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Anexa nr. 1 

 
Norme metodologice privind procedura pentru recunoașterea  

societăților și exploatațiilor de ameliorare 
 
                   

 
Scopul și obiectivele normei metodologice 

 
 Art. 1. Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu” (ANZ), în calitate de 
autoritate competentă în domeniu, conform legislației europene și naționale în vigoare, recunoaște 
societățile și exploatațiile de ameliorare.   
 Art. 2. Scopul normelor metodologice este de a stabili condițiile de recunoaștere ca 
societăți/exploatații de ameliorare, în vederea desfășurării unui program de ameliorare cu animale de 
reproducție. 
 Art. 3. Prezentele normele metodologice pune la dispoziția solicitanților instrucțiuni clare și 
detaliate cu privire la documentele necesare și fluxul acestor în vederea obținerii recunoașterii ca 
societăți/exploatații de ameliorare. 
 

 
Baza legală a normei metodologice 

 
 Art. 4. Reglementări internaționale 

 Regulamentul (UE) 1012/2016 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”). 

 Regulamentul (UE) 717/2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului UE 
1012/2016 al Parlamentului European și al Consiliului, privind modelele de certificate zootehnice pentru 
animalele de reproducție și materialul germinativ provenit de la acestea. 

 Regulamentul (UE) 716/2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului UE 
1012/2016 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la modelele de formulare care trebuie 
utilizate pentru informațiile ce urmează să fie incluse în listele cu societățile de ameliorare și exploatațiile 
de ameliorare recunoscute. 

 Regulamentul (UE) 1940/2017 de completare a Regulamentului UE 1012/2016 al 
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conținutul și formatul certificatelor 
zootehnice emise pentru animalele de reproducție de rasă pură din specia ecvideelor, incluse într-un 
document de identificare unic, valabil pe durata vieții ecvideelor. 
 Art. 5.  Legislatie primara 

 Legea nr. 32/2019 a zootehniei; 
 Legea nr. 389/2005 a calului. 

 Art. 6.  Legislatie secundara 
 Ordonanța nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privindreglementareaactivității de solutionare a 

petiţiilor, cu modificărileşicompletărileulterioare. 
 Hotărâre nr. 1188 din 29 decembrie 2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu", cu modificările şi completările ulterioare. 
 Ordinul nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern 

managerial al entităţilor publice. 
 Art. 7.  Alte reglementari interne 

 Regulamentul de organizare si functionare al Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof. 
dr. G. K. Constantinescu”. 
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           i) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/717 de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (UE) 2016/1012 al Parlamentului European și al Consiliului privind modelele de 
certificate zootehnice pentru animalele de reproducție și materialul germinativ provenit de la acestea; 

j) Regulamentul delegat 2017/1940 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1012 al 
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conținutul și formatul certificatelor 
zootehnice emise pentru animalele de reproducție de rasă pură din specia ecvideelor incluse într-un 
document de identificare unic valabil pe durata vieții ecvideelor. 
 

