EFECTUAREA SERVICIULUI DE CONDUCERE A REGISTRULUI GENEALOGIC
LA OVINE SI CAPRINE

Documentatia se depune la Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie
Adresa: Sos. Bucuresti-Ploiesti, km. 18,2, loc. Balotesti, jud. Ilfov
Telefon: 0213501018 Fax: 0213121010

BAZA LEGISLATIVA
Legislatie comunitara
 Directiva Consiliului din 30 mai 1989 privind animalele din speciile ovină şi caprină
reproducătoare de rasă pură (89/361/CEE)
 Decizia Comisiei din 10 mai 1990 de stabilire a criteriilor de recunoaștere a organizațiilor şi
a asociațiilor de crescători care țin sau creează registre genealogice pentru ovine şi caprine
reproducătoare de rasă pură (90/254/CEE)
 Decizia Comisiei din 10 mai 1990 privind stabilirea criteriilor de înscriere în registrele
genealogice a animalelor din specia ovină şi caprină, reproducători de rasă pură (90/255/CEE)
 Decizia Comisiei din 10 mai 1990 privind stabilirea metodelor de control al performanțelor şi
de apreciere a valorii genetice a ovinelor şi caprinelor reproducătoare de rasă pură (90/256/CEE)
 Decizia Comisiei din 10 mai 1990 de stabilire a criteriilor de acceptare în scopul reproducției
a ovinelor şi caprinelor de reproducție de rasă pură şi de utilizare a spermei, ovulelor sau embrionilor
acestora (90/257/CEE)
 Decizia Comisiei din 10 mai 1990 de stabilire a certificatelor zootehnice pentru ovine şi
caprine de reproducție de rasă pură şi pentru materialul seminal, ovulele şi embrionii acestora
(90/258/CEE)
 Directiva Consiliului din 15 iulie 2008 de simplificare a procedurilor de întocmire a listelor şi
publicare a informațiilor în domeniul veterinar şi zootehnic şi de modificare a Directivei 89/361/CEE
(2008/73/CE).
Legislatie nationala
 Legea Zootehniei (72/2002)
 Hotarâre privind organizarea şi functionarea Agentiei Nationale pentru Ameliorare si
Reproductie in Zootehnie ,,Prof. Dr. G. K. Constantinescu” (HG 834/2010)

 Hotarâre privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia (HG 725/2010)
 Ordin privind aprobarea Normelor tehnice pentru desfăşurarea activităţii Inspecţiei de stat
în zootehnie, modelul legitimaţiei, al ştampilei şi al procesului verbal de constatare şi sancţionare a
contravenţiilor la normele zootehnice (OM 218/2010)
 Ordin pentru aprobarea Normei cu privire la animalele de reproductie de rasa pura din
speciile ovina si caprina (OM 20/2006)
 Ordin pentru aprobarea Normei privind metodele de monitorizare a performantelor si
metodele de estimare a valorii de ameliorare a animalelor de reproductie de rasa pura din speciile
ovina si caprina (OM 21/2006)
 Ordin pentru aprobarea Normelor de apreciere a ovinelor şi caprinelor de reproductie (OM
22/2006)
 Ordin pentru modificarea Normelor de apreciere a ovinelor şi caprinelor de reproductie
(OM 214/2007)
 Ordin pentru modificarea Normei cu privire la animalele de reproducţie de rasă pură din
speciile ovine şi caprine (OM 767/2009)
 Ordin pentru aprobarea Programelor de ameliorare a efectivelor de bovine, ovine, pasari,
albine şi viermi de matase din Romania (OM 309/2003)

CRITERII DE CONFORMITATE

Continutul dosarului de acreditare

1. Cerere tip, insotita de anexa 1 si anexa 2 (pe specie).
2. Dovada personalitatii juridice.
3. Document care sa ateste locatia in care asociatia isi desfasoara activitatea.
4. Documente financiare.
5. Capacitatea de a inregistra corect datele in registrul genealogic
6. Efectiv de animale
7. Regulamentul de organizare si functionare a registrului genealogic
8. Programul de ameliorare

CRITERII DE ELIGIBILITATE
1. Cerere tip pentru acreditarea de conducere a registrului genealogic, insotita obligatoriu de
anexa 1 si anexa 2.
2. Dovada personalitatii juridice, prin:


Actul constitutiv – copie legalizata sau copie simpla obligatoriu insotita de original,

pentru conformitate.


