Anexa nr. 2
NORME METODOLOGICE
PRIVIND PROCEDURA DE APROBARE A PROGRAMELOR DE AMELIORARE
ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE REGULAMENTULUI (UE) Nr. 1012/2016
Art. 1 Scopul și obiectivele normelor metodologice
(1) Potrivit domeniului său de activitate, în condițiile legii, Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. dr.
G. K. Constantinescu” aprobă programele de ameliorare cu animale de reproducţie desfăşurate de
societăţile/exploataţiile de ameliorare recunoscute;
(2) Scopul normelor metodologice îl reprezintă detalierea/clarificarea aspectelor legate de aprobarea
programelor de ameliorare în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1012/2016
Regulamentul privind ameliorarea animalelor și cu legislația națională.
(3) Aprobarea programelor de ameliorarere reprezintă activitatea prin care autoritatea competentă, Agenţia
Naţională pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu”, în baza criteriilor armonizate ale Uniunii se
asigură că normele stabilite de societățile/exploatatiile de ameliorare nu creează disparități între
programele de ameliorare și nu introduc astfel obstacole tehnice în calea comerțului cu animale de
reproducție în cadrul Uniunii.
(4) Trimiterile din prezenta anexa 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
(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", cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 3 Aprobarea programelor de ameliorare desfășurate de societățile /exploatațiile de ameliorare
(1) În cazul animalelor de reproducţie de rasă pură, asociaţiile de crescători, organizaţiile de ameliorare
sau organismele publice recunoscute ca societate de ameliorare sau în cazul porcilor de reproducţie hibrizi,
asociaţiile de crescători, organizaţiile de ameliorare sau întreprinderile private care îşi desfăşoară
activitatea într-un sistem de producţie închis ori organismele publice recunoscute ca exploataţie de
ameliorare depun cererea de aprobare a programelor de ameliorare la autoritatea competentă, Agenția
Națională pentru Zootehnie „Prof.dr. G.K. Constantinescu”.
(2) Cererile menţionate la alineatul (1) se completează conform modelului din Anexa 2a și se depun în
scris, pe hârtie sau în format electronic.
(3) Autoritatea competentă evaluează aceste programe de ameliorare şi le aprobă dacă:
a) acestea urmăresc unul sau mai multe din următoarele obiective:
i) în cazul animalelor de reproducţie de rasă pură:
 ameliorarea rasei;
 conservarea rasei;
 crearea unei noi rase;
 reconstituirea unei rase;
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ii) în cazul porcilor de reproducţie hibrizi:
 ameliorarea rasei, liniei sau a hibridului;
 crearea unei noi rase, linii sau a unui nou hibrid;
b) descriu în detaliu obiectivele de selecție și de reproducere;
c) respectă cerinţele prevăzute la articolul 4 şi în plus, în cazul animalelor de reproducţie de rasă pură din
specia ecvină, la articolul 5.
(4)
Societăţile/exploataţiile de ameliorare pot încredinţa unei părţi terţe specifice activităţile legate de
gestionarea programelor lor de ameliorare, inclusiv testarea performanţelor şi evaluarea genetică, cu
condiţia ca:
a) societăţile /exploataţiile de ameliorare să rămână responsabile în faţa autorităţii competente pentru
asigurarea conformităţii cu cerinţele prevăzute la articolul 4 respectiv la articolul 5;
b) să nu existe conflicte de interese între partea terţă respectivă şi activităţile economice ale crescătorilor
care participă la programul de ameliorare.
c) partea terţă să îndeplinească toate cerinţele necesare desfăşurării acestor activităţi și să fie autorizată de
autoritatea competentă;
d) societăţile/exploataţiile de ameliorare în cauză să fi specificat care sunt activităţile pe care
intenţionează să le încredinţeze unei părţi terţe şi numele şi datele de contact ale părţilor terţe
respective în programul de ameliorare asumat.