Recunoașterea societăților/exploatațiilor de ameliorare 
 
Art. 8.  Generalităţi 
            În cazul animalelor de reproducție din speciile de interes zooeconomic solicitanți depun la ANZ o 
cerere de recunoaștere a societății/exploatației de ameliorare.  
 Normele metodologice prezintă paşii ce trebuie urmaţi, metodele de lucru stabilite şi regulile de 
aplicat în vederea realizării activităţii cu privire la recunoașterea societăților și exploatațiilor de 
ameliorare. 
Art. 9. Cerințe privind recunoașterea societăților de ameliorare și a exploatațiilor de ameliorare  
             (1). Solicitanții trebuie să îndeplinesc următoarele condiții: 
              a) au personalitate juridică conform legislației în vigoare; 
              b) dipun de personal calificat și suficient și de spații și echipamente adecvate pentru a pune în 
aplicare în mod eficient programul/programele de ameliorare pentru care solicită aprobare; 
              c) pot efectua controalele necesare pantru înregistrarea pedigreelor animalelor de reproducție care 
urmează să facă obiectul programelor de ameliorare respective; 
              d) au, pentru fiecare program de ameliorare un efectiv suficient de mare de animale de 
reproducție în teritoriile geografice care urmează să fie vizate de programele de ameliorare respective; 
               e) pot genera sau au generat și pot utiliza datele culese privind animalele de reproducție necesare 
pentru desfășurarea programelor de ameliorare respective; 
             (2). În plus față de cerințele menționate la alineatul (1): 
              1. Solicitanții îndeplinesc următoarele condiții: 
              a) au un număr suficient de crescători care participă la fiecare dintre programele lor de 
ameliorare; 
              b) au adoptat norme de procedură pentru: 
          - a reglementa soluționarea litigiilor cu crescători care participă la programele lor de ameliorare; 
          - a asigura egalitatea de tratament pentru crescătorii care participă la programele lor de ameliorare; 
          - a stabili drepturile și obligațiile crescătorilor care participă la programele lor de ameliorare, 
precum și ale societății de ameliorare sau ale exploatației de ameliorare; 
          - a stabili drepturile și obligațiile crescătorilor care sunt membri atunci când se prevede un system 
de afiliere a crescătorilor. 
              2. Normele de procedură menționate la punctul (1) litera (b) nu se opun ca acești crescători: 
              (a)  să aibă libertatea de a selecta și reproduce animalele lor de reproducție. 
              (b) să dețină dreptul de a înscrie în registrele genealogice sau de a înregistra în registrele 
zootehnice descendenți proveniți din animale de reproducție respective  
              (c) să dețină dreptul de proprietate asupra animalelor lor de reproducție 
               3. Cererea sa conține, în ceea ce privește fiecare program de ameliorare pe care intenționează să 
îl desfășoare, un proiect de program de ameliorare.  
                  În cazul în care un solicitant declară autorității competente că registrul genealogic pe care l-a 
înființat este registrul genealogic de origine al rasei vizate de programul său de ameliorare, acesta 
îndeplinește următoarele condiții: 
  a) a stabilit în trecut registrul genealogic respectiv pe care îl deține și a pus la dispoziția publicului 
principiile programului de ameliorare în cauză; 
  b) demonstrează că nu există, la momentul depunerii cererii o altă societate de ameliorare sau 
organism de ameliorare recunoscut în același stat membru, în alt stat membru sau într-o țară terță, care a 
înființat un registru genealogic pentru aceeași rasă și desfășoară un program de ameliorare pentru rasa 
respectivă pe baza principiilor menționate la litera (a); 
  c) a stabilit, dacă este necesar, norme nediscriminatorii privind activitățile sale în ceea ce privește 
registrele genealogice stabilite pentru aceeași rasă de organismele de ameliorare. 
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               În cazul în care un solicitant declară autorității competente că Registrul Genealogic pe care l-a 
creat este un Registru Genealogic filial pentru rasa vizată de programul său de ameliorare, societatea 
respectivă de ameliorare îndeplinește următoarele condiții: 
  - include în programul său de ameliorare principiile stabilite de societatea de ameliorare care 
conduce registrul genealogic de origine pentru aceeași rasă; 
  - pune la dispoziția publicului informațiile privind utilizarea principiilor menționate la litera (a) și 
sursa lor;  
  - instituie mecanisme pentru a asigura adaptările necesare ale normelor stabilite în programul său 
de ameliorare, de societatea care conduce Registrul Genealogic de origine al rasei;  
  - a stabilit, dacă este necesar, norme discriminatorii privind activitățile sale în ceea ce privește 
registrele genealogice stabilite pentru aceeași rasă, de organismele de ameliorare. 
 
