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Anexa nr. 6 

 

Norme metodologice privind procedura pentru structura registrelor genealogice,  
înscrierea animalelor de reproducție în registre genealogice și zootehnice,  

trecerea la secțiunea principală a descendenților animalelor înregistrate în secțiuni suplimentare  
și acceptarea animalelor pentru reproducție 

 
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” ) îndeplineşte atribuţiile de autoritate competentă, în conformitate cu prevederile 
Regulamentului (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) Scopul normei metodologice îl reprezintă detalierea/clarificarea aspectelor legate de divizarea 
registrului genealogic și înscriere a animalelor de reproducție în registrele genealogice și zootehnice în 
conformitate cu prevederile regulamentului (UE) nr. 1012/2016 Regulamentul privind ameliorarea 
animalelor; 
(3) Prezentele norme metodologice au ca obiectiv acordarea accesului la comerț pe baza unor principii 
comune aplicabile divizării registrului genealogic și înscrierii animalelor de reproducție în registrele 
genealogice și zootehnice.  
(4) Trimiterile din prezenta normă metodologică 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 Structura registrului genealogic 
Registrele genealogice trebuie să conţină o secţiune principală şi, atunci când se precizează în programul 
de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) şi, după caz, cu articolul 12 din 
Regulament și cu prevederile legislației naționale, una sau mai multe secţiuni suplimentare. 
Art. 4 Secțiunea principală 
1)În cazul în care societăţile de ameliorare stabilesc criterii sau proceduri diferite pentru înscrierea 
animalelor de reproducţie de rasă pură în diferite clase, aceste societăţi de ameliorare pot subdiviza 
secţiunea principală a registrelor genealogice în clase: 
a)pe baza calităţilor animalelor respective şi subdivizează aceste clase în funcţie de vârsta sau sexul lor; 
sau 
b)în funcţie de vârsta sau sexul animalelor respective, cu condiţia ca aceste clase să fie, de asemenea, 
divizate în funcţie de calităţile lor. 
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Aceste criterii şi proceduri pot să prevadă cerinţa ca animalele de reproducţie de rasă pură să fie supuse 
testării performanţelor sau evaluării genetice, astfel cum se prevede la articolul 25 din Regulament,sau 
oricărei alte evaluări descrise în programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul 
(3) şi, după caz, cu articolul 12 din Regulament și cu prevederile legislației naționale, înainte de a fi 
înscrise într-o anumită clasă specifică din secţiunea principală. 
(2)În cazul în care programul de ameliorare stabileşte condiţii suplimentare de înscriere în secţiunea 
principală a registrului genealogic, în afara celor stabilite în la articolul 6, societatea de ameliorare care 
desfăşoară programul de ameliorare stabileşte în secţiunea principală cel puţin o clasă în care se înscriu, la 
cererea crescătorului, animalele de reproducţie de rasă pură care îndeplinesc numai condiţiile de la 
articolul 6 şi de la articolul 9. 
 
Art. 5 Secțiunile suplimentare 
Societăţile de ameliorare pot să stabilească una sau mai multe secţiuni suplimentare ale registrului 
genealogic pentru animale din aceeaşi specie care nu sunt eligibile pentru a fi înscrise în secţiunea 
principală, cu condiţia ca cerinţele stabilite în programul de ameliorare să permită înscrierea descendenţilor 
acestor animale în secţiunea principală în conformitate cu normele stabilite în: 
(a)articolul 8 alineatul (2) punctul 1 litera (a), în cazul femelelor din speciile bovină, porcină, ovină şi 
caprină; 
(b)articolul 8 alineatul (2) punctul 2, în cazul animalelor care aparţin raselor pe cale de dispariţie din 
speciile bovină, porcină, ovină şi caprină sau din rasele ovine rustice; sau 
(c)articolul 8 alineatul (2) punctul 1 litera (b), în cazul masculilor şi femelelor din specia ecvină. 
 
