Anexa nr. 4
NORME METODOLOGICE PRIVIND PROCEDURA DE AUTORIZARE A PĂRȚILOR
TERȚE PENTRU TESTAREA PERFORMANȚELOR SAU EVALUARE GENETICĂ
Art. 1 Scopul și obiectivele normei metodologice
(1)
Potrivit domeniului său de activitate, în condițiile legii, Agenţia Naţională pentru
Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu” autorizează, potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) din
Regulamentul (UE) 2016/1012 al Parlamentului European și al Consiliului, părțile terțe pentru
testarea performanțelor sau evaluarea genetică;
(2)
Scopul normelor metodologice este de a stabili modul de autorizare a părților terțe pentru
ca acestea să fie desemnate de societățile de ameliorare/exploatațiile de ameliorare pentru
efectuarea testării performanțelor sau evaluării genetice a animalelor de reproducție;
(3)
Pentru ca părțile terțe să fie desemnate de o societate de ameliorare/exploatație de
ameliorare pentru efectuarea evaluării genetice, părțile terțe respective, cu excepția cazului în
care au fost desemnate în mod specific organisme publice supuse controlului statului membru
sau al autorităților lui competente, trebuie să fie autorizate de către autoritatea competentă;
(4)
Prin prezenta normă metodologică autoritatea competentă se asigură că o autorizaţie este
acordată părţilor terţe care îndeplinesc cerințele de la articolul 3 alineatul (3)
(5)
Trimiterile din prezentul ordin la Regulament se interpretează ca trimiteri la
Regulamentul (UE) 2016/1012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 8 iunie 2016
privind condiţiile zootehnice şi genealogice aplicabile ameliorării animalelor de reproducţie de
rasă pură, a porcilor de reproducţie hibrizi şi a materialului germinativ provenit de la acestea,
comerţului cu acestea şi introducerii lor în Uniune şi de modificare a Regulamentului (UE) nr.
652/2014 şi a directivelor 89/608/CEE şi 90/425/CEE ale Consiliului, precum şi de abrogare a
anumitor acte în sectorul ameliorării animalelor «Regulamentul privind ameliorarea animalelor»;
Art. 2 Baza legală a normei metodologice
(1)
Regulamentul (UE) 2016/1012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 8 iunie
2016 privind condiţiile zootehnice şi genealogice aplicabile ameliorării animalelor de
reproducţie de rasă pură, a porcilor de reproducţie hibrizi şi a materialului germinativ provenit de
la acestea, comerţului cu acestea şi introducerii lor în Uniune şi de modificare a Regulamentului
(UE) nr. 652/2014 şi a directivelor 89/608/CEE şi 90/425/CEE ale Consiliului, precum şi de
abrogare a anumitor acte în sectorul ameliorării animalelor «Regulamentul privind ameliorarea
animalelor»;
(2)
Legea 32/2019 a Zootehniei cu modificările și completările ulterioare;
(3)
Hotărârea nr. 1188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru
Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu"
Art. 3 Autorizarea părților terțe pentru testarea performanțelor sau evaluarea genetică
(1) Atunci când testarea performanţelor şi evaluarea genetică trebuie să se desfăşoare în
conformitate cu programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) şi,
după caz, cu articolul 12 din Regulament, societăţile de ameliorare şi exploataţiile de ameliorare
recunoscute:
a) efectuează ele însele respectiva testare a performanţelor sau evaluare genetică; sau
b)desemnează părţile terţe cărora le externalizează testarea performanţelor sau evaluarea genetică
respectivă.
(2) Pentru realizarea testării performanțelor sau evaluarea genetică părțile terțe prevăzute la
articolul 3 alineatul (1) litera b), sunt autorizate de autoritatea competentă în temeiul articolului
27 alineatul (2) din Regulament.
(3) Autorizarea este acordată, la cerere,solicitanților, care dețin:

a. facilităţile şi echipamentele necesare pentru efectuarea testării performanţelor sau a
evaluării genetice respective;
b. personal calificat corespunzător;
c. capacitatea de a efectua testarea performanţelor sau evaluarea genetică în conformitate cu
articolul 25 din Regulament.
(4) Solicitanții pot fi asociații/organizații de crescători, pentru testarea performanțelor și unități
și instituții de drept public sau de drept privat, pentru evaluarea genetică.
(5) Cererile menționate la alineatul (3) se completează conform modelului din Anexa 4a sau
Anexa 4b și se depun în scris pe hârtie sau în format electronic.
(6) Cererea este însoțită, în ceea ce priveşte conformitatea cu prevederile articolului 3 alineatul
(3), de documente doveditoare conform cerințelor prezentate la articolul 4 și articolul 5 din
prezenta normă;
Art. 4 Cerinţe privind autorizarea părților terțe prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera
b) pentru realizarea testării performanțelor
(1) Cererea de autorizare ca parte terță pentru realizarea testării performanțelor va fi însoțită de
documente de bază care dovedesc:
1. denumirea, forma juridică, temeiul juridic și dovada obținerii personalității juridice,
adresa sediului social și după caz adresa punctului de lucru al entității care solicită
autorizarea ca parte terță pentru testarea performanțelor și compatibilitatea juridică cu
activitățile pe care intenționează să le realizeze. Solicitanții vor depune următoarele
documente:
a) după caz, copie a Certificatului de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor și a
Statutului asociației autentificat prin încheiere judecătorească/copie a Certificatului de
înmatriculare în Registrul Comerțului și a Statutului de funcționare/ copie a Actului normativ
de înființare și Regulamentului de organizare și funcționare;
b) copie a Certificatului de înregistrare fiscală emis de Ministerul Finanțelor Publice;
c) copie a Certificatului constatator, după caz;
d) copie a actelor de proprietate sau a dreptului de folosință pentru sediul social și/sau punctele
de lucru, eliberate conform legislației în vigoare. Sediul social al entității și/sau sediului
punctului de lucru trebuie să fie destinat activității pentru care se solicită autorizarea, cu spații
corespunzătoare și acces distinct;
e) copia CI/BI și a documentului de desemnare sau numire a persoanelor autorizate să acționeze
în calitate de reprezentanți.
2. identitatea și calificarea personalului care urmează să desfășoare activități specifice
testării performanțelor și dovada cunoașterii sistemelor și metodelor de testare a
performanțelor pentru acele performanțe pentru care intenționează să solicite autorizarea.
Solicitanții vor depune:
a)
Structura de personal - Anexa 4c la care se atașează în copie diplome de studii și alte
documente care fac dovada cunoașterii și însușirii sistemelor și metodelor de testare a
performanțelor pentru care se solicită autorizarea, copia documentului juridic care stabilește
raportul de muncă conform legislației în vigoare, copia fișei postului sau a documentului care
stabilește atribuțiile corespunzătoare poziției în cadrul entității;
b)
Extras REVISAL/Stat de funcții, după caz.
3. Capacitatea de a efectua testarea performanțelor în conformitate cu articolul 25 din
Regulament. Solicitanții vor depune:
a) Lista facilităților și a echipamentelor de care dispun, care face dovada existenței facilităților și
a echipamentelor utilizate pentru realizarea testării performanțelor pentru care intenționează
să solicite aprobarea. Lista va cuprinde facilitățile, tipul și numărul echipamentelor și
dispozitivelor de care dispune solicitantul. Echipamentele și dispozitivele utilizate pentru
testarea performanțelor, răspund, atunci când acestea există, cerințelor convenite de ICAR.
b) Copia după dovada proprietății sau a dreptului de folosință asupra facilităților, echipamentelor
și dispozitivelor menționate în lista de la litera a).