(5) Dacă timp de cel puţin 24 de luni nu există crescători care participă la un program de ameliorare
aprobat în conformitate cu alineatul (3) şi care îşi păstrează animalele de reproducţie în exploataţii
amplasate într-o anumită parte a teritoriului geografic, autoritatea competentă menţionată la alineatul (1)
poate solicita societăţii/exploataţiei de ameliorare în cauză să modifice teritoriul geografic al programului
său de ameliorare astfel încât să nu includă partea respectivă.
Art. 4 Cerinţe privind aprobarea programelor de ameliorare
1.Programul de ameliorare conţine:
a) informaţii privind obiectivul său, care constă în conservarea rasei, ameliorarea rasei sau a hibridului,
crearea unei noi rase sau a unui nou hibrid, reconstituirea unei rase sau o combinaţie între mai multe dintre
aceste obiective;
b) denumirea rasei, în cazul animalelor de reproducţie de rasă pură, sau a rasei, liniei sau hibridului, în
cazul porcilor de reproducţie hibrizi care fac obiectul programului de ameliorare, pentru a împiedica
confuzia cu animale de reproducţie similare de altă rasă sau linie sau hibride înscrise sau înregistrate în alte
registre genealogice sau zootehnice existente;
c) caracteristicile detaliate ale rasei, inclusiv indicarea trăsăturilor esenţiale în cazul animalelor de
reproducţie de rasă pură care fac obiectul programului de ameliorare;
d) caracteristicile detaliate ale rasei, liniei sau hibridului, în cazul porcilor de reproducţie hibrizi care fac
obiectul programului de ameliorare;
e) informaţiile privind teritoriul geografic unde se desfăşoară sau unde se prevede că se va desfăşura;
f) informaţiile privind sistemul de identificare a animalelor de reproducţie care trebuie să garanteze faptul
că aceste animale sunt înscrise într-un registru genealogic sau înregistrate într-un registru zootehnic numai
atunci când sunt identificate individual şi în conformitate cu legislaţia Uniunii în domeniul sănătăţii
animalelor privind identificarea şi înregistrarea animalelor din speciile în cauză;
g) pentru toate animalele eligibile pentru înscriere în secțiunea principală a registrului genealogic
informații privind sistemul de identificare suplimentară conform legislației naționale;
h) informaţiile privind sistemul de înregistrare a pedigriului animalelor de reproducţie de rasă pură care
sunt fie înscrise, fie înregistrate şi eligibile pentru înscriere în registrele genealogice sau a pedigriului
porcilor de reproducţie hibrizi înregistraţi în registrele zootehnice;
i) obiectivele privind selecţia şi reproducerea ale programului de ameliorare, inclusiv indicarea
obiectivelor lui principale, şi, după caz, criteriile detaliate de evaluare în cea ce priveşte obiectivele
respective privind selecţia animalelor de reproducţie;
j) în cazul înfiinţării unei noi rase sau în cazul reconstituirii unei rase, informaţiile privind circumstanţele
detaliate care justifică crearea acestei rase noi sau reconstituirea acestei rase;
k) în cazul în care programul de ameliorare prevede testarea performanţelor sau evaluarea genetică:
l) informaţii privind sistemul utilizat pentru producerea, înregistrarea, comunicarea şi utilizarea
rezultatelor testelor de performanţă;
m) informaţii privind sistemul de evaluare genetică şi, după caz, de evaluare genomică a animalelor de
reproducţie;
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n) în cazul în care se creează secţiuni suplimentare sau secţiunile principale sunt împărţite în clase,
normele referitoare la împărţirea registrului genealogic şi la criteriile sau procedurile aplicate pentru
înregistrarea animalelor în secţiunile respective sau pentru clasificarea lor în clasele respective;
o) în cazul în care societatea de ameliorare sau exploataţia de ameliorare externalizează activităţi tehnice
specifice legate de gestionarea programului său de ameliorare către părţi terţe astfel cum se menţionează la