Art. 6 Înscrierea animalelor de reproducţie de rasă pură în secţiunea principală a registrului 
genealogic 
(1) La cererea crescătorilor, societăţile de ameliorare înscriu sau înregistrează pentru înscriere în secţiunea 
principală a registrului lor genealogic orice animale de reproducţie de rasă pură din rasa care face obiectul 
programului lor de ameliorare cu condiţia ca aceste animale să îndeplinească cerinţele de la pct. 1-3 şi, 
dacă este cazul, ca aceste animale să fie descendenţi ai unor animale de reproducţie sau să provină din 
materialul germinativ al acestora, în conformitate cu normele prevăzute la articolul 9. 
1. Cerinţele menţionate la alineatul (1) sunt următoarele: 
a) animalul îndeplineşte următoarele criterii de filiaţie: 
i. în cazul speciilor bovină, porcină, ovină şi caprină, animalul este descendent din părinţi şi bunici înscrişi 
în secţiunea principală a unui registru genealogic al aceleiaşi rase; 
ii. în cazul speciei ecvină, animalul este descendent din părinţi înscrişi în secţiunea principală a unui 
registru genealogic al aceleiaşi rase; 
b) se stabileşte pedigriul animalului în conformitate cu normele prevăzute în programul de ameliorare 
aprobat; 
c) animalul este identificat în conformitate cu legislaţia Uniunii în domeniul sănătăţii animalelor privind 
identificarea şi înregistrarea animalelor din speciile în cauză şi cu normele stabilite în programul de 
ameliorare aprobat; 
d) în cazul comercializării sau al introducerii în Uniune a unui animal şi în cazul în care se intenţionează ca 
acest animal să fie înscris sau înregistrat în registrul genealogic, animalul respectiv este însoţit de un 
certificat zootehnic eliberat în conformitate cu articolul 30 din Regulamentul 1012/2016; 
e) în cazul în care un animal este obţinut din material germinativ comercializat sau introdus în Uniune şi în 
cazul în care se intenţionează ca acest animal să fie înscris sau înregistrat într-un registru genealogic, 
materialul germinativ respectiv este însoţit de un certificat zootehnic eliberat în conformitate cu articolul 
30 din Regulamentul 1012/2016. 
2. Prin derogare de la punctul 1 litera (a) subpunctul (ii) din prezentul capitol, o societate de ameliorare 
care efectuează un program de ameliorare asupra unor animale de reproducţie de rasă pură din specia 
ecvină poate înscrie în secţiunea principală a registrului său genealogic un animal de reproducţie de rasă 
pură din specia ecvină: 
a) care, în cazul încrucişării, este înscris în secţiunea principală a unui registru genealogic al unei alte rase, 
cu condiţia ca cealaltă rasă şi criteriile de înscriere a acestui animal de reproducţie de rasă pură să fie 
stabilite în programul de ameliorare aprobat; sau 
b) care, în cazul filiaţiei, aparţine unei linii specifice de armăsari sau unei familii specifice de iepe dintr-o 
rasă diferită, cu condiţia ca aceste linii şi familii şi criteriile de înscriere a acestui animal de reproducţie de 
rasă pură să fie stabilite în programul de ameliorare. 
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3. Pe lângă normele stabilite la punctul 1 litera (c) din prezentul articol, o societate de ameliorare care 
înscrie în registrul său genealogic un animal de reproducţie de rasă pură din specia ecvină care a fost deja 
înscris într-un registru genealogic înfiinţat de o altă societate de ameliorare care desfăşoară un program de 
ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) şi, după caz, cu articolul 12 din  
Regulamentul 1012/2016 înscrie acest animal de reproducţie de rasă pură folosind numărul său de 
identificare în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429, care asigură caracterul unic şi continuu al 
identificării animalului în cauză, precum şi aceeaşi denumire (cu excepţia unei derogări stabilite de comun 
acord de cele două societăţi de ameliorare în cauză), menţionând codul ţării naşterii, în conformitate cu 
acordurile internaţionale pentru rasa în cauză. 
(2)Societăţile de ameliorare nu refuză înscrierea în secţiunea principală a registrelor lor genealogice a unui 
animal de reproducţie de rasă pură pe motiv că acesta este deja înscris în secţiunea principală a unui alt 
registru genealogic pentru aceeaşi rasă sau, în cazul unui program de încrucişare desfăşurat pe animale de 
reproducţie de rasă pură din specia ecvină, pentru o rasă diferită, stabilit de o altă societate de ameliorare 
recunoscută în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) după caz cu articolul 12 din Regulament și cu 
prevederile legislației naționale sau de un organism de ameliorare într-o ţară terţă inclusă pe lista prevăzută 
la articolul 34 din Regulament. 
(3)Dacă secţiunea principală a registrului genealogic este împărţită în clase, societatea de ameliorare 
înscrie animalele de reproducţie de rasă pură care îndeplinesc criteriile de înscriere în secţiunea principală 
în clasa care corespunde calităţilor animalelor de reproducţie de rasă pură în cauză. 
Art. 7: Derogări de la cerinţele pentru înscrierea animalelor în secţiunea principală a registrelor 
genealogice în cazul creării unei rase noi sau a reconstituirii unei rase 
 (1)Prin derogare de la articolul art. 6 alineatul (1), atunci când o societate de ameliorare desfăşoară un 
program de ameliorare aprobat, pentru o rasă pentru care nu există un registru genealogic într-un stat 
membru sau o ţară terţă inclusă pe lista prevăzută la articolul 34 din Regulament, societatea de ameliorare 
respectivă poate înscrie în secţiunea principală a respectivului registru genealogic nou-înfiinţat animalele 
de reproducţie de rasă pură sau descendenţii din animale de reproducţie de rasă pură din rase diferite sau 
orice animal care, potrivit societăţii de ameliorare, respectă caracteristicile noii rase în cauză şi, după caz, 
îndeplineşte cerinţele minime de performanţă prevăzute în programul de ameliorare. 
Societăţile de ameliorare care aplică această derogare: 
a) stabilesc în programul lor de ameliorare o perioadă adecvată de înfiinţare a noului registru genealogic 

