Anexa nr. 3
Norme metodologice privind procedura pentru aprobarea programelor de ameliorare,
conform măsurilor naționale

Scopul şi obiectivele normei metodologice
Art. 1. (1) Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu” (ANZ), în
calitate de autoritate competentă în domeniu, conform H.G. nr. 1188/2014, cu modificările și
completările ulterioare, aprobă programele de ameliorare cu animale de reproducție.
(2) Autoritatea competentă, conform legislației în vigoare are ca obiectiv creșterea și
ameliorarea genetică a populaţiilor de animale şi a altor specii de interes zootehnic.
(3) În vederea realizării obiectivului prevăzut la alin. (2) prezenta normă metodologică se
aplică speciilor taurine, bubaline, ovine, caprine, ecvidee, suine, iepuri, animale de blană, canide,
feline, precum şi la păsări, peşti şi viermi de mătase.
Art. 2. Scopul normei metodologice îl reprezintă punerea în aplicare la nivel național a
programelor de ameliorare care nu au fost aprobate în conformitate cu articolul 8, alin. 3 și, după
caz, cu articolul 12 din Regulamentul ameliorării animalelor.
Art. 3. Obiectivele principale ale normei metodologice sunt următoarele:
a) evaluarea și aprobarea sau refuzul aprobării programelor de ameliorare depuse de
solicitanți la autoritatea competentă;
b) stabilirea cerințelor pentru programul/programele de ameliorare.
Baza legală a normei metodologice
Art. 4. Norma metodologică are la bază următoarele acte normative:
a) H.G. nr. 1188/2014, privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru
Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu”, cu modificările și completările ulterioare;
b) Legea zootehniei nr. 32/2019, cu modificările și completările ulterioare;
c) O.M. nr. 344/2019, privind Normele tehnice pentru desfăşurarea activităţii inspecţiei de
stat în zootehnie, cu modificările și completările ulterioare;
d) Regulamentul nr. 1012/2016, 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”).
Desfăşurarea procesului de aprobare a programului de ameliorare
Art. 5. (1) Asociația recunoscută oficial depune la autoritatea competentă o cerere pentru
aprobarea programului său de ameliorare, în scris, pe hârtie sau în format electronic (anexa 3a), însoțită
de o copie a programului de ameliorare în cauză.
(2) Autoritatea competentă inițiază evaluarea programului de ameliorare, în vederea

aprobării sau refuzului aprobării programului de ameliorare.
(3) Persoana/persoanele desemnate de conducerea autorității competente evaluează
programul de ameliorare și întocmesc un raport de evaluare, pe care îl prezintă șefului ierarhic
superior.
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(4) În cazul în care se constată că programul de ameliorare este incomplet sau prezintă
inexactități sau neconformități, se transmite solicitantului o notificare pentru remedierea acestora,
cu condiția unui termen de 15 zile lucrătoare.
(5) Solicitantul trimite programul de ameliorare corectat, care este înregistrat și reevaluat,
conform alin. (3).
Art. 6. (1) În cazul în care, programul de ameliorare se constată că nu a fost corectat și/sau
prezentat în termenul prevăzut la alin. (4), persoana/persoanele desemnate la alin. (3) întocmesc un
raport de reevaluare și propun conducerii autorității competente refuzul aprobării programului de
ameliorare, pe care îl prezintă șefului ierarhic superior.
(2) Solicitantul este notificat în scris cu privire la motivele de refuz al aprobării
programului de ameliorare și se acordă o perioadă de 10 zile lucrătoare în care poate solicita în mod
rezonabil o revizuire a cazului.
(3) În cazul revizuirii și confirmării motivelor refuzului, conducerea autorității competente
notifică solicitantul în cauză.
(4) Solicitantul poate depune un alt program de ameliorare într-o perioadă de 6 luni de la
primirea notificării de refuz menționată la alin. (3).
Art. 7. (1) În cazul în care, programul de ameliorare este complet, persoanele desemnate la
alin. (3) verifică la faţa locului îndeplinirea cerințelor menționate la art. 9., întocmesc raportul de
evaluare şi propun aprobarea programului de ameliorare, pe care îl prezintă șefului ierarhic superior.
(2) Conducerea autorității competente dispune eliberarea documentul de aprobare a
programului de ameliorare, care este transmis solicitantului în format original pe hârtie, conform
anexei nr. 3 d.
Art. 8. Termenul de soluționare a cererii de aprobare a programelor de ameliorare este de
45 de zile de la data înregistrării acesteia la autoritatea competentă.
Cerințe privind aprobarea programelor de ameliorare
Art. 9. Asociațiile recunoscute conform art. 5 alin. (1) prezintă spre aprobare autorității
competente un program de ameliorare care conține cel puțin următoarele:
a) Numele rasei care face obiectul programului de ameliorare și caracteristicile detaliate ale
acesteia, inclusiv indicarea caracteristicilor sale esențiale și a sistemului de clasificare morfologică;
b) Informații privind sistemul de identificare a animalelor de reproducție, în timp ce acesta
trebuie să se asigure că aceste animale sunt înscrise într-un registru genealogic numai dacă sunt
identificate individual și în conformitate cu legislația Uniunii Europene privind sănătatea animală,
privind identificarea și înregistrarea animalelor din speciile în cauză;
c) Informații privind sistemul de înregistrare a genealogiilor animalelor de reproducție
înscrise sau înregistrate în registre genealogice;
d) Măsurile stabilite pentru a asigura fiabilitatea controlului filiaței sau a controlului de
rudenie, structura registrului genealogic sau tipul registrelor și regulile de divizare a acestuia,
precum și criteriile de înregistrare a animalelor în fiecare secțiune;
e) Descrierea obiectivelor de selecție și de ameliorare, împreună cu criteriile de evaluare,
caracteristicile care trebuie înregistrate în controlul performanțelor și în metodologia pentru
evaluarea genetică a animalelor;
f) Lista crescătorilor care au solicitat participarea la programul de ameliorare și animalele lor
de reproducție (Anexa 3b);
g) Lista efectivelor de animale de reproducție pentru fiecare crescător participant la
programul de ameliorare, semnată de acesta și vizată de către asociația/federația de crescători, care
solicită aprobarea programului de ameliorare (Anexa 3c).
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Anexa 3a
Solicitant _________________________________________
Sediul ___________________________________
C.I.F. ____________
Telefon ___________ e-mail _________________
Site: www………….
Nr. _____ din _____________
DOMNULE DIRECTOR GENERAL,
Ref: CERERE DE APROBARE A PROGRAMULUI DE AMELIORARE