articolul 2 alineatul (4), informaţii privind aceste activităţi şi numele şi datele de contact ale părţilor terţe
desemnate;
p) în cazul în care societatea de ameliorare sau exploataţia de ameliorare intenţionează să permită, pentru
materialul germinativ, eliberarea certificatelor zootehnice de către un centru de colectare sau de depozitare
a materialului seminal sau o echipa de colectare sau producere de embrioni, informaţii privind centrul de
colectare sau de depozitare a materialului seminal sau echipa de colectare sau producere de embrioni care
emite certificatele zootehnice şi informaţii privind modalităţile de emitere a acestor certificate zootehnice;
q) în cazul în care exploataţia de ameliorare decide să includă informaţii privind rezultatele testării
performanţelor sau ale evaluării genetice şi privind defectele genetice şi particularităţile genetice pe
certificatele zootehnice emise pentru porcii săi de reproducţie hibrizi şi pentru materialul germinativ al
acestora, astfel cum se menţionează la articolul 30 alineatul 8 din Regulament, informaţii privind această
decizie.
r) în cazul creării unei rase noi sau a reconstituirii unei rase, societăţile de ameliorare care aplică derogări
de la cerinţele pentru înscrierea animalelor în secţiunea principală a registrelor genealogice stabilesc în
programul de ameliorare o perioadă adecvată de înfiinţare a noului registru genealogic care să ţină cont de
intervalul dintre generaţii pentru specia în cauză.
2. Programul de ameliorare vizează un efectiv suficient de mare de animale de reproducţie şi un număr
suficient de crescători pe teritoriul geografic pe care se desfăşoară sau se prevede că se va desfăşura. Atașat
cererii de aprobare a programului de ameliorare solicitantul va depune:
a) lista crescătorilor care au solicitat participarea la programul de ameliorare și înscrierea/înregistrarea
animalelor lor de reproducție în registrul genealogic condus sau înființat de solicitant (Anexa 2b) cu
exceptia inteprinderilor private care desfasoara activitate intr-un sistem de productie inchis recunoscute ca
exploatatie de ameliorare;
b) lista efectivelor de animale de reproducție pentru fiecare crescător participant la programul de
ameliorare semnată de acesta și vizată de către entitatea juridică care solicită recunoașerea (Anexa 2c).
Art. 5 Cerinţe suplimentare conținute de programele de ameliorare desfășurate de societăţile de
ameliorare care înfiinţează şi conduc registre genealogice pentru animale de reproducţie de rasă
pură din specia ecvină
1. În plus faţă de cerinţele de identificare stabilite la art. 4 punctul 1 litera (f), animalele de reproducţie de
rasă pură din specia ecvină sunt înscrise într-un registru genealogic numai atunci când acestea sunt
identificate într-o adeverinţă de montă şi atunci când programul de ameliorare impune aceasta, ca mânz
sub iapa-mamă.
Prin derogare de la dispoziţiile primului paragraf, autoritatea competentă poate autoriza o societate de
ameliorare să înscrie animale de reproducţie de rasă pură din specia ecvină în registrul genealogic ţinut de
respectiva societate de ameliorare în cazul în care aceste animale sunt identificate prin orice altă metodă
adecvată care oferă cel puţin acelaşi grad de certitudine ca o adeverinţă de montă, cum ar fi controlul
filiaţiei pe baza analizei ADN-ului sau a analizei grupelor sanguine, cu condiţia ca autorizaţia respectivă să
respecte principiile stabilite de societatea de ameliorare care ţine registrul genealogic de origine al rasei în
cauză.
2. Pe lângă cerinţele stabilite la art. 4, programele de ameliorare desfăşurate pe animale de reproducţie de
rasă pură aparţinând unei rase din specia ecvină, conţin:
a) după caz, condiţiile pentru înscrierea în secţiunea principală a registrului genealogic a animalelor de
reproducţie de rasă pură dintr-o altă rasă sau dintr-o linie specifică de armăsari sau familie de iepe