care să ţină cont de intervalul dintre generaţii pentru specia în cauză; 
b) menţionează orice registru genealogic existent în care au fost înscrise pentru prima oară după naştere 

animalele de reproducţie de rasă pură sau părinţii lor, precum şi numărul de înregistrare iniţial din 
registrul genealogic respectiv; 

c) identifică în sistemul lor de înregistrare a pedigriului animalele pe care le consideră sursa pentru 
asigurarea materialelor de reproducere a rasei. 

(2)Atunci când o societate de ameliorare intenţionează să reconstituie o rasă dispărută sau care prezintă un 
risc mare să dispară, autoritatea competentă  poate autoriza societatea de ameliorare să înscrie în secţiunea 
principală a registrului genealogic descendenţii din animalele de reproducţie de rasă pură din rasa care 
urmează a fi reconstituită sau animalele de reproducţie de rasă pură sau descendenţii din animale de 
reproducţie de rasă pură din alte rase care intervin în reconstituirea rasei respective sau orice animal care, 
potrivit societăţii de ameliorare, respectă caracteristicile rasei care urmează a fi reconstituită şi, după caz, 
îndeplineşte cerinţele minime de performanţă prevăzute în programul de ameliorare cu condiţia ca: 
a) o perioadă adecvată de înfiinţare sau reînfiinţare a registrului genealogic respectiv care să ţină cont de 

rasa în cauză să fie stabilită în programul de ameliorare; 
b) dacă este cazul, să se menţioneze orice registru genealogic existent în care au fost înscrise animalele 

de reproducţie de rasă pură sau părinţii lor, precum şi numărul de înregistrare iniţial din registrul 
genealogic respectiv; 

c) animalele considerate de respectiva societate de ameliorare a fi sursa pentru asigurarea materialelor de 
reproducere a rasei să fie identificate în sistemul de înregistrare al pedigriurilor. 

(3)O societate de ameliorare care vizează să se prevaleze de derogarea de la alineatul (1) sau de cea de la 
alineatul (2) din prezentul articol stabileşte un plan detaliat pentru crearea sau reconstituirea rasei în 
programul său de ameliorare pentru care solicită aprobarea. 
(4)Până la sfârşitul perioadelor menţionate la alineatul (1) litera (a) şi, respectiv, la alineatul (2) litera (a) 
din prezentul articol, autoritatea competentă efectuează un control oficial, astfel cum se prevede la articolul 
43 din Regulament. 
(5)În cazul creării sau al reconstituirii unei rase în conformitate cu prezentul articol, autoritatea competentă  



 4

face publică această informaţie prin includerea în acest scop a unei menţiuni în lista prevăzută la articolul 7 
din Regulament. 
 
