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REGULAMENTUL CÃRÞII DE ORIGINE ROMÂNE 
 

 

CAPITOLUL  I. 

REGLEMENTÃRI GENERALE 

Art.1. (1) Pentru animalele din specia caninã din România, Asociaþia Chinologicã 

Românã (A.Ch.R.) a instituit o carte de origine naþionalã, unica recunoscutã de cãtre 

F.C.I. 

(2) Denumirea ei oficialã este "Cartea de Origine Românã" prescurtat C.O.R. ºi este 

organism tehnic al Asociaþiei Chinologice Române (A.Ch.R.).  

Art.2. În aceastã evidenþã vor fi cuprinºi câinii din rasele recunoscute de Federaþia 

Chinologicã Internaþionalã, rase recunoscute de Organizaþiile Naþionale ale þãrilor 

membre sau partenere F.C.I .  

Art.3. (1) C.O.R. este condusã de un Preºedinte, numit de cãtre Consiliul Director. 

Preºedintele C.O.R. are obligaþia de a conduce C.O.R. conform prevederilor 

prezentului regulament. Preºedintele C.O.R. rãspunde de buna desfãºurare a 

secretariatului C.O.R. ºi de promptitudinea întocmirii actelor C.O.R.  

(2) C.O.R. presteazã servicii  pentru persoanele fizice ºi juridice care sunt membre ale 

unor asociaþii/cluburi membre  A.Ch.R. 

(3) C.O.R. va fi deservitã de un numãr de angajaþi (care vor presta servicii remunerate 

pe bazã de contract) propuºi de Preºedintele C.O.R. ºi aprobaþi de Consiliul Director.  

 (4) Secretarul  COR rãspunde cu semnãtura sa pentru corectitudinea actelor.  

Art.4. Înscrierea oricãrui exemplar în C.O.R. se poate efectua doar într-una dintre 
urmãtoarele modalitãþi :  

4.(1) Cu titlu de descendent � registrul A: Cu titlu de descendent pentru produºii 
rezultaþi din genitori care fac parte din aceiaºi rasã ºi care sunt înscriºi într-o carte de 
origine recunoscutã de cãtre F.C.I. Mama trebuie sã fie înscrisã obligatoriu  în C.O.R. 

(2) În cadrul raselor cu varietãþi precizate de standard ºi la care se acordã titlul CACIB 

separat, nu se admite înregistrarea puilor rezultaþi din parinþi de varietãþi diferite decât 

în baza unui memoriu justificativ al clubului naþional din care fac parte genitorii. 

(3). Cu titlu de import (nostrificare) - registrul A sau B - pentru exemplarele care au 
Pedigree export, eliberate de alte cãrþi de origini recunoscute de cãtre FCI. 
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(4) În acest caz, proprietarul câinelui va transmite la C.O.R. prin intermediul 

organizaþiilor teritoriale sau cluburilor naþionale, actul în original ºi o fotocopie a actului 

original. C.O.R. va înregistra exemplarul ºi genealogia acestuia în evidenþele sale, 

atribuindu-i un numãr C.O.R., va înscrie pe actul original numãrul C.O.R. ºi îl va 

transmite proprietarului.  

(5) Dacã proprietarul exemplarului solicitã, poate sã obþinã ºi un act de origine C.O.R. 

Înregistrarea cu titlu de import este obligatorie ºi se face, dupã caz, în registrul C.O.R.  

(6) Tipicitate - registrul C - pentru exemplarele care au genitori necunoscuþi sau 

neînregistraþi în C.O.R. Aceste exemplare trebuie  confirmate prin minim 2 arbitraje de 
la 2 arbitri diferiþi, în expoziþii naþionale sau de club, conform condiþiilor prevãzute în 

Regulamentul de creºtere pentru obþinerea dreptului de reproducþie sau, dupã caz,  

conform condiþiilor impuse de clubul naþional ºi aprobate de A.Ch.R.  

(7) Cluburile de rasã ºi Comisia Chinotehnicã, cu aprobarea Consiliul Director 

A.Ch.R., pot impune ºi alte restricþii suplimentare pe care le considerã necesare la 

anumite rase  pentru înscrierea în C.O.R. Aceste restricþii vor fi respectate de C.O.R. 

ºi aduse imediat la cunoºtinþa asociaþiilor/cluburilor membre A.Ch.R.   

Art.5.  Înregistrarea exemplarelor în C.O.R. va fi fãcutã, dupã caz, într-unul din cele 
trei registre:    

(1) Registrul A, doar pentru exemplarele având ascendenþii cunoscuþi pe minim trei 

generaþii. În acest caz se va emite un ,,Certificat de Origine (Pedigree)�.  