Statutul asociatiei – copie legalizata sau copie simpla obligatoriu insotita de original,

pentru conformitate. Statutul trebuie sa cuprinda, ca scop sau obiectiv, o activitate compatibila cu
activitatea pentru care se solicita acreditarea.


Incheierea (sentinta civila) – copie legalizata sau copie simpla obligatoriu insotita de

original, pentru conformitate.


Certificatul de inregistrare in Registrul asociatiilor si fundatiilor – copie legalizata

sau copie simpla obligatoriu insotita de original, pentru conformitate.


Certificatul de inregistrare fiscala – copie legalizata sau copie simpla obligatoriu

insotita de original, pentru conformitate.
3. Document care sa ateste locatia in care asociatia isi desfasoara activitatea pentru care
solicita acreditarea (acte de proprietate, contract de inchiriere, contract de comodat, eliberate
conform legislatiei in vigoare) – copie legalizata sau copie simpla obligatoriu insotita de original,
pentru conformitate.
4. Documente financiare:


Situatiile financiare anuale, intocmite si depuse la unitatea teritoriala a Ministerului

Finantelor Publice conform legislatiei in vigoare – copii legalizate sau copii simple obligatoriu
insotite de original, pentru conformitate.


Dovada ca asociatia nu are datorii catre bugetul de stat, de la unitatea teritoriala a

Ministerului Finantelor Publice pe raza careia isi are sediul asociatia.
In cazul asociatiilor nou infiintate in document se va mentiona ,,asociatie nou infiintata”.
5. Capacitatea de a inregistra corect datele in registrul genealogic:


Structura de personal a asociatiei:

-

numarul de persoane implicate in activitatea de conducere a registrului genealogic si

gradul de pregatire profesionala, cu obligativitatea ca in decurs de o luna de la acreditare asociatia sa
faca angajari conform legislatiei in vigoare si sa depuna la ANARZ copii ale documentelor de
angajare (contracte de munca, contracte de colaborare etc);

- specialisti, minim un inginer zootehnist – diplome de studii, contracte de munca, cu
respectarea legislatiei in vigoare (copii)

-

nominalizarea specialistului responsabil pentru eliberarea certificatelor de origine.

Copiile adeverintelor de absolvire a cursului privind normele de apreciere a ovinelor si/sau
caprinelor de reproductie vor fi anexate, pentru persoanele implicate in activitatea de conducere a
registrului genealogic.


Dotarea minima de care dispune - cu echipamente de preluare, inregistrare, stocare si

prelucrare corecta a datelor din registrul genealogic (Calculator, imprimanta, server, conexiune
internet).


Contract de prestari servicii cu o organizatie/institutie sau un specialist, cu atributii de

gestionare a bazei de date, in cazul in care nu are angajat propriu pentru intretinerea bazei de date.
In cazul in care in momentul solicitarii acreditarii asociatia nu are incheiat un astfel de
contract, in termen de 30 de zile de la data acreditarii va depune la dosarul de acreditare o copie a
contractului.
 Aspectele tehnice sunt prezentate in regulamentul de organizare si functionare a
registrului genealogic
6. Efectiv de animale:


Peste 7000 capete femele adulte de reproductie, efectiv ce sta la baza intocmirii

programului de ameliorare.


Memoriu tehnic privind obiectivele propuse, cu precizarea etapelor si actiunilor care

vor fi intreprinse in vederea atingerii obiectivelor stabilite prin programul de ameliorare.
 Declaratie

privind respectarea standardului de rasa pentru aprecierea zootehnica a

animalelor.
7. Regulamentul de organizare si functionare a registrului genealogic trebuie sa contina
minimum urmatoarele aspecte:
- Baza legislativa

- Definire
-

Reglementari generale

-

Relatii functionale

- Caracteristicile rasei
- Individualizarea si inregistrarea animalelor
- Organizarea activitatii de reproductie si sistemul de inregistrare a ascendentei -

parinti

si bunici, inclusiv documentele de inregistrare a evenimentelor de reproductie si circulatia acestora buletin de IA, declaratie de fatare, registru unic de insamantari (monte) si fatari etc.