Art. 8: Înregistrarea animalelor în secţiunile suplimentare şi înregistrarea descendenţilor lor în 
secţiunea principală 
(1)Atunci când se înfiinţează secţiuni suplimentare de către o societate de ameliorare în conformitate cu 
articolul 5, la cererea crescătorilor, societatea de ameliorare respectivă înregistrează în secţiunea 
suplimentară corespunzătoare prevăzută la articolul 5 animalele din specia care face obiectul programului 
lor de ameliorare care nu sunt eligibile pentru a fi înscrise în secţiunea principală, cu condiţia ca animalele 
respective să îndeplinească următoarele condiţii: 
1.Condiţiile menţionate la alineatul (1) sunt următoarele: 
(a)animalul este identificat în conformitate cu legislaţia Uniunii în domeniul sănătăţii animalelor privind 
identificarea şi înregistrarea animalelor din speciile în cauză şi cu normele stabilite în programul de 
ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) şi, după caz, cu articolul 12 din Regulament 
și cu prevederile legislației naționale; 
(b)societatea de ameliorare consideră că animalul îndeplineşte caracteristicile rasei menţionate în 
programul de ameliorare aprobat; 
(c)animalul îndeplineşte, după caz, cel puţin cerinţele minime de performanţă, stabilite în programul de 
ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) şi, după caz, cu articolul 12 din Regulament 
și cu prevederile legislației naționale, în ceea ce priveşte acele caracteristici pentru care sunt testate 
animalele de reproducţie de rasă pură înscrise în secţiunea principală, în conformitate cu anexa III din 
Regulament. 
2.Societatea de ameliorare poate aplica cerinţe diferite în ceea ce priveşte conformitatea cu caracteristicile 
rasei prevăzute la punctul 1 litera (b) din prezentul articol sau cerinţele de performanţă menţionate la 
punctul 1 litera (c) din prezentul articol, în funcţie de următoarele aspecte: 
(a)animalul aparţine rasei, deşi originile sale nu sunt cunoscute; sau 
(b)animalul a fost obţinut printr-un program de încrucişare menţionat în programul de ameliorare aprobat 
în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) şi, după caz, cu articolul 12 din Regulament și cu prevederile 
legislației naționale. 
(2)La cererea crescătorilor, societăţile de ameliorare înregistrează în secţiunea corespunzătoare prevăzută 
la articolul 4 descendenţii animalelor menţionate la alineatul (1) din prezentul articol şi consideră 
descendenţii respectivi animale de reproducţie de rasă pură cu condiţia ca aceştia să îndeplinească 
următoarele condiţii: 
1.Condiţiile menţionate la articolul 8 alineatul (2) sunt următoarele: 
(a)pentru speciile bovină, porcină, ovină şi caprină, femela este descendentă din: 
(i)mamă şi bunică maternă care sunt înregistrate într-o secţiune suplimentară a unui registru genealogic 
pentru aceeaşi rasă, astfel cum se prevede la alineatul (1); 
(ii)tată şi doi bunici care sunt înscrişi în secţiunea principală a unui registru genealogic pentru aceeaşi rasă. 
Descendenţii din prima generaţie proveniţi din femela menţionată în teza introductivă a primului paragraf 
şi dintr-un mascul de reproducţie de rasă pură înscris în secţiunea principală a registrului genealogic al 
aceleiaşi rase vor fi, de asemenea, consideraţi animale de rasă pură şi vor fi înscrişi sau înregistraţi şi 
eligibili pentru a fi înscrişi în secţiunea principală a registrului genealogic respectiv. 
(b)în ceea ce priveşte specia ecvină, animalul îndeplineşte condiţiile de înscriere în secţiunea principală 
pentru masculi şi femele descendenţi din animale înregistrate în secţiunea principală, astfel cum se 
stabileşte în programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) şi, după caz, cu 
articolul 12 din Regulament și cu prevederile legislației naționale. 
2.Prin derogare de la punctul 1 din prezentul alineat şi de la punctul 1 litera (a) subpunctul (i) de la  
articolul 6, autoritatea competentă autorizeaza înscrierea de către o societate de ameliorare care desfăşoară 
un program de ameliorare a animalelor de rasă pură dintr-o rasă pe cale de dispariţie din speciile bovină, 
porcină, ovină sau caprină sau dintr-o rasă rustică de ovine în secţiunea principală a registrului său 
genealogic a unui animal descendent din părinţi şi bunici înscrişi sau înregistraţi în secţiunile principale 
sau suplimentare ale unui registru genealogic al rasei respective. Autoritatea competentă care autorizează o 
societate de ameliorare să recurgă la această derogare se asigură că: 
(a)societatea de ameliorare în cauză a oferit justificări pentru recurgerea la această derogare, în special 
demonstrând faptul că nu sunt disponibili pentru reproducere masculi de reproducţie de rasă pură din rasa 
respectivă; 
(b)societatea de ameliorare a creat una sau mai multe secţiuni suplimentare în registrul său genealogic; 
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(c)normele în temeiul cărora societatea de ameliorare înscrie sau înregistrează animalele în secţiunile 
principale sau suplimentare ale registrului de ameliorare respectiv sunt stabilite în programul de ameliorare 
aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) şi, după caz, cu articolul 12 din Regulament și cu 
prevederile legislației naționale. 
În cazul în care autoritatea competentă autorizează această derogare publică în lista menţionată la articolul 
7 din Regulament rasele care beneficiază de o astfel de derogare. 
 