Solicitantul

_______________________________________________, cu sediul în localitatea

__________________________,
____________________________,

județul
nr.

______________________,

__________,

reprezentată

de

str.

subsemnatul

(a)

_____________________________________, în calitate de ____________________________,
solicit

aprobarea

programului

de

ameliorare

a

rasei/liniei

sau

varietății

_______________________________________, din specia ______________________, având
drept obiectiv __________________________________________________________.
Anexăm documentația necesară aprobării programului de ameliorare.
Declar pe propria răspundere că cele înscrise în cerere și în documentația anexată
corespund realităţii, 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 3b

Solicitant ...................................................................................................................................................
Adresa: .......................................................................
Tel/Fax:.......................................................................
Email:..........................................................................
Nr. ............... din ......................

Lista nominală a crescătorilor care solicită participarea la programul de ameliorare și
animalele de reproducție pe care le dețin specia .................... rasa/linie/varietate .....................
Nr.
crt.

Numele și
Codul
Sediul
prenumele exploatației exploatației
crescătorului

Județul

Date de
contact

Nume, prenume reprezentant legal
(semnătură, ştampilă)
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Numărul de animale
Total
F
M

Anexa 3c
Crescător: ………………………….……
Cod exploatație: .............................................
Adresă: …………...............................................
Telefon/Fax:...................................................
Email: ............................................................
Vizat,
Asociația/Federația de Crescători

Lista efectivelor cu animale de reproducție
Rasa/linia/varietatea ...........................................
Nr.
crt.

Numărul matricol

Data nașterii

Sex/categorie

Nume, prenume crescător
(semnătură și ștampilă după caz)
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Anexa 3d

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AGENȚIA
ȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ZOOTEHNIE "Prof. dr. G. K. Constantinescu"

APROBAREA Nr. ...............
din ............................
În temeiul Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. …........ din
...................,
..........., Directorul General al Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie, având în vedere cererea şi
documentaţia înregistrată cu nr. ........... din ..................., a Asociației/Federației
Asocia
…..........................................,
............................, judeţul ..........
........................., în baza raportului de evaluare nr.
...................... din ................., întocmit de specialiştii Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie, în
conformitate cu prevederile Legii Zootehniei nr. 32/2019, cu modificările și completările ulterioare,
ult
H.G. nr. 1188/2014, cu modificările și completările ulterioare şi a normei metodologice, dispune:
Aprobarea programului de ameliorare cu animale de reproducție
reproduc
din
rasa/linia/varietatea
........................................,
întocmit
de
Asocia
Asociația/Federația
......................................
din
localitatea
.......................................................,
str.
......................................................., nr. ............... județul ...........................
Înaintea punerii
rii în aplicare a oricăror modificări semnificative legate de prezentul program de
ameliorare, asociația/federația
ția/federația de crescători are obligația de a notifica aceste modificări Agenției Naționale
pentru Zootehnie „ Prof.dr. G.K. Constantinescu” și de a notifica în mod transparent și în timp util crescătorii
care participă la programul de ameliorare cu privire la modificările aduse programului de ameliorare aprobat.

Director General,
........................................
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