aparţinând acestei alte rase;
b) în cazul în care programul de ameliorare interzice sau limitează utilizarea uneia sau mai multor tehnici
de reproducţie sau utilizarea animalelor de reproducţie de rasă pură pentru una sau mai multe tehnici de
reproducţie, informaţii privind această interdicţie sau limitare;
c) norme referitoare la emiterea de adeverinţe de montă sau la utilizarea altor metode adecvate astfel cum
sunt menţionate la punctul 1 şi, dacă programul de ameliorare impune acest lucru, identificarea ca mânz
sub iapa-mamă.
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d) principiile stabilite de societatea de ameliorare care conduce registrul genealogic de origine pentru
aceeaşi rasă în cazul în care o societate de ameliorare declară autorităţii competente că registrul genealogic
pe care l-a creat este un registru genealogic filial pentru rasa vizată de programul său de ameliorare;
e) in cazul în care principiile programului de ameliorare sunt stabilite în mod exclusiv de o organizaţie
internaţională care operează la nivel mondial şi în cazul în care nu există nici o societate de ameliorare întrun stat membru, nici un organism de ameliorare într-o ţară terţă care conduce registrul genealogic de
origine pentru rasa menţionată anterior, obiectivele şi criteriile menţionate la punctul 1 litera i) de la art. 3
vor fi stabilite în conformitate cu aceste principii care vor fi încorporate în programul de ameliorare
Art. 6 Evaluarea programului de ameliorare
(1) După depunerea cererii, conform art. 3 alineatul (2), autoritatea competentă inițiază evaluarea
programului de ameliorare în vederea aprobării sau refuzului aprobării. Evaluarea programului de
ameliorare este realizată de către persoana/persoanele desemnate de conducerea autorității competente;
(2) Persoana/persoanele desemnate de conducerea autorității competente evaluează programul de
ameliorare și întocmesc un raport de evaluare, pe care îl prezintă șefului ierarhic superior.
(3) În cazul în care se constată că programul de ameliorare este incomplet sau prezintă inexactități sau
neconformități, solicitantul este notificat pentru remedierea acestora.
(4) Solicitantul, în termen de 15 zile de la primirea notificării, trimite autorității competente versiunea
corectată a programului de ameliorare care va fi reevaluată conform alineatului (2);
(5) În cazul în care în termen de 90 de zile de la depunerea cererii de aprobare a programului/programelor
de ameliorare, în urma notificărilor repetate, ultima versiune a programul de ameliorare nu îndeplinește
cerințele de aprobare, persoana/persoanele desemnate la alineatul (1) întocmesc raportul de evaluare și
propun conducerii autorității competente refuzul aprobării programului de ameliorare, pe care îl prezintă
șefului ierarhic superior.
Art. 7 Aprobarea programelor de ameliorare
În urma procesului de evaluare conducerea Agenției dispune eliberarea documentului de aprobare a
programului de ameliorare. Modelul documentului eliberat de autoritatea competentă în format original pe
hârtie, este prevăzut în Anexa 2d.
Art. 8 Refuzul aprobării programelor de ameliorare
(1) În baza raportului/rapoartelor de evaluare menționate la alineatul (5) conducerea autorității competente
dispune refuzul aprobării programului de ameliorare.
(2) Atunci când autoritatea competentă refuză aprobarea unui program de ameliorare prezentat de o
societate/exploataţie de ameliorare în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) sau modificările aduse unui
program de ameliorare notificate în conformitate cu articolul 11 alineatul (1), aceasta oferă
societăţii/exploataţiei de ameliorare o explicaţie motivată a refuzului său.
Art. 9: Derogări de la articolul 2 alineatul (3) privind aprobarea programelor de ameliorare
(1) Prin derogare de la articolul 2 alineatul (3), autoritatea competentă poate refuza aprobarea unui