Art. 9 Acceptarea animalelor de reproducţie de rasă pură şi a materialului germinativ provenit de la 
acestea pentru reproducţie 

(1)O societate de ameliorare care desfăşoară un program de ameliorare aprobat în conformitate cu 
articolul 8 alineatul (3) şi, după caz, cu articolul 12 din Regulament și cu prevederile legislației naționale, 
pentru o rasă acceptă următoarele: 
a)pentru montă naturală, orice animale de reproducţie de rasă pură din rasa respectivă; 
b)pentru inseminare artificială, materialul seminal colectat de la animalele de reproducţie de rasă pură din 
specia bovină care au fost supuse evaluării genetice în conformitate cu articolul 25 din Regulament; 
c)pentru inseminare artificială, materialul seminal colectat de la animalele de reproducţie de rasă pură din 
speciile porcină, ovină sau caprină care au fost supuse evaluării genetice în conformitate cu articolul 25 din 
Regulament; 
d)pentru inseminare artificială, materialul seminal colectat de la animalele de reproducţie de rasă pură din 
specia ecvină care au fost supuse, dacă acest lucru este impus de programul de ameliorare aprobat în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (3) şi, după caz, cu articolul 12 din Regulament și cu prevederile 
legislației naționale, unor teste de performanţă sau unei evaluări genetice în conformitate cu articolul 25 
din Regulament; 
e)pentru transferul de embrioni, ovulele colectate şi utilizate pentru producerea in vitro de embrioni şi de 
embrioni obţinuţi in vivo concepuţi cu ajutorul unui material seminal menţionat la literele (b) sau (c) de la 
prezentul alineat, cu condiţia ca aceste ovule şi aceşti embrioni să fie colectaţi de la animalele de 
reproducţie de rasă pură din speciile bovină, porcină, ovină sau caprină care au fost supuse unor teste de 
performanţă sau unei evaluări genetice în conformitate cu articolul 25 din Regulament; 
f)pentru transferul de embrioni, ovulele colectate şi utilizate pentru producerea in vitro de embrioni şi de 
embrioni obţinuţi in vivo concepuţi cu ajutorul unui material seminal menţionat la litera (d) de la prezentul 
alineat, cu condiţia ca aceste ovule şi aceşti embrioni să fie colectaţi de la animalele de reproducţie de rasă 
pură din specia ecvină care au fost supuse, dacă acest lucru este impus de programul de ameliorare aprobat 
în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) şi, după caz, cu articolul 12 din Regulament și cu prevederile 
legislației naționale, unor teste de performanţă sau unei evaluări genetice în conformitate cu articolul 25 
din Regulament; 
g)pentru testarea masculilor de reproducţie de rasă pură din specia bovină, porcină, ovină şi caprină, 
materialul seminal colectat de la animale de reproducţie de rasă pură care nu au fost supuse unor teste de 
performanţă sau unei evaluări genetice cu condiţia ca materialul seminal respectiv să fie folosit exclusiv în 
scopul testării respectivilor masculi de reproducţie de rasă pură în limitele cantitative necesare pentru a 
permite societăţii de ameliorare respective să desfăşoare astfel de teste în conformitate cu articolul 25 din 
Regulament. 
(2)În cazul animalelor de reproducţie de rasă pură din specia ecvină, prin derogare de la alineatul (1) din 
prezentul articol, o societate de ameliorare poate interzice sau limita utilizarea uneia sau mai multor tehnici 
de reproducţie menţionate la alineatul respectiv sau utilizarea de animale de reproducţie de rasă pură 
pentru una sau mai multe dintre aceste tehnici de reproducţie, inclusiv utilizarea materialului lor 
germinativ, cu condiţia ca această interdicţie sau limitare să fie specificată în programul de ameliorare 
aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) şi, după caz, cu articolul 12 din Regulament și cu 
prevederile legislației naționale. 
Orice astfel de interdicţie sau limitare menţionată în programul de ameliorare al societăţii de ameliorare 
care a elaborat registrul genealogic de origine al rasei în conformitate anexa I partea 3 punctul 3 litera (a) 
din Regulament este obligatorie pentru programele de ameliorare ale societăţilor de ameliorare care 
elaborează registrele genealogice filiale pentru aceeaşi rasă în conformitate cu anexa I partea 3 punctul 3 
litera (b) din Regulament. 
(3)În cazul unei rase pe cale de dispariţie, o societate de ameliorare poate interzice sau restricţiona 
utilizarea unui animal de reproducţie de rasă pură din rasa respectivă, inclusiv a materialului germinativ 
provenit de la acesta, dacă această utilizare ar compromite conservarea sau diversitatea genetică a rasei 
respective. 



