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Calendarul activitatilor O.A.R.Z.
pe luna IULIE 2011

¾ Realizarea programului de - I.A . 1 la taurine 1920 capete
- viţei din I.A.
1495 capete
¾ Actiuni de verificare la PIAV-uri privind modul de gestionare, pastrare si
verificarea calitatii MSC-ului utilizat.
¾ Difuzarea la proprietari a pasapoartelor pentru cabaline .
¾ Identificarea şi înregistrarea tineretului cabalin în baza naţională de date SIE
¾ Actiuni de consultanta si îndrumare tehnică privind activitatea de reproductie
si ameliorare si tehnologia de crestere si furajare în fermele de taurine si
informare privind accesarea fondurilor europene , sprijin în organizarea
grupurilor de producatori , si alte probleme cu care se confrunta fermierii.
¾ Actiuni de informare privind sprijinul financiar acordat fermelor zootehnice
de catre stat căt si din fonduri europene – primariile din judet.
¾ Actiunea comuna cu DSVSA SATU MARE şi POLIŢIA SATU MARE
privind mişcarea cabalinelor. Controale in targuri si oboare privind
verificarea identificarii cabalinelor, precum si vanzarile animalelor de
reproductie (preturi – destinatie), în baza ORDINULUI nr. 37 din 9 aprilie
2010- privind circulaţia ecvinelor pe teritoriului Romăniei
¾ Verificarea registrelor de evidenţă a activităţii armăsarilor de montă publică

¾ Verificarea calităţii materialului seminal de vier folosit la însămănţări
artificiale
¾ Participarea la acţiuni comune cu reprezentanţii
DSVSA la evaluarea
animalelor privind stabilirea şi plata despăgibirilor pentru animalele tăiate,
ucise sau altfel afectate de boli transmisibile pe baza H.G. 1214/2010
¾ Sprijinirea asociaţiei crescătorilor de taurine pentru reluarea Controlului
oficial al producţiei de lapte la bovine, activitate esenţială şi necesară pentru
efectuarea lucrărilor de ameliorare.
¾ Prelungirea autorizaţiei de funcţionare a Centrului de recoltare,
prelucrare,conservare,difuzare a materialului seminal de vier pentru
însămănţare artificială
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