(2) Registrul B, pentru exemplarele având genealogia parþial cunoscutã pe trei 

generaþii. În acest caz, se va elibera "Pedigree tip B", menþionându-se ,,Necunoscut" 
la rubricile privind genitorii neînregistraþi sau necunoscuþi. Descendenþii acestor 

exemplare vor primi, de asemenea, Certificat de Origine tip B" pânã  la completarea 
ascendenþei pe trei generaþii. La îndeplinirea acestei condiþii, descendenþii lor vor fi 

înregistraþi în Registrul A.   

(3) Registrul C, pentru exemplarele având genealogia total necunoscutã. În acest caz 

se va elibera un �Certificat de Tipicitate� menþionându-se �Necunoscut� în rubricile 

pentru ascendenþi.  

 Art.6. Actele emise de C.O.R. cãtre proprietari sunt:  

(1) Pentru registrul A 

       a - ,,Certificat de Origine (Pedigree)" 

       b - ,,Certificat de Origine de Export (Pedigree Export)"  

(2) Pentru registrul B 

       a - ,,Certificat de Origine (Pedigree tip B)" 

       b - ,,Certificat de Origine de Export (Pedigree Export tip B)"        

(3) Pentru registrul C 
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                   a � �Certificat de Tipicitate�  

(4) Actele pentru "Export" se elibereazã câinilor ce figureazã în evidenþele C.O.R. ºi 

care pãrãsesc þara. În Pedigreeul de Export toate datele vor fi  menþionate obligatoriu 

în limba englezã.   

(5) Certificatul de origine sau de tipicitate va cuprinde: 

Seria Actului;  

Nr. C.O.R.;  

Tip registru;  

Nr de înregistrare al cuibului;  

Nr standardului F.C.I.;  

Numele, data naºterii, sexul, rasa, varietatea, culoarea, semne 

particulare precum ºi genealogia câinelui;  

Numele ºi adresa crescãtorului;  

Numele ºi adresa proprietarului. Pentru pedigreele de export este 
obligatorie comunicarea numelui ºi adresei proprietarului. 

Data eliberãrii certificatului de origine;  

Timbru sec, hologramã, sau alt însemn de individualizare;  

Amprenta cleºtelui de tatuaj cu numãrul C.O.R. ºi/sau numãrul de 

microcip.  

La ascendenþi, inclusiv la pãrinþi, se vor menþiona titlurile RPJ, 
CAC, CACIB,* titlurile de campion naþional, campion internaþional, 

campion mondial, campion de secþiune F.C.I. (ex. european), 

rezultatele examenelor de muncã ºi a eventualelor teste 
(displazie, PRA, PL, etc). 

  

(6) Toate datele vor fi înscrise pe un formular tip (omologat de OSIM), conform 

evidenþelor existente ºi a actelor depuse ºi înregistrate. Certificatele vor purta ºtampila 

C.O.R. ºi vor fi semnate de cãtre Secretarul C.O.R. 

 

CAPITOLUL  II 

NUMEROTARE ªI ÎNSCRIERE 

Art.7  Registrele se þin separat pe rase, iar numerotarea se face în ordine 

crescãtoare: 
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(1) Numãrul de înregistrare C.O.R. se compune din urmãtoarele elemente: Indicativul 

,,C.O.R.�, tip registru, numãrul de înregistrare propriu-zis, anul înregistrãrii în C.O.R., 

numãrul standardului FCI pentru rasa respectivã (Ex.: C.O.R-A., 2259-05/007, C.O.R-
B 2259-05/007, C.O.R.-C 2261-05/007).  

(2) În cazul raselor nerecunoscute de FCI în locul numãrului de standard va fi trecutã 

denumirea prescurtatã a rasei. 

(3) Cartea de Origine Românã trebuie sã mai deþinã urmãtoarele registre: 

a). Registrul de montã ºi fãtãri; 

b). Registrul de evidenþã a reproducãtorilor; 

c). Registrul de evidenþã a titlurilor obþinute;  

d). Registrul de evidenþã a certificatelor de origine ºi tipicitate eliberate;  

e). Registrul numelor de canisã .  

Art.8 (1) Relaþia C.O.R. - proprietari este realizatã exclusiv prin intermediul asociaþiilor 

sau cluburilor membre A.Ch.R., care au sarcina de a întocmi ºi înainta documentele 

necesare eliberãrii actelor de cãtre C.O.R. Aceste operaþii se executã de cãtre 

chinotehnicienii desemnaþi de asociaþii sau cluburi. 

