MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ZOOTEHNIE
,, Prof. Dr. G. K. CONSTANTINESCU ,,

INFORMARE
În data de de 07.02
2.2018 domnul director general al ANZ dr.ing. Lelior IACOB a
participat la o întâlnire
ntâlnire de lucru
lucru, care a avut loc la MADR cu reprezentantii Asociatiei
Crescatorilor de Vaci din rasa Baltata Romaneasca de tip Simmental, asociatie acreditata de către
ANZ pentru conducerea Registrului Genealogic
Genealogic.
In cadrul sedintei ss-au discutat următoarele aspecte:
o Inregistrarea în SNIA a tuturor taurinelor din ntulpina Simmental/Fleckvieh
provenite din import, sub denumirea de Bălțată
Băl ă Românească, în baza
adeverinței
ței eliberate de RG;
lor din tulpina Simmental (în baza
o Înregistrarea în SNIA a tuturor taurine
taurinelor
Românească,
adresei ANZ de asimilare a raselor), sub denumirea de Bălțată
Băl

fiind singura rasă care să se regăsească în lista SNIA, în baza adeverinței
adeverin
eliberate de RG;
o Modificarea, completarea OM nr.619/2017, cu propunerile
propuneril de acordare de
ți din vaci de lapte rasa B
Bălțată Românească,
subvenții
ții și pentru produșii nnăscuți

animale pentru care fermierii au optat să aleagă direcția
direcția de exploatare carne.
o Modificarea, completarea OM nr.619/2017, cu privire la posibilitatea
ției de exploatare a vacilor (lapte sau carne), o singură
modificării direcției
singur dată în
n punct de vedere al
perioada de viață
via productivă, fără a fi penalizati din

subvenției;
o Discutii cu privire la identificarea de noi piețe
piețe de desfacere, solicitarea de a se
țiile de profil atunci când se negociază
consulta și asociațiile
negociaz cu diferite țări

condițiile
țiile tehnice pe care animalele acceptate la export trebuie să le
îndeplinească;

o Modificarea, completarea OM nr.619/2017, în sensul susținerii fermierilor
care dorec să înființeze îngrășătorii de bovine din rasa Bălțată Românească;
o Discutii cu privire la propunerea de act legislative, în ceea ce privește
susținerea crescătorilor de vaci din rasa Bălțată Românească;
o Accesul reprezentanților Registrului Genalogic în SNIA, în vederea vizulizării
animalelor înregistrate pe fiecare exploatație înscrisă în RG.
În urma întâlnirii s-au stabilit următoarele:
o

Publicarea pe Publicarea pe site-ul ANZ a certificatelor de origine eliberate
de asociatiile de crescători de bovine pentru conducerea RG și autentificate de
ANZ;

o

Asimilarea raselor din tulpina Simmentalcu rasa Bălțată românească,
introduse pe teritoriul României;

o

Întâlniri cu ANSVSA pentru stabilirea modului de realizare a accesului
Asociatiilor care conduc Registrul Genealogic si autentificarea de ANZ;

o

Referitor la modificarea si completarea OM nr.619 urmează a se purta discuții
cu Direcția de Politici în Zootehnie din cadrul MADR.