- Modul de colectare a datelor de control oficial:
−

prin servicii directe organizate de catre asociatia care conduce registrul genealogic

si care este acreditata si pentru efectuarea controlului oficial;

−

prin asociatii afiliate, acreditate pentru determinarea calitatii genetice a raselor de

animale, in baza unui acord. In acord asociatia acreditata pentru determinarea calitatii genetice a
raselor de animale, se angajeaza la inregistrarea si transmiterea corecta a datelor rezultate in urma
efectuarii controlului oficial al productiilor, pentru includerea acestora in registrul genealogic al rasei
si in.

−

In baza acordului se va incheia un contract privind inregistrarea si transmiterea

corecta a datelor din controlul oficial al productiilor pentru includerea acestora in registrul
genealogic al rasei si in certificatele de origine si/sau utilizarea lor in vederea estimarii valorii de
ameliorare. Contractul sa prevada si efectuarea controlului oficial al productiilor in conformitate cu
legislatia in vigoare. Acest contract va fi incheiat dupa obtinerea acreditarii pentru conducerea
registrului genealogic si va fi transmis/depus la ANARZ in copie legalizata sau copie simpla
obligatoriu insotita de original, pentru conformitate – in termen de 30 de zile de la obtinerea
acreditarii.

- Criterii pentru inscrierea animalelor si structura registrului genealogic
–

Criterii de inscriere in secţiunea principală:

Pentru a putea fi inscris in sectiunea principala a registrului genealogic, un animal trebuie:


să fie descendent din părinţi şi bunici înscrişi în registrul genealogic al aceleiaşi rase;



să fie identificat după nastere în conformitate cu regulile acelui registru;



să aibă un certificat de origine eliberat în conformitate cu regulile acelui registru.

* Aceasta sectiune poate fi divizata, functie de performantele animalelor, in mai multe clase.
– Criterii de inscriere in secţiunea suplimentara (secundara):


O femelă care nu îndeplineşte criteriile de inscriere in secţiunea principală poate fi inscrisa

intr-o sectiune secundara daca:
a)este identificată conform regulilor registrului genealogic;
b)corespunde standardului rasei;
c) corespunde cerinţelor minime stabilite


Un mascul care nu corespunde condiţiilor de înscriere în sectiunea principala a registrului

genealogic, poate fi înscris într-o secţiune secundară, dacă:
a) este individualizat după naştere conform regulilor stabilite în registrul genealogic;
b) a fost apreciat conform standardului rasei;
c) corespunde cerintelor minime stabilite.
* Aceasta sectiune poate fi divizata, in functie de performantele animalelor, in mai multe clase si
cuprinde animale care apartin rasei dar cu origine necunoscuta, animale obtinute printr-un
program de hibridare aprobat de asociatia care conduce RG.
O femela a carei mama si bunica materna sunt inscrise in sectiunea suplimentara a registrului
genealogica si al carui tata si doi bunici (tatal tatului si mama mamei) sunt inscrisi in sectiunea

principala a registrului genealogic, poate fi considerate de rasa pura si poate fi inscrisa in sectiunea
principala a registrului genealogic.
Daca un registru genealogic contine mai multe clase ale sectiunii principale, un animal care a
fost inscris in alt registru genealogic al aceleasi rase si care are caracteristici distinct de populatia de
aceeasi rasa inscrisa in registrul genealogic de destinatie, poate fi inscris in clasa pentru registrul
pentru care indeplineste conditiile.

- Modul de utilizare a datelor:
-certificarea originii, a performantelor si a valorii de ameliorare (documente eliberate
de detinatorul registrului genealogic);
-indeplinirea obiectivelor stabilite in programul de ameliorare al rasei;

- Recunoasterea altor registre genealogice
- Cheie de verificare a corectitudinii inregistrarilor
- Anexe cu formularele utilizate, precum si modul de completare al acestora.
8. Programul de ameliorare va cuprinde:

-

definirea caracteristicilor rasei (caractere fenotipice si de performanta);

-

definirea obiectivelor ameliorarii;

-

sistemul si metodologia de ameliorare;

-

parametrii tehnici pentru realizarea obiectivelor ameliorarii;

-

cadrul legislativ de aplicare a programului de ameliorare.