 6

(4)Materialul seminal menţionat la alineatul (1) litera (g) colectat de la masculii de reproducţie de rasă pură 
înscrişi în secţiunea principală a unui registru genealogic stabilit de o societate de ameliorare care 
desfăşoară un program de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) şi, după caz, cu 
articolul 12 din Regulament și cu prevederile legislației naționale, este acceptat de către o societate de 
ameliorare care desfăşoară un program de ameliorare aprobat privind aceeaşi rasă în acelaşi stat membru 
sau în alt stat membru pentru testarea performanţelor şi, dacă este cazul, pentru evaluarea genetică în 
aceleaşi condiţii şi limite cantitative ca cele aplicate propriilor masculi de reproducţie de rasă pură. 
(5)În sensul alineatelor (1) şi (4), materialul germinativ provenit de la animalele de reproducţie de rasă 
pură menţionate la alineatele respective se colectează, se produce, se prelucrează şi se depozitează într-un 
centru de colectare sau de depozitare a materialului seminal, sau de către o echipă de colectare sau 
producere de embrioni aprobată pentru comerţul în cadrul Uniunii cu aceste produse în conformitate cu 
legislaţia Uniunii în domeniul sănătăţii animalelor. 
(6)Prin derogare de la alineatul (5), autoritatea competenta autorizeaza colectarea, producerea, prelucrarea 
şi depozitarea în scopul utilizării pe teritoriul Romaniei a materialului germinativ provenit de la animale de 
reproducţie de rasă pură de către un centru de colectare sau de depozitare, un centru de depozitare de 
embrioni, o echipă de colectare sau producere de embrioni sau de către personalul cu calificări specifice 
autorizat în conformitate cu legislaţia națională. 
(7)Prin derogare de la alineatul (1) literele (b), (c) şi (e), atunci când un program de ameliorare aprobat în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (3) şi, după caz, cu articolul 12 din Regulament și cu prevederile 
legislației naționale urmăreşte conservarea rasei sau conservarea diversităţii genetice existente în cadrul 
rasei, testarea performanţelor sau evaluarea genetică se efectuează numai dacă programul de ameliorare 
respectiv impune obligaţia de a efectua o astfel de testare a performanţelor sau de evaluare genetică. 
  
Art. 10 Art. 22: Metode de verificare a identităţii 
(1)Societăţile de ameliorare prevăd cerinţa ca animalele de reproducţie de rasă pură din specia bovină, 
ovină, caprină şi ecvină să fie identificate prin analiza grupei sanguine sau prin orice altă metodă adecvată 
care oferă cel puţin acelaşi grad de certitudine ca analiza ADN-ului, atunci când animalele de reproducţie 
de rasă pură respective sunt utilizate pentru colectarea de material seminal pentru inseminare artificială. 
(2)Atunci când pentru animalele de reproducţie din specia bovină, porcină, ovină, caprină sau ecvină sunt 
utilizate pentru colectarea de ovule şi embrioni şi atunci când animalele de reproducţie din specia porcină 
sunt utilizate pentru colectarea de material seminal pentru inseminare artificială, societăţile de ameliorare 
şi exploataţiile de ameliorare pot solicita ca respectivele animale de reproducţie să fie identificate prin una 
din metodele menţionate la alineatul (1). 
(3)La cererea unui stat membru sau a unei asociaţii europene de ameliorare a animalelor din speciile în 
cauză, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare, pentru aprobarea de metode de verificare a 
identităţii animalelor de reproducţie dacă acestea oferă cel puţin acelaşi grad de certitudine ca cel oferit de 
analiza grupei sanguine a acestor animale de reproducţie, luând în considerare progresele tehnice şi 
recomandările centrelor de referinţă ale Uniunii Europene menţionate la articolul 29 din Regulament, ale 
ICAR sau ale Societăţii internaţionale de genetică animală (ISAG).  
 
