Documentaţia necesară în vederea acreditării organizaţiilor de creştere
a porcinelor în rasă pură şi/ sau hibrizi care înfiinţează şi conduc registre
genealogice/zootehnice
a. Adresa catre autoritatea competenta (A.N.Z.) (anexa );
b. Documente care sa ateste existenta efectivelor de animale care vor fi
cuprinse in COP ;
c. Certificat de Inregistrar e eliberat de Oficiul Registrului Comertului
(ORC);
d. Actul constitutiv al societăţii actualizat, de unde să reiasă obiectul de
activitate, conform claselor CAEN (cod 0146, 0162);
e. Certificat constatator eliberat de ORC;
f. Certificat de înregistrare fiscală;
g. Autorizaţie sanitar veterinară;
h. Programul de ameliorare al rasei (lor) pentru care se solicită acreditarea
– definirea caracteristicilor raselor, obiectivele ameliorarii si parametrii
tehnici pentru realizarea acestora, caractere luate in calcul, metodologia
de ameliorare, tehnologia de testare, metoda utilizata pentru estimarea
valorii genetice a animalelor testate;
i. Programul (schema) de hibridare utilizat si performanţele estimate a fi
obţinute prin această schema de hibridare;
j. Mişcarea efectivelor ;
k. Adeverinţa persoanei acreditate pentru efectuarea controlului oficial sau
decizia pentru persoana instruită în vederea acreditării de catre A.N.Z;
l. Regulamentul de organizare a registrului genealogic (sistemul de
identificare, sistemul de înregistrare a ascendentei, documente primare,
conditii de inscriere si divizarea registrului genealogic, salariatul
nominalizat pentru conducerea registrului genealogic/zootehnic
(decizie),
documente eliberate de către deţinătorul Registrului
genealogic/zootehnic , recunoasterea altor registre etc).;
m. Memoriu justificativ care va cuprinde: funcţionarea eficientă a
organizaţiei, capacitatea de a inregistra corect datele in registru:
logistica (calculatoare, conexiune internet, sistem pentru estimarea
valorii de ameliorare etc), efectivele de animale pentru derularea
programelor de ameliorare, structura liniilor, raselor, utilizarea datelor
din înregistrarea performanţelor pentru indeplinirea obiectivelor stabilite
in programul de ameliorare;

CERERE-TIP DE Acreditare
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 acreditarea pentru * ...............................................
Anexăm documentaţia necesară autorizării.
Data
Director / Administrator
Nume Prenume
Semnătura, ştampilă

Domnului (Director General),
Institutia : Agenţia Nationala pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie
Adresa: Şos. Bucureşti Ploieşti, Km 18,2, loc Baloteşti , Jud .Ilfov
Telefon: 021/3501018
* Se poate solicita acreditarea pentru: organizatie de crestere in rasa pura, infiintarea
si conducerea registrului genealogic (rasa pura) si/sau organizatie crestere hibrizi,
infiintarea si conducerea registrului zootehnic (hibrizi), acreditare personal instruit
pentru inregistrarea performantelor (COP).