Programul de ameliorare va fi intocmit pentru: un efectiv de minim 7000 capete femele adulte
de reproductie, din care cel putin 25% sa fie inscrise in sectiunea principala a RG, iar diferenta in
sectiunea suplimentarea (secundara) a RG.

Asociaţia .............................................................
Sediul .................................................................
C.I.F. .......................................
Telefon ....................................
Fax ..........................................
Nr. ...... din ...................
DOMNULE DIRECTOR GENERAL,
Ref: ACREDITARE DE CONDUCERE A REGISTRULUI GENEALOGIC LA OVINE
Subsemnatul(a) ....................................................................................., domiciliat(a) în localitatea
........……….........................., strada ……….........………............., nr. ....., bloc .…, scara ...,
apartament ....., judeţul ………...…...........….…………, posesor al BI/CI seria ........, nr. .......…..…,
CNP ........................., în calitate de ..................................., vă rog să aprobati acreditarea asociaţiei
noastre pentru conducerea Registrului Genealogic la rasa .............................................................,
pentru un efectiv total de ............ capete, aflate in proprietatea unui numar de ............ deţinători,
astfel:
I. Secţiunea principală
1. Femele
total capete 2.
Masculi
total capete
Categorie

mmmmm

Categorie

Oi

capete

Berbeci

capete

Mioare

capete

Miori

capete

Tineret femel

capete

Tineret mascul

capete

II. Secţiunea suplimentară (secundară)
1. Femele
total capete 2.
Categorie

Masculi

mmmmm

total capete
Categorie

Oi

capete

Berbeci

capete

Mioare

capete

Miori

capete

Tineret femel

capete

Tineret mascul

capete

Anexez prezentei lista deţinătorilor, precum şi lista numerelor matricole ale animalelor pentru care se
solicita acreditarea.
Menţionez faptul că lista deţinătorilor şi lista numerelor matricole ale animalelor au fost întocmite în
baza cererilor de adeziune actualizate în anul curent.
Declar pe proprie răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale, în caz contrar
voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul in declaraţii.
Semnătura şi ştampila
Domnului Director General al Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în
Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu

Asociaţia .............................................................
Sediul .................................................................
C.I.F. .......................................
Telefon ....................................
Fax ..........................................
Nr. ...... din ...................
DOMNULE DIRECTOR GENERAL,
Ref: ACREDITARE DE CONDUCERE A REGISTRULUI GENEALOGIC LA CAPRINE
Subsemnatul(a)
.....................................................................................,
domiciliat(a)
în
localitatea ........……….........................., strada ……….........………............., nr. ....., bloc .…, scara
..., apartament ....., judeţul ………...…...........….…………, posesor al BI/CI seria ........, nr.
.......…..…, CNP ........................., în calitate de ..................................., vă rog să aprobati acreditarea
asociaţiei
noastre
pentru
conducerea
Registrului
Genealogic
la
rasa
............................................................., pentru un efectiv total de ............ capete, aflate in proprietatea
unui numar de ............ deţinători, astfel:
I. Secţiunea principală
total capete
2. Masculi

1. Femele
Categorie

total capete
Categorie

mmmmm

Capre

capete

Ţapi

capete

Căpriţe

capete

Ţapi tineri

capete

Iede
Tineret mascul

capete

Iezi
Tineret mascul

capete

II. Secţiunea suplimentară (secundară)
total capete
2. Masculi

1. Femele
Categorie

total capete
Categorie

mmmmm

Capre

capete

Ţapi

capete

Căpriţe

capete

Ţapi tineri

capete

Iede
Tineret mascul

capete

Iezi
Tineret mascul

capete

Anexez prezentei lista deţinătorilor, precum şi lista numerelor matricole ale animalelor pentru
care se solicita acreditarea.
Menţionez faptul că lista deţinătorilor şi lista numerelor matricole ale animalelor au fost
întocmite în baza cererilor de adeziune actualizate în anul curent.
Declar pe proprie răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale, în caz contrar
voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul in declaraţii.
Semnătura şi ştampila
Domnului Director General al Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în
Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu

Asociaţia .............................................................
Sediul .................................................................
C.I.F. .......................................
Telefon ....................................
Fax ..........................................