(2) Pe baza informãrilor transmise de asociaþiile/cluburile membre, A.Ch.R. va înainta 

anual la C.O.R. lista acestor chinotehniºti, însoþitã de specimenele de semnãturã.  

 Art.9 (1) Documentul necesar pentru înregistrarea cuiburilor în C.O.R. este 

�Declaraþia de Montã ºi Fãtare" (DMF) Acestã declaraþie se completeazã pe formulare 

tipizate, puse la dispoziþia asociaþiilor/cluburilor de cãtre A.Ch.R. 

(2) D.M.F. va fi completatã de crescãtor pe propria rãspundere ºi semnatã de 

proprietarul masculului în prezenþa sa. D.M.F. va fi vizatã de cãtre asociaþia 

chinologicã sau clubul membru A.Ch.R., din care face parte declarantul, ºi transmisã 

COR în termen de maxim 90 de zile de la data naºterii puilor.  

(3) În cazul montelor efectuate în strãinãtate, acest act va fi vizat de cãtre asociaþia 

sau clubul din cadrul Organizaþiei Chinologice naþionale recunoscutã de FCI. În 

situaþia montelor artificiale se va prezenta un certificat medical ce atestã efectuarea 

înseminãrii.  

(4) Controlul Declaraþiilor de Montã ºi Fãtare revine asociaþiilor chinologice sau 

cluburilor naþionale din care face parte declarantul. Împuterniciþii acestora pot vizita 

orice crescãtor, pentru a verifica veridicitatea datelor înscrise în declaraþia de fãtare. 

Aceastã vizitã va putea sã  aibã loc numai dupã anunþarea prealabilã a crescãtorului 

ºi cu condiþia convenirii cu acesta asupra datei vizitei. 

(5) Nu vor fi luate în considerare documentele ce nu prezintã viza asociaþiilor 

chinologice sau cluburilor naþionale. 
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(6) Asociaþiile sau cluburile au obligaþia de a þine un registru de monte ºi fãtãri. 

Declaraþiile de Montã ºi Fãtare vor fi trimise  la C.O.R. în termen de maxim 15 zile de 

la data primirii acestora de cãtre asociaþiile/cluburile naþionale.  

Art.10 În registrele C.O.R. se înscriu numai câinii membrilor asociaþiilor/cluburilor din 

cadrul A.Ch.R. ºi se nostrificã numai pedigreele de export eliberate de cãrþile de 

origine ale Organizaþiilor Chinologice Naþionale din þãrile membre sau partenere F.C.I. 

 

CAPITOLUL  III 

OBLIGAÞIILE CRESCÃTORULUI 

Art.11. (1) Obligaþiile proprietarului femelei (denumit ºi ,,Crescãtor") la efectuarea 

montei ºi la declararea cuibului: 

a) trebuie sã se asigure cã femela este înscrisã în C.O.R. ºi întruneºte condiþiile 

pentru reproducþie; 

b) trebuie sã se asigure cã masculul este înscris în C.O.R., registrul A, ºi are drept de 

reproducþie; 

c) sã-ºi procure imprimatul tipizat emis de cãtre A.Ch.R. (Declaraþia de Montã ºi 

Fãtare) 

(2). Declaraþia de Montã ºi Fãtare: 

      a) trebuie sã fie completatã citeþ, cu litere de tipar 

      b) sã fie datatã 

c) sã fie semnatã de pãrþile în cauzã (crescãtorul ºi proprietarul masculului  

reproducãtor); 

      d) sã respecte prev.art.9  

e) sã achite contravaloarea certificatelor de origine la asociaþia 

chinologicã/clubul în care este membru. 

(3) Obligaþiile cu privire la condiþiile de efectuare a montei, la taxa sau dreptul de 
montã, vor fi obligatoriu convenite între pãrþi printr-un contract scris, conform 
modelului din Anexa 1 

(4) Rubrica ,,Obligaþiile pãrþilor", prevãzutã în Declaraþia de Montã ºi Fãtare, va fi 

completatã în mod obligatoriu, în conformitate cu prevederile din Regulamentul 

Internaþional de creºtere F.C.I.  

(5) Dacã apar divergenþe care nu se rezolvã pe cale amiabilã, pentru recuperarea 

prejudiciilor se poate recurge la justiþie, conform legislaþiei  în vigoare. În plus, partea 

care se considerã vãtãmatã poate sã apeleze ºi la Comisia de Disciplinã a A.Ch.R. 
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CAPITOLUL IV 

AFIXUL DE CRESCÃTOR 

Art.12.(1) Afixul este o denumire care se adaugã numelui câinelui (ca prefix sau ca 

sufix) ºi care permite identificarea crescãtorului. 