Art. 11 Înregistrarea porcilor de reproducţie hibrizi în registrele zootehnice 
(1)Exploataţiile de ameliorare înregistrează în registrul lor zootehnic, la cererea crescătorilor lor, orice 
porci de reproducţie hibrizi din aceeaşi rasă, linie sau hibrid care îndeplinesc cerinţele stabilite la punctul 1. 
1. Cerinţele menţionate la alineatul (1) sunt următoarele: 
(a)porcul de reproducţie hibrid este descendent din părinţi şi bunici înscrişi în registre genealogice sau 
înregistraţi în registre zootehnice; 
(b)porcul de reproducţie hibrid este identificat după naştere în conformitate cu legislaţia Uniunii în 
domeniul sănătăţii animalelor privind identificarea şi înregistrarea animalelor din specia porcină şi cu 
normele stabilite în programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) şi, după 
caz, cu articolul 12 din Regulament și cu prevederile legislației naționale.; 
(c)porcului de reproducţie hibrid i se stabileşte genealogia în conformitate cu normele stabilite în 
programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) şi, după caz, cu articolul 12 din 
Regulament și cu prevederile legislației naționale; 
(d)porcul de reproducţie hibrid este însoţit, dacă este necesar, de un certificat zootehnic eliberat în 
conformitate cu articolul 30 din Regulament. 
(2)Exploataţiile de ameliorare nu refuză înregistrarea în registrele lor zootehnice a porcilor de reproducţie 
hibrizi înregistraţi în conformitate cu alineatul (1) într-un registru zootehnic înfiinţat pentru aceeaşi rasă, 
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linie sau hibrid de o exploataţie de ameliorare recunoscută în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din 
Regulament și cu prevederile legislației naționale  în acelaşi stat membru sau în alt stat membru. 
 