c) Metodologia de organizare a activităților specifice testării performanțelor care reglementează
modul de instruire al controlorilor, atribuțiile acestora și documentele primare pe care trebuie
să le completeze în exercitarea serviciului, înregistrarea și comunicarea rezultatelor,
supracontrolul activității;
d) angajamentul solicitantului de a stabili și a folosi pentru testarea performantelor metode
acceptabile din punct de vedere științific în conformitate cu principiile zootehnice consacrate
ținând seama atunci când acestea există de:
- normele și standardele stabilite de centrele de referință relevante ale Uniunii Europene
prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din regulament; sau
- în absența acestor norme și standarde, de principiile convenite de ICAR.;
(2)Documentele transmise în copie vor fi certificate de solicitant pentru conformitate cu
originalul”.
Art. 5 Cerințe privind autorizarea părților terțe prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera
b) pentru realizarea evaluării genetice
(1)Cererea de autorizare ca parte terță pentru realizarea evaluării genetice va fi însoțită de
documente de bază care dovedesc:
1. denumirea, forma juridică, temeiul juridic și dovada obținerii personalității juridice, adresa
sediului social și după caz adresa punctului de lucru al entității care solicită autorizarea ca parte
terță pentru evaluarea genetică și compatibilitatea juridică cu activitățile pe care intenționează să
le realizeze. Solicitanții vor depune:
a) după caz copia Certificatului de înmatriculare în Registrul Comerțului și a Statutului de
funcționare/ copia actul normativ de înființare și a Regulamentului de organizare și
funcționare;
b) copia Certificatului de înregistrare fiscală emis de Ministerul Finanțelor Publice;
c) copie a actelor de proprietate sau a dreptului de folosință pentru sediul social și/sau punctele
de lucru, eliberate conform legislației în vigoare. Sediul social al entității și/sau sediului
punctului de lucru trebuie să fie destinat activității pentru care se solicită autorizarea, cu spații
corespunzătoare;
d) structura organizatorică a solicitantului și prezentarea atribuțiilor departamentului care va
efectua evaluarea genetică.
2. numele și funcția persoanelor autorizate să acționeze în calitate de reprezentanți. Solicitanții
vor depune, copia CI/BI și a documentului de desemnare sau numire reprezentanți.
3. numele și calificarea personalului care urmează să desfășoare activități specifice evaluării
genetice. Solicitanții vor depune:
a) structura de personal -Anexa 4c. Pentru fiecare persoană din Anexă se vor atașa: Curriculum
Vitae, copia documentelor din care să rezulte calificarea și specializarea în domeniul
evaluării genetice, copia documentului juridic care stabilește raportul de muncă conform
legislației în vigoare, copia fișei postului sau a documentului care stabilește atribuțiile
corespunzătoare poziției în cadrul entității;
b) extras REVISAL/Stat de funcții, după caz.
c) existența facilităților și a echipamentelor utilizate pentru realizarea evaluării genetice pentru
care solicită autorizarea. Solicitanții vor depune lista echipamentelor și copie după dovada
proprietății sau a dreptului de folosință a acestora.
4. angajamentul solicitantului de a stabili și a folosi pentru evaluarea genetică metode
acceptabile din punct de vedere științific în conformitate cu principiile zootehnice consacrate
ținând seama atunci când acestea există de:
- normele și standardele stabilite de centrele de referință relevante ale Uniunii Europene
prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din regulament; sau
- în absența acestor norme și standarde, de principiile convenite de ICAR.;
(2)Documentele transmise în copie vor fi certificate de solicitant pentru conformitate cu
originalul.

Art. 6 Evaluarea documentației
(1) După depunerea cererii și a documentelor doveditoare, conform articolului 3 alineatele (5) și
(6) autoritatea competentă inițiază evaluarea documentației în vederea autorizării sau refuzului
autorizării. Evaluarea documentației este realizată de către persoana/persoanele desemnate de
conducerea autorității competente;
(2) Persoana/persoanele desemnate de conducerea autorității competente evaluează
documentația și întocmesc un raport de evaluare, pe care îl prezintă șefului ierarhic superior.
(3) În cazul în care se constată că documentația este incompletă sau prezintă inexactități sau
neconformități, solicitantul este notificat pentru remedierea acestora.
(4) Solicitantul, în termen de cel mult 15 zile de la primirea notificării, trimite autorității
competente documentele modificate/completate care vor fi reevaluate conform alineatului (2);
(5) În cazul în care în termen de 90 de zile de la depunerea cererii de autorizare ca parte terță, în
urma notificărilor repetate, documentele transmise nu fac dovada îndeplinirii cerințele de
autorizare, persoana/persoanele desemnate la alineatul (1) întocmesc raportul de evaluare și
propun conducerii autorității competente refuzul aprobării autorizării solicitantului ca parte terță,
pe care îl prezintă șefului ierarhic superior.
Art. 7 Autorizarea solicitantului ca parte terță pentru efectuarea testării performanțelor
sau pentru evaluare genetică
În urma procesului de evaluare conducerea autorității competente dispune eliberarea
documentului de autorizarea ca parte terță atunci când sunt îndeplinite cerințele prevăzute la art.
4 sau după caz la art. 5. Modelul documentului eliberat de autoritatea competentă în format
original pe hârtie, este prevăzut în Anexa 4d.
Art. 8 Refuzul autorizării
(1) În baza raportului/rapoartelor de evaluare menționate la articolul 6 alineatul (5) conducerea
autorității competente dispune refuzul autorizării solicitantului ca parte terță;
(2) Atunci când autoritatea competentă intenţionează să refuze autorizarea unui solicitant ca
parte terță pentru realizarea testării performanțelor sau evaluare genetică, furnizează
solicitantului respectiv o explicaţie motivată a refuzului său;
(3) Solicitantul are dreptul de a adresa autorităţii competente o cerere de reexaminare a intenţiei
de refuz în termen de maxim 45 de zile de la data primirii explicaţiei motivate;
(4) În cazul în care, în urma reexaminării cererii de autorizare, autoritatea competentă îşi
menține decizia de refuz, aceasta oferă solicitantului o explicaţie motivată a deciziei sale de refuz
în termen de 30 de zile de la data primirii cererii de reexaminare din partea solicitantului;
Art. 9 Termenul de soluționare a cererii
Termenul de soluționare a cererii de autorizare ca parte terță este de 90 de zile de la data
înregistrării acesteia.
Art. 10 Retragerea autorizării
(1)Autoritatea competentă retrage autorizarea, în cazul în care partea terță autorizată nu mai
îndeplinește una sau mai multe dintre cerințele prezentate la articolul 4 sau după caz la articolul
5 sau nu respectă în mod continuu sau general metodologia și angajamentele luate;
(2)Autoritatea competentă retrage autorizarea pentru testarea performanțelor, în cazul în care
partea terță respectivă nu mai realizează activitățile pentru care a fost autorizată ca urmare a
retragerii încredințării acestora de către societățile/exploatațiile de ameliorare;
(3) Autorizația se retrage dacă în termen de 6 luni de la data autorizării solicitantul nu a fost
desemnat parte terță în nici un program de ameliorare aprobat de autoritatea competentă sau în
oricare altă situație în care în perioada menționată anterior respectivul solicitant nu desfășoară
activitățile pentru care a fost autorizată.
(4)Autoritatea competentă monitorizează situația și modifică, suspendă sau revocă măsurile pe
care le-au luat în conformitate cu prezentul articol, în funcție de gravitatea cazului de
neconformitate şi a unor dovezi clare care atestă respectarea din nou a cerințelor.

