
 
 

 

 

 

PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE A 

PROBELOR DE CONCURS 
 

 

CÂINE UNIVERSAL 

 

Miercuri, 03.10.2012 

 

Ora Probă Loc de desfăşurare 

08,00 - 08,30 

Deplasarea la locul de desfăşurare a 

mersului pe urmă, identificarea 

liniilor de concurs, încălzire 

  

09,00 - 11,00 Prelucrare urmă 
 

teren păşunat 

extravilan 

11,00 - 11,30 
Deplasarea la locul de desfăşurare a 

probei de disciplinizare, încălzire 
  

12,00 - 14,00 Disciplinizare 
 

baza sportivă C.C.S. 

 

Joi, 04.10.2012 

 

Ora Probă Loc de desfăşurare 

08,00 - 08,30 
Deplasarea la locul de desfăşurare a 

probei de atac şi apărare, încălzire 
  

08,30 - 09,00 Apărare şi atac, varianta “A” 

 
baza sportivă C.C.S. 

09,30 - 10,30 Apărare şi atac, varianta “B” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE A 

PROBELOR DE CONCURS 
 

 

CÂINE DETECTARE EXPLOZIVI 

 

Miercuri, 03.10.2012 

 

Ora Probă Loc de desfăşurare 

08,00  
Deplasarea la locul de desfăşurare a 

probei de disciplinizare, încălzire 
  

08,00 - 10,00 
Disciplinizare câini detectare 

explozivi 
 

baza sportivă C.C.S. 

10,30 - 11,00 
Deplasarea la locul de desfăşurare a 

căutării, încălzire 
  

11,00 - 12,00 Căutare în spaţii închise 

 

încăperi Ambient 

 

Joi,04.10.2012 

 

Ora Probă Loc de desfăşurare 

08,00 - 08,30 

Deplasarea la locul de desfăşurare a 

primei probei de căutare, 

identificarea liniilor de concurs, 

încălzire 

  

08,30 - 9,30 Căutare la autovehicule 

 

parc auto Ambient 

10,30 - 11,00 

Deplasarea la locul de desfăşurare a 

probei a doua de căutare, 

identificarea liniilor de concurs, 

încălzire 

  

11,00 - 11,30 Căutare la colete 

 

baza sportivă C.C.S. 

 

 



 
 

 

 

 

PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE A 

PROBELOR DE CONCURS 
 

 

CÂINE DETECTARE STUPEFIANTE 

 

Miercuri, 03.10.2012 

 

Ora Probă Loc de desfăşurare 

09,30 - 10,00 
Deplasarea la locul de desfăşurare a 

probei de disciplinizare, încălzire 
  

10,00 - 12,00 
Disciplinizare câini detectare 

stupefiante  
baza sportivă C.C.S. 

12,30 - 13,00 

Deplasarea la locul de desfăşurare a 

căutării, identificarea încăperilor, 

încălzire 

  

13,00 - 14,00 Căutare în spaţii închise 
 

încăperi Ambient 

 

Joi, 04.10.2012 

 

Ora Probă Loc de desfăşurare 

08,00 - 08,30 

Deplasarea la locul de desfăşurare a 

primei probei de căutare, 

identificarea liniilor de concurs, 

încălzire 

  

09,30 - 10,30 Căutare la autovehicule 

 

parc auto Ambient 

10,30 - 11,00 

Deplasarea la locul de desfăşurare a 

probei a doua de căutare, 

identificarea liniilor de concurs, 

încălzire 

  

11,30 - 12,00 Căutare la colete 

 

baza sportivă C.C.S. 

 

 