Art. 12 Acceptarea porcilor de reproducţie hibrizi şi a materialului germinativ provenit de la aceştia 
pentru reproducţie 
(1)O exploataţie de ameliorare care desfăşoară un program de ameliorare aprobat în conformitate cu 
articolul 8 alineatul (3) şi, după caz, cu articolul 12 din Regulament și cu prevederile legislației naționale , 
pe porci de reproducţie hibrizi pentru o rasă, linie sau încrucişare acceptă următoarele: 
a)pentru montă naturală, orice porc de reproducţie hibrid de aceeaşi rasă, linie sau hibrid astfel cum este 
definit în programul de ameliorare respectiv; 
b)pentru inseminare artificială, materialul seminal provenit de la porci de reproducţie hibrizi care au fost 
supuşi, dacă acest lucru este impus de programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 
alineatul (3) şi, după caz, cu articolul 12 din Regulament și cu prevederile legislației naționale, testării 
performanţelor şi evaluării genetice în conformitate cu articolul 25 din Regulament; 
c)pentru transferul de embrioni, ovulele colectate şi utilizate pentru producerea in vitro de embrioni şi de 
embrioni obţinuţi in vivo concepuţi cu ajutorul materialului seminal menţionat la litera (b), cu condiţia ca 
ovulele şi embrionii în cauză să fie colectaţi de la porci de reproducţie hibrizi care au fost supuşi, dacă 
acest lucru este impus de programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) şi, 
după caz, cu articolul 12 din Regulament și cu prevederile legislației naționale, testării performanţelor sau 
evaluării genetice în conformitate cu articolul 25 din Regulament; 
d)pentru testarea unor porci masculi de reproducţie hibrizi, materialul seminal colectat de la aceşti porci de 
reproducţie hibrizi care nu au fost supuşi unor teste de performanţă sau unei evaluări genetice cu condiţia 
ca materialul seminal respectiv să fie folosit exclusiv în scopul testării respectivilor porci de reproducţie 
hibrizi în limitele cantităţilor necesare pentru ca exploataţia de ameliorare respectivă să desfăşoare astfel de 
teste în conformitate cu articolul 25 din Regulament. 
(2)Porcii masculi de reproducţie hibrizi, înregistraţi într-un registru zootehnic înfiinţat de o exploataţie de 
ameliorare care desfăşoară un program de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) şi, 
după caz, cu articolul 12 din Regulament și cu prevederile legislației naționale şi materialul seminal 
provenit de la aceştia, sunt acceptaţi de o altă exploataţie de ameliorare care desfăşoară un program de 
ameliorare privind aceeaşi rasă, linie sau acelaşi hibrid în acelaşi stat membru sau în alt stat membru pentru 
testarea performanţelor şi, dacă este cazul, evaluarea genetică în aceleaşi condiţii şi restricţii cantitative ca 
cele aplicate propriilor porci de reproducţie hibrizi. 
(3)În sensul alineatelor (1) şi (2), materialul germinativ provenit de la porcii de reproducţie hibrizi 
menţionaţi la alineatele respective se colectează, se produce, se prelucrează şi se depozitează la un centru 
de colectare sau de depozitare a materialului seminal, sau de către o echipă de colectare sau producere de 
embrioni aprobată pentru comerţul în cadrul Uniunii cu aceste produse în conformitate cu legislaţia 
Uniunii în domeniul sănătăţii animalelor. 
(4)Prin derogare de la alineatul (3), autoritatea competenta autorizeaza colectarea, producerea, prelucrarea 
şi depozitarea în scopul utilizării pe teritoriul Romaniei a materialului germinativ provenit de la porci de 
reproducţie hibrizi de către un centru de colectare sau de depozitare de un centru de depozitare de 
embrioni, o echipă de colectare sau producere de embrioni sau de către personal cu calificări specifice 
autorizat în conformitate cu legislaţia națională. 
Art. 13 Verificarea conformității operatorilor 
Autoritatea competentă realizează controale oficiale pentru verificarea conformității operatorilor cu 
prezentele norme. 
Art. 14 Acțiuni în cazuri constatate de neconformitate: 
(1)În cazul în care se constată o neconformitate cu privire la prezentele norme astfel cum au fost stabilite în 
programul de ameliorare aprobat, autoritatea competentă: 
a) ia toate măsurile necesare în vederea stabilirii originii şi amplorii neconformităţii, precum şi a 
responsabilităţilor operatorilor în cauză; 
b) ia măsuri adecvate pentru a se asigura că operatorii în cauză remediază cazurile de neconformitate şi 
previn repetarea acesteia. 
Atunci când decide asupra măsurilor care trebuie luate, autoritatea competentă ia în considerare natura 
neconformităţii şi antecedentele operatorilor în cauză în ceea ce priveşte conformitatea. 
(2) Autoritatea competentă ia în special următoarele măsuri, după caz: 
(a)dispun ca societatea de ameliorare să amâne înscrierea în registrele genealogice a animalelor de 
reproducţie de rasă pură sau ca exploataţia de ameliorare să amâne înregistrarea în registrele zootehnice a 
porcilor de reproducţie hibrizi; 
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(b)dispun ca animalele de reproducţie sau materialele germinative provenite de la acestea să nu fie utilizate 
pentru reproducţie în conformitate cu prezentul regulament; 
(c)suspendă eliberarea de certificate zootehnice de către societatea de ameliorare sau de către exploataţia 
de ameliorare până la remedierea cazului de neconformitate; 
(d)suspendă sau retrag aprobarea unui program de ameliorare desfăşurat de o societate de ameliorare sau 
de o exploataţie de ameliorare, în cazul în care respectiva societăţi de ameliorare sau exploataţie de 
ameliorare nu respectă în mod repetat, continuu sau general cerinţele prezentelor norme astfel cum au fost 
stabilite în programul de ameliorare aprobat sau autorizate de autoritatea competentă; 
(f)iau orice altă măsură pe care o consideră adecvată în vederea asigurării conformităţii cu prezentele 
norme astfel cum au fost stabilite în programul de ameliorare aprobat. 
(3) Autoritatea competentă monitorizează situaţia şi modifică, suspendă sau revocă măsurile pe care le-a 
luat în conformitate cu prezentul articol, în funcţie de gravitatea cazului de neconformitate şi a unor dovezi 
clare care atestă respectarea din nou a cerinţelor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