program de ameliorare al respectivei societăţi de ameliorare care este în conformitate cu cerinţele
prevăzute la articolul 4 şi în plus, în cazul animalelor de reproducţie de rasă pură din specia ecvină, la
articolul 5, dacă programul de ameliorare al societăţii de ameliorare în cauză riscă să compromită un
program de ameliorare desfăşurat de o altă societate de ameliorare pentru aceeaşi rasă care a fost deja
aprobat în România în ceea ce priveşte cel puţin unul din următoarele:
a)caracteristicile esenţiale ale rasei sau principalele obiective ale programului de ameliorare;
b)conservarea rasei respective sau a diversităţii genetice din cadrul acelei rase; sau
c)în cazul în care programul de ameliorare urmăreşte conservarea rasei respective, implementarea efectivă
a programului de ameliorare în cauză:
(i)în cazul unei rase pe cale de dispariţie; sau
(ii)în cazul unei rase autohtone care nu este întâlnită frecvent într-una sau mai multe regiuni ale Uniunii.
(2)În sensul alineatului (1), autoritatea competentă ia în considerare în mod corespunzător următoarele:
a)numărul programelor de ameliorare aprobate deja pentru rasa respectivă în România;
b)mărimea populaţiilor de reproducţie cuprinse de aceste programe de ameliorare;
c)aportul genetic potenţial al altor programe de ameliorare desfăşurate de alte societăţi de ameliorare
pentru aceeaşi rasă în alte state membre sau de organisme de ameliorare în ţări terţe.
Art. 10 Termenul de soluționare a cererii
Termenul de soluționare a cererii de aprobare a programelor de ameliorare este de 90 de zile de la data
înregistrării acesteia la autoritatea competentă;
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Art. 11: Modificări aduse unui program de ameliorare aprobat
(1) Înaintea punerii în aplicare a oricăror modificări semnificative legate de cerinţele menţionate la
articolul 3 alineatul (3) în programul său de ameliorare aprobat, o societate de ameliorare sau o exploataţie
de ameliorare notifică aceste modificări autorităţii competente.
(2) Notificarea se trimite în scris, pe hârtie sau în format electronic.
(3) Cu excepţia cazului în care există indicaţii contrare din partea autorităţii competente emise în termen de
90 de zile de la data notificării, aceste modificări se consideră a fi aprobate.
(4) Societăţile de ameliorare şi exploataţiile de ameliorare informează în mod transparent şi în timp util
crescătorii care participă la programul de ameliorare cu privire la modificările aduse programului lor de
ameliorare aprobat în conformitate cu alineatul (3).
Art. 12 Suspendarea sau retragerea aprobării programului de ameliorare
Autoritatea competentă suspendă sau retrage aprobarea unui program de ameliorare desfăşurat de o
societate/exploataţie de ameliorare, în cazul în care activităţile respectivei societăţi/exploataţii de
ameliorare nu respectă în mod repetat, continuu sau general cerinţele programului de ameliorare aprobat în
conformitate cu articolul 3 alineatul (3) şi, după caz, cu articolul 11;
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Anexa 2a
Solicitant
_________________________________________
Sediul ___________________________________
C.I.F. ____________
Telefon ___________ e-mail _________________
Site: www………….
Nr. _____ din _____________
DOMNULE DIRECTOR GENERAL,
Ref: CERERE DE APROBARE A PROGRAMULUI DE AMELIORARE
Societatea de ameliorare/Exploatația de ameliorare _____________________________________,
reprezentată de subsemnatul (a) _____________________________________, domiciliat(ă) în localitatea
_______________________________, strada ___________________, nr.___, bloc___, scara ___, ap.___,
judeţul _________________, posesor al BI/CI seria ___, nr. _________, CNP ______________________,
în calitate de __________________________________, solicit aprobarea programului de ameliorare a
rasei/liniei