(2) El nu poate fi folosit decât de cãtre cel cãruia i s-a atribuit ºi nu este condiþionat de 

numãrul de câini din proprietatea crescãtorului.  

Art.13. Crescãtorul care solicitã utilizarea unui afix se obligã sã respecte urmãtoarele: 

           a) sã nu creascã decât câini de rasã înscriºi în C.O.R. 

           b) sã aibã în proprietate cel puþin o femelã.      

        c) sã supunã controlului A.Ch.R. totalitatea câinilor aflaþi în crescãtoria sa. 

d) sã înscrie în C.O.R. puii pe care îi creºte, în conformitate cu Regulamentul 

C.O.R. 

        e) sã returneze la C.O.R. Certificatele de origine pentru câinii decedaþi. 

 f) sã anunþe C.O.R. de orice schimbare a proprietãþi câinilor aflaþi în 

crescãtoria sa.      

Art.14. Crescãtorul care solicitã obþinerea unui afix trebuie sã fie membru într-o 
asociaþie sau club din cadrul A.Ch.R. ºi sã înainteze la A.Ch.R. un dosar care va 

conþine: 

a) cererea completatã ºi semnatã de cãtre beneficiar, purtând avizul 

Asociaþiei/Clubului (solicitantul va trebui sã precizeze, în ordinea preferinþei, trei 

denumiri de afix menþionând tipul acestora: prefix sau sufix). Se recomandã 

utilizarea unor denumiri de afix cu rezonanþã româneascã pentru evitarea unor 

eventuale refuzuri din partea F.C.I.; 

b) specimen de semnãturã ºi o copie a actului de identitate (toate declaraþiile 

ulterioare înaintate A.Ch.R. ºi C.O.R. vor purta semnãtura conform acestui 

specimen);  

c) dovada achitãrii taxei corespunzãtoare. În cazul unui refuz din partea FCI la 

cererea iniþialã, a doua intervenþie se va face gratuit. 

Art.15. A.Ch.R.- verificã dacã se îndeplinesc condiþiile cerute. Cele trei denumiri de 

afix, în ordinea preferinþei crescãtorului, se transmit la FCI pentru aprobarea ºi 

înscrierea în nomenclatorul internaþional. Dupã confirmarea  afixului de cãtre FCI 

acesta se va înregistra la COR.     

Art.16. Extinderea afixului la alte rase decât cele deþinute iniþial de crescãtor se face 

din oficiu.  
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Art.17. (1) În cazul în care titularul doreºte a-ºi introduce parteneri de crescãtorie 

(asociere) este necesar  un contract între pãrþi, în care vor fi stipulate toate condiþiile 

de asociere.  

(2) D.M.F. trebuie sã fie însoþitã de acest contract.  

(3) În cazul decesului titularului, afixul se poate transmite prin testament. Dacã nu 

existã testament, urmaºii pot cere sã li se transmitã respectivul afix. În caz contrar, 

afixul rãmas liber în urma decesului, nu va fi atribuit altui crescãtor timp de 10 ani.  

(4) În cazul în care crescãtorul a primit o sancþiune ºi afixul a fost radiat, acesta nu va 
fi atribuit timp de 10 ani.         

CAPITOLUL  V 

CONTROL ªI SANCÞIUNI 

  

Art.18 (1) Controlul Declaraþiilor de Montã ºi Fãtare intrã în prerogativele asociaþiilor 

sau cluburilor, ai cãror delegaþi pot face vizite în condiþiile specificate la art.9.3 al 
prezentului regulament. Refuzurile repetate la vizitarea cuibului, încãlcãrea obligaþiilor 

prevãzute la art.14, declaraþiile false, precum ºi alte nereguli ºi încãlcãri ale 

prezentului Regulament  implicã, în funcþie de gravitate:  

(2) Sancþiuni administrative: 

            a) neînregistrarea cuibului în cauzã  

 b) anularea pedigreelor obþinute prin declaraþii false. 

 c) închiderea temporarã sau definitivã a C.O.R. pentru persoana în 

cauzã 

(3) Sancþiuni disciplinare: 

a. interdicþia de a participa la manifestãrile organizate de A.Ch.R  

b. suspendarea din orice activitate chinologicã pe o perioadã de 2 ani  

c. excluderea definitivã din activitatea chinologicã  

(4) Sancþiunile administrative sunt hotãrâte de cãtre Consiliul Director iar cele 

disciplinare de cãtre Comisia de Disciplinã.  

