Documentatia necesara in vederea autorizarii Centrelor de Colectare,
Prelucrare, Depozitare şi Comercializare a materialului seminal de vier si a
vierilor utilizati la I.A. conform O.M. 340/2013.
a) Cererea tip către A.N.Z. prin care se solicită autorizarea Centrului anexa )
b) Actul constitutiv sau statutul societăţii, din care sa reiasă obiectul de
activitate, conform claselor CAEN (cod 0162);
c) Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului (ORC);
d) Certificat constatator eliberat de ORC;
e) Certificat de înregistrare fiscală;
f) Autorizaţie sanitar veterinară;
g) Contractul specialistului responsabil cu manipularea, gestionarea,
verificarea calitatii şi livrarea materialului seminal, diploma de studii;
h) Regulamentul propriu de organizare şi desfăşurare a fluxului tehnologic
pentru colectarea, prelucrarea şi comercializarea materialului seminal
conservat destinat însămânţării artificiale, în conformitate cu normele
tehnice elaborate şi aprobate de A.N.Z..
Centrul de colectare autorizat trebuie să deţină pentru vierii utilizaţi la reproducţie
prin IA, documente care să ateste:
a) originea şi valoarea productivă ( certificate de origine şi de valoare
productivă);
b) starea de sanatate a vierilor (buletine de analiză eliberate de către
autoritatea sanitar veterinară);
c) calitatea materialului seminal (spermograme, buletine de analiza eliberate
de autoritatea sanitar veterinara).

CERERE-TIP DE AUTORIZARE (anexa)
Către,
Directorul General al Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în
Zootehnie
Subsemnatul/Subsemnata, .............., în calitate de ...................... al

...................,

cu sediul în localitatea ..............., judeţul ................, str.

................................. nr. ........, înregistrată la registrul comerţului sub nr.
.........................., solicit eliberarea autorizaţiei pentru prestarea serviciului de
colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal de vier.
Anexăm documentaţia necesară autorizării.

Data
Director / Administrator
Nume Prenume
Semnătura, ştampilă

Centrele de colectare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de
autorizare (O.M. 340/2013):

(1) să adăpostească exclusiv animale din specia suine de la care se colectează
materialul seminal. Pot fi admise şi alte animale domestice doar în măsura în
care acestea nu prezintă nici un risc de infecţie pentru animalele de la care se
colectează materialul seminal şi numai dacă îndeplinesc condiţiile stabilite de
medicul veterinar al centrului.
(2) să fie construit sau izolat astfel încât să se evite contactul cu alte animale din
exterior.
(3) să deţină baza materială si mijloacele necesare pentru respectarea fluxului
tehnologic.
(4) să asigure condiţii de intreţinere si de sănătate a animalelor.
(5) să fie sub supravegherea permanentă a unui medic veterinar al centrului.
(6) zonele sau compartimentele, separate fizic, în care sunt adăpostite animalele,
în care se realizează colectarea materialului seminal, tratarea acestuia precum şi
depozitarea lui să fie uşor de curăţat şi dezinfectat.
(7) să fie dotat cu instrumentarul şi materialele necesare fluxului tehnologic pentru
recoltare, control, prelucrare, ambalare, conservare, stocare a materialului
seminal.
(8) toate instrumentele care vin în contact cu materialul seminal sau cu vierul
donator în timpul colectării şi al tratării se dezinfectează sau se sterilizează în
mod corespunzător, înainte de utilizare.
(9) produsele de origine animală folosite în tratarea materialului seminal inclusiv
aditivi sau diluantul trebuie să provină din surse care nu prezintă nici un risc
pentru sănătate animală, în caz contrar acestea vor fi supuse înainte de utilizare
unui tratament care să înlăture acest risc.
(10) fiecare doză de material seminal să fie marcată astfel încât să poată fi
cunoscute data colectării materialului seminal, rasa şi identificarea vierului
donator precum şi numele centrului.
(11) să deţină personal calificat pentru manipularea, gestionarea, verificarea
calităţii si livrarea materialului seminal.