sau

hibridului*_______________________________________,

specia**______________________,

având

drept

din
obiectiv***

__________________________________________________________
* Denumirea rasei, în cazul animalelor de reproducție de rasă pură, sau a rasei, liniei sau hibridului, în cazul porcilor de reproducție hibrizi care fac obiectul
programului de ameliorare, pentru a împiedica confuzia cu animale de reproducție similare de altă rasă sau linie sau hibride înscrise sau înregistrate în alte
registre genealogice sau zootehnice existente
** Bovină: Bos taurus, Bos indicus/Bubalus bubalis; porcină: Sus scrofa; ovină: Ovis aries; caprină: Capra hircus;ecvină: Equus caballus și Equus asinus
*** Ameliorarea rasei/conservarea rasei/crearea unei noi rase/reconstituirea unei rase (în cazul animalelor de reproducție de rasă pură) sau ameliorarea
rasei/liniei/hibridului ori crearea unei noi rase/linii/a unui nou hibrid (în cazul porcilor de reproducție hibrizi) sau o combinație între mai multe dintre
aceste obiective

Anexez prezentei programul de ameliorare, întocmit conform Regulamentului (UE) 2016/1012 al
Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind condițiile zootehnice și genealogice
aplicabile ameliorării animalelor de reproducție de rasă pură, a porcilor de reproducție hibrizi și a
materialului germinativ provenit de la acestea, comerțului cu acestea și introducerii lor în Uniune și de
modificare a Regulamentului (UE) nr. 652/2014 și a Directivelor 89/608/CEE și 90/425/CEE ale
Consiliului, precum și de abrogare a anumitor acte în sectorul ameliorării animalelor („Regulamentul
privind ameliorarea animalelor”).
Declar pe proprie răspundere că datele înscrise în cerere şi în programul de ameliorare sunt reale, în
caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.
Semnătura şi ştampila

Domnului Director general al Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie ,,Prof. dr. G. K. Constantinescu”
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Anexa 2b
Solicitant
......................................................................................................................................................
Adresa: .......................................................................
Tel/Fax:.......................................................................
Email:..........................................................................
Nr. ............... din ......................
Lista nominală a crescătorilor care solicită participarea la programul de ameliorare cu animale de
reproducție de rasă pură și înscrierea/înregistrarea animalelor lor de reproducție în registrul genealogic la
specia .................... rasa .......................

Nr.
crt.

Crescător

Cod
exploataţie

Județ

Adresă

Date de contact*

Efectiv pentru care solicită înscrierea/înregistrarea în RG
Total** d.c.:

1.

M
F

2.

M
F
M
F

3.
4.

Secțiunea
principală**

Secțiunea
suplimentară**

M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M

5.
6.
7.
8.
...
Total efectiv pentru care solicită înscrierea/înregistrarea în RG

F

* Persoana de contact, telefon, e-mail
** Pentru fiecare crescător, obligatoriu, se înscrie efectivul total, pe sexe, si cel corespunzator secţiunii , iar căsuţa necorespunzătoare se barează
Nume, prenume reprezentant legal
(semnătură, ştampilă)
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Anexa 2c
Crescător: ………………………….……
Cod exploatație: .............................................
Adresă: …………...............................................
Telefon/Fax:...................................................
Email: ............................................................
Vizat,
Societatea de ameliorare/Exploatația de ameliorare

Lista efectivelor de animale de reproducție
Rasa ...........................................
Nr.
crt.

Nr. matricol

Data nașterii

Sex/categorie

Solicitare înscriere/înregistrare
Secțiunea
Secțiunea
principală**
suplimentară**

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
...
...
...
...
...
...
...
...

* Pentru fiecare animal, obligatoriu, se înscrie ,,da”

în căsuţa corespunzătoare, iar căsuţa necorespunzătoare se barează

Nume, prenume crescător
(semnătură și ștampilă după caz)
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Anexa 2d
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