Anexa 4a
Solicitant:_________________________________
Adresă ____________________________________
C.I.F. ____________________________________
Telefon ___________ e-mail _________________
Nr. _____ din ________________________
Cerere de autorizare ca parte terță
pentru realizarea testării performanțelor
Către,
Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu”
Solicitant_______________________________________________________________________
reprezentată de subsemnatul(a) ____________________________________________________,
domiciliat(a) în localitatea________________________________, strada___________________,
nr.___, bloc___, scara___, ap.___, județul_____________________, posesor al BI/CI seria___,
nr.___________, CNP______________________,în calitate de__________________________,
solicită autorizarea ca parte terță pentru efectuarea testării performanțelor producțieide: _______
________________________________________pentru specia _________________________.
Anexăm prezentei documentația prin care demonstrăm conformitatea cu cerințele stabilite la
articolul 3 alineatul (3) și la articolul 4 din prezentul ordin în ceea ce privește testarea
performanțelor pentru pentru animalele de reproducție din specia_____________.
Declar pe proprie răspundere că datele înscrise în cerere și în documentația anexată sunt reale,
în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declarații.
Semnătura și ștampila

Domnului Director general al Agenției Naționale pentru Zootehnie ,,Prof. dr. G. K.
Constantinescu”

Anexa 4b
Solicitant:________________________________
Adresa __________________________________
C.I.F. ___________________________________
Telefon ___________E-mail:________________
Nr. _____ din _____________

Cerere de autorizare ca parte terță pentru efectuarea evaluării genetice
Către,
Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu”
Solicitant_________________________________________________________________
reprezentat/ă de subsemnatul(a)_________________________________________________,
domiciliat(a) în localitatea_____________________________, strada___________________,
nr.___, bloc___, scara___, ap.___, județul_____________________, posesor al BI/CI
seria___,

nr.___________,

CNP_____________________,

în

calitate

de_________________________________, solicit autorizarea ca parte terță pentru efectuarea
evaluării genetice a animalelor de reproducție înscrise în registrele genealogice conduse sau
înființate de societățile de ameliorare recunoscute de autoritatea competentă.
Anexăm prezentei documentația prin care demonstrăm conformitatea cu cerințele stabilite la
articolul 3 alineatul (3) și la articolul 5 din prezenta normă.
Declar pe proprierăspunderecădateleînscriseîncerereşiîndocumentațiaanexată sunt reale,
încazcontrarvoisuportarigorileprevederilorlegaleînvigoareprivindfalsulîndeclaraţii.
Semnătura și ștampila

Domnului Director general al Agenției Naționale pentru Zootehnie ,,Prof. dr. G. K.
Constantinescu”

Anexa 4c
Solicitant:...................................................................................
Adresa: .......................................................................
Tel/Fax:.......................................................................
Email:..........................................................................
Nr. ............... din ......................

Structura de personal
Nr.crt

Nume prenume

Studii

Funcția/postul ocupat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.


Se atașează documente doveditoare (copii după documetele de studii, fișa postului, contracte de muncă, alte documente
conform cerințelor)

Reprezentant legal,
Nume, prenume
Semnătură și ștampila

Anexa 4d

Anexa 4e