 

CAPITOLUL VI 

DISPOZIÞII FINALE 

  

Art.19 Asociaþiile teritoriale/cluburile vor elibera actele de origine cãtre proprietari 

numai atunci când exemplarele în cauzã au fost tatuate sau au microcip. În cazul când 
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puii au microcipuri, numãrul microcipului va fi trecut pe pedigree de cãtre  COR sau de 
cãtre asociaþii/cluburi.   

Art.20. Actele de origine solicitate vor fi prelucrate ºi remise beneficiarilor de 

secretariatul C.O.R. în maxim 15 zile lucrãtoare de la data primirii acestora spre lucru.  

 Art.21 A.Ch.R., în calitatea sa de deþinãtor al C.O.R. este direct responsabilã de 

activitatea acesteia.  

Art. 22 La arhiva C.O.R. se vor face lunar copii de siguranþã pe suport magnetic 

(CD/DVD). Copiile de siguranþã vor conþine toate informaþiile rezultate din arhiva 

scripticã. Arhiva salvatã se va pãstra în douã exemplare, unul la C.O.R. ºi unul la 

Secretariatul A.Ch.R. 

Art.23. Întregul sistem de evidenþã C.O.R. (scriptic ºi electronic) este proprietatea 

A.Ch.R.  

Art.24. Dupã fiecare manifestare chinologicã organizatorul (asociaþie/club) are 

obligaþia ca în termen de 15 zile, sã trimitã la C.O.R. datele privind rezultatele 

arbitrajelor.  

Art.25. Calificativele ºi titlurile obþinute de câini vor fi trecute în foile matricole de 

salariaþii C.O.R.   

Art.26.(1) Schimbarea proprietarului se face pe baza unui înscris, din partea ultimului 

proprietar, prin care se comunicã toate datele noului proprietar asociaþiei 

teritoriale/clubului unde este membru acesta.  

(2) Asociaþia teritorialã/clubul va înregistra schimbarea de proprietar, va aplica 

ºtampila în spaþiul destinat pentru aceasta pe certificatul de origine ºi va comunica 

aceste date cãtre C.O.R. în maximum 15 zile.  

(3) Secretariatul C.O.R. va înregistra numele noului proprietar, fãcând totodatã 

modificãrile corespunzãtoare în foile matricole. Numai în aceste condiþii, proprietatea 

asupra câinelui va fi recunoscutã.  

Art.27. Se recomandã ca vânzarea puilor sã fie facutã pe baza unui contact scris între 

crescãtor ºi noul proprietar. 

Art.28. Pierderea certificatului de origine, care este un act oficial, trebuie anunþatã la 

C.O.R. în vederea eliberãrii unui duplicat. Duplicatul se elibereazã urmând procedura 

de eliberare a originalului.  

Art.29. Nu se admite exploatarea la maxim a femelelor ºi în acest sens, C.O.R. nu va 
elibera certificate de origine pentru puii unei femele decât la cel mult 3 cuiburi obþinute 

în doi ani calendaristici (conform Regulamentului de creºtere). 

Art.30. La înregistrarea în C.O.R., puii nu pot primi numele pãrinþilor. 

Art.31. Asociaþiile teritoriale/cluburile au obligaþia ca odatã cu trimiterea borderourilor 

pentru prestaþiile C.O.R., sã trimitã ºi dovada plãþii acestora. 
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Art.32. Toate imprimatele necesare evidenþei C.O.R. vor fi tipãrite centralizat de cãtre 

A.Ch.R. ºi puse la dispoziþia asociaþiilor/cluburilor membre ºi C.O.R. pe baza 

solicitãrilor acestora. 

Art.33. Toate contestaþiile în legãturã cu activitatea secretariatului C.O.R. se 

soluþioneazã de cãtre Consiliul Director A.Ch.R. Ele vor fi în mod obligatoriu 

înregistrate în Registrul de Evidenþã Intrãri al A.Ch.R. 

Art.34. Serviciul C.O.R. rãspunde de gestionarea corectã a datelor genealogice. 

Art.35. Fondurile realizate prin prestaþiile C.O.R. vor fi vãrsate în contul A.Ch.R. 

Art.36. Orice modificare a acestui Regulament se poate face numai în condiþiile 

prevãzute de statutul A.Ch.R.  

Art.37. Anexele fac parte integrantã din prezentul regulament.   

Prezentul regulament a fost adoptat de Consiliul Director A.Ch.R. întrunit în data de 

15.01.2006 la Cluj Napoca ºi intrã în vigoare de la aceeaºi datã. 

 

* modificare conform Circularei A.Ch.R. 18/ 05.03. 2007 


