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

INFORMARE

În perioada 03 – 08.05.2018, au loc la sediul ANZ întâlniri de lucru

cu asociațiile

crescătorilor de taurine acreditate să conduca Registrul Genealogic privind obligativitatea aplicării
Regulamentului 1012/2016 „Regulamentul privind ameliorarea animalelor” începând cu 01.11.2018
Subiectele supuse dezbaterii sunt:
-

Revizuirea Programului de ameliorare în sensul cuprinderii tuturor cerințele
Regulamentului privind conținutul acestuia.

-

Efectuarea testării performanțelor și evaluării cenetice. Necesitatea desemnării la nivelul
României a unui Organism de stabilire a metodelor de evaluarea genetică căruia
Societatea de ameliorare îi poate externaliza evaluarea genetică.

-

Revizuirea Certificatelor de origine pentru comerțul cu animale de reproducție care
trebuie să conțină informațiile și să respecte modelele prevăzute de Regulamentul
1012/2016 și Regulamentul 717/2017de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (UE) 1012/2016;

-

Adoptarea normelor de procedură pentru:
o reglementarea soluționării litigiilor cu crescătorii care participă la programele de
ameliorare;
o asigurarea egalității de tratament pentru crescătorii care participă la programele de
ameliorare;
o stabilirea drepturilor și obligațiilor crescătorilor care participă la programele de
ameliorare, precum și ale asociației;
o stabilirea drepturilor și obligațiilor crescătorilor care sunt membri atunci când se
prevede un sistem de afiliere a crescătorilor.

-

Termenul până la care Asociația va transmite documentația supusă dezbaterii în vederea
reevaluării și recunoașterii asociației ca societate de ameliorare.

-

Constituirea dacă este cazul și actualizarea site-ului asociației cu informații de interes
public privind derularea programelor de ameliorare.

Agenția Națională

pentru

Zootehnie

„Prof.dr.

G.K.

Constantinescu”, în

sensul

Regulamentului 1012/2016, este autoritatea competentă căreia îi revine răspunderea în ceea ce
privește:
(a) recunoașterea societăților de ameliorare și a exploatațiilor de ameliorare și aprobarea
programelor de ameliorare desfășurate de acestea cu animale de reproducție;
(b) controale oficiale asupra operatorilor;
(c) furnizarea de asistenta către alte state membre și țări terțe în cazul constatării unor cazuri
de neconformitate;
(d) alte activități oficiale decât cele menționate la literele (a) și (c);