ANEXA 1
VIZAT OARZ JUDEŢEAN

Nr. ...... din ...................
LISTA DEŢINĂTORILOR DE OVINE
PENTRU CARE SE SOLICITĂ ACREDITAREA DE CONDUCERE A REGISTRULUI
GENEALOGIC
LA RASA ....................................................
SECŢIUNEA: PRINCIPALĂ/SUPLIMENTARĂ (SECUNDARĂ) *
NR.
CRT.

DEŢINĂTOR

ADRESA COMPLETĂ
A DEŢINĂTORULUI

COD
EXPLOATATIE

EFECTIV
TOTAL

ADRESA
COMPLETĂ
A LOCULU
DE
EXPLOATARE

* SE BAREAZĂ OBLIGATORIU SECŢIUNEA NECORESPUNZĂTOARE

PREŞEDINTE,
PAG. ....../.......

Asociaţia .............................................................
Sediul .................................................................
C.I.F. .......................................
Telefon ....................................
Fax ..........................................

A NEXA 1
VIZAT OARZ JUDEŢEAN

Nr. ...... din ...................

LISTA DEŢINĂTORILOR DE CAPRINE
PENTRU CARE SE SOLICITĂ ACREDITAREA DE CONDUCERE A REGISTRULUI
GENEALOGIC
LA RASA ....................................................
SECŢIUNEA: PRINCIPALĂ/SUPLIMENTARĂ (SECUNDARĂ) *
NR.
CRT.

DEŢINĂTOR

COD
EXPLOATATIE

ADRESA
COMPLETĂ
A
DEŢINĂTORULUI

EFECTIV
TOTAL

ADRESA
COMPLETĂ
A LOCULUI
DE EXPLOATARE

* SE BAREAZĂ OBLIGATORIU SECŢIUNEA NECORESPUNZĂTOARE

PREŞEDINTE,
PAG. ....../......

ANEXA 2
VIZAT ASOCIAŢIA

Deţinător ................................................................
Cod exploataţie ......................................................
........................................................
Adresa completa a detinatorului
................................................................................
Adresa completa a locului de exploatare a animalelor
.....................................................................................

LISTA NUMERELOR MATRICOLE ALE EFECTIVELOR DE OVINE
PENTRU CARE SE SOLICITĂ ACREDITAREA DE CONDUCERE A REGISTRULUI
GENEALOGIC
LA RASA ....................................................
SECŢIUNEA: PRINCIPALĂ/SUPLIMENTARĂ (SECUNDARĂ) *
NR.

NUMĂR
MATRICOL

DATA
NAŞTERII

CRT.
COMPLET

NR.
CATEGORIE

NUMĂR
MATRICOL

DATA
CATEGORIE
NAŞTERII

CRT.
COMPLET

* SE BAREAZĂ OBLIGATORIU SECŢIUNEA NECORESPUNZĂTOARE

SEMNATURA DETINATOR,
PAG. ....../.......

ANEXA 2
Deţinător ................................................................
Cod exploataţie ......................................................
........................................................
Adresa completa a detinatorului
................................................................................
Adresa completa a locului de exploatare a animalelor
....................................................................................

VIZAT ASOCIAŢIA

LISTA NUMERELOR MATRICOLE ALE EFECTIVELOR DE CAPRINE
PENTRU CARE SE SOLICITĂ ACREDITAREA DE CONDUCERE A REGISTRULUI
GENEALOGIC
LA RASA ....................................................
SECŢIUNEA: PRINCIPALĂ/SUPLIMENTARĂ (SECUNDARĂ) *
NR.

NUMĂR
MATRICOL

DATA
NAŞTERII

CRT.

NR.
CATEGORIE

NUMĂR
MATRICOL

CATEGORIE
NAŞTERII

CRT.

COMPLET

DATA

COMPLET

* SE BAREAZĂ OBLIGATORIU SECŢIUNEA NECORESPUNZĂTOARE

SEMNATURA DETINATOR,
PAG. ....../...

