentator Mondioring. (prezenta 

acestora va fi garantata de catre organizatorul examenului/ acestia pot fi si membrii ai comisiei de 

examinare) 

 

*Orice manifestare violenta sau care sa exercite presiune de natura sa sperie sau sa 

intimideze cainele va duce la eliminarea candidatului din examenul de atestare. 

 

In urma examinarii candidatilor, in baza prestatiei acestora in timpul examenului se vor acorda de 

catre comisia de examinare calificativele: Promovat sau Respins. 

Persoanele care vor fi declarate Promovat vor primi Diploma de Atestat Instructor dresaj canin. 

Persoanele care vor fi declarate Respins vor avea dreptul sa se prezinte la urmatorul examen de 

atestare achitand jumatate din costul de participare. 

 

E.) Proces verbal 

 



Dupa fiecare examen de atestare se va incheia un proces verbal de catre organizatorul 

evenimentului, care va contine urmatoarele informatii: 

- Data si locul desfasurarii examenului 

- Componenta Comisiei de examinare 

- Numarul candidatilor/ participanti la examen 

- Numarul persoanelor declarate Promovat in urma examenului 

- Lista nominala cu persoanele care au promovat examenul 

Procesul verbal va fi semnat de catre organizatorul examenului si de catre membrii Comisiei 

de examinare 

Procesul verbal intocmit de catre Organizator va fi trimis impreuna cu diplomele de atestare catre A.Ch.R. 

pentru validare. 

 

Atestatul de Instructor dresaj canin specialitate Mondioring va fi recunoscut ca fiind un act oficial 

doar dupa validarea acestuia de catre A.Ch.R. 

 

                                                                         

                                                                     Adrian Nicolaita 

                                                                     Presedinte ACMR 

                                                                                  


