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

INFORMARE
In data de 19.06.2018 a avut loc sedinta de lucru, la sediul ANZ cu reprezentanții Asociației
Crescatorilor de Suine Autohtone Mangalita si Bazna.
Ședința de lucru a avut drept scop revizuirea programelor de ameliorare în sensul cuprinderii
tuturor cerințelor Regulamentului 1012/2016, revizuirea Certificatelor de origine pentru comerțul cu
animale de reproducție de rasă pură.
Au participat din partea ANZ: Director General dr.ing. Iacob Lelior, Director Direcția
Tehnică de Zootehnie ing.Emilia Ciurescu si ing. Nitulescu Steluta, consilier in cadrul ANZ. Din
partea Asociației Crescatorilor de suine autohtone Mangalita si Bazna au participat: Președinte ing.
Cleja Ioan și conducătorul Registrului Genealogic la Mangalita si Bazna ing. Balla Levente.
Principalele subiecte supuse dezbaterii au fost:
-

Programul de ameliorare: acesta are ca obiectiv conservarea celor doua rase.

-

Reanalizarea programelor de ameliorare la cele doua rase, cuprinderea tuturor
cerințelor Regulamentului 1012/2016 si transmiterea acestora la ANZ in termenul
prevazut;

-

Revizuirea modului de colectare a datelor de reproductie de la fermierii care participa la
programul de ameliorare, formularele de lucru, modul de gestionare a acestora precum si
revizuirea sistemului de inregistrare a pedigreurilor animalelor de reproductie care fac
obiectul programelor de ameliorare;

-

Revizuirea Certificatelor de origine pentru comerțul cu animale de reproducție de rasă
pură conform Regulamentul 1012/2016 si modelelor prevazute in regulamentului si
717/2017 privind modelul certificatelor zootehnice pentru animale de reproductie si
materialul germinativ provenit de la acestea;

-

Norme privind inscrierea animalelor in sectiunea principala, inregistrarea in sectiunea
suplimentara, precum si trecerea la sectiunea principala a animalelor inregistrate in
sectiunile suplimentare ale registrului genealogic.

-

Adoptarea normelor de procedura pentru solutionarea litigiilor cu crescatorii care
participa la programul de ameliorare;

-

Stabilirea drepturilor si obligatiile crescatorilor care participa la Programul de
ameliorare, a crescatorilor membri ai asociatiei precum si ale asociatiei;

S-a discutat de asemenea termenul pana la care asociatia va transmite documentatia care
demonstreaza indeplinirea conditiilor pentru mentinerea acreditarii.