 Art. 10. Pentru cerințele de recunoaștere a societăților de ameliorare a animalelor de 
reproducție de rasă pură din specia ecvină, se aplică următoarele derogări   
           În cazul în care există mai multe societăți de ameliorare care conduc Registre Genealogice pentru 
aceeași rasă pe teritoriul României, iar programele lor de ameliorare acoperă împreună în întregime 
teritoriul tării, normele de procedură stabilite de societățile de ameliorare respective: 
  - pot prevedea ca animalele de reproducție de rasă pură din specia ecvină, din rasa respectivă să 
fie născute pe teritoriul României pentru a putea fi înscrise în Registrul Genealogic pentru rasa respectivă, 
în scopul declarării nașterii; 
  - garantează că restricția prevăzută la litera (a) nu se aplică în cazul înscrierii într-un Registru 
Genealogic pentru rasa respectivă în scopul reproducției. 
              În cazul în care principiile programului de ameliorare sunt stabilite în mod exclusiv de o 
organizație internațională care operează la nivel mondial și în cazul în care nu există nici o societate de 
ameliorare într-un stat membru, nici un organism de ameliorare într-o țară terță care conduce Registrul 
Genealogic de origine pentru rasa menționată anterior, autoritatea competentă dintr-un stat membru poate 
recunoaște societățile de ameliorare care conduc registre genealogice filiale pentru rasa respectivă, cu 
condiția să stabilească obiectivele și criteriile în conformitate cu principiile stabilite de respectiva 
organizație internațională și cu condiția ca aceste principii: 
  - să fie transmise de societatea de ameliorare respectivă autorității competente menționate, în 
scopul verificării; 
  - să fie incluse în programul de ameliorare al societății de ameliorare. 
             O societate de ameliorare care conduce un Registru Genealogic filial poate stabili clase 
suplimentare în funcție de calități, cu condiția ca animalele de reproducție de rasă pură din specia ecvină 
înscrise în clasele din secțiunea principală a registrului genealogic de origine al rasei sau a altor Registre 
Genealogice filiale ale rasei să poată fi înscrise în clasele corespunzătoare din secțiunea principală a 
registrului genealogic filial respectiv. 
            
 Art. 11. Cerințe specifice pentru societățile de ameliorare care înființează și conduc registre 
genealogice pentru animle de reproducție de rasă pură din specia ecvină. 

(a) În cazul în care o societate de ameliorare declară autorităţii competente că registrul genealogic 
pe care l-a înfiinţat este registrul genealogic de origine al rasei vizate de programul său de ameliorare, 
societatea de ameliorare respectivă îndeplineşte următoarele condiţii: 

(i) a stabilit în trecut registrul genealogic respectiv pe care îl deţine şi a pus la dispoziţia publicului 
principiile programului de ameliorare în cauză; 

(ii) demonstrează că nu există, la momentul depunerii cererii menţionate la articolul 4 alineatul (1), 
o altă societate de ameliorare sau organism de ameliorare cunoscut recunoscut în acelaşi stat membru sau 
în alt stat membru sau într-o ţară terţă, care a înfiinţat un registru genealogic pentru aceeaşi rasă şi 
desfăşoară un program de ameliorare pentru rasa respectivă pe baza principiilor menţionate la subpunctul 
(i); 

(iii) cooperează îndeaproape cu societăţile de ameliorare menţionate la litera (b), în special 
informează în mod transparent şi în timp util societăţile de ameliorare respective cu privire la orice 
modificări aduse principiilor aduse la subpunctul (i); 

(iv) a stabilit, dacă este necesar, norme nediscriminatorii privind activităţile sale în ceea ce priveşte 
registrele genealogice stabilite pentru aceeaşi rasă de organismele de ameliorare care nu sunt incluse în 
lista menținută de Comisie. 
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(b) 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, 
societatea respectivă de ameliorare îndeplineşte următoarele condiţii: 

(i) include în programul său propriu de ameliorare principiile stabilite de societatea de ameliorare 
menţionată la litera (a) care conduce registrul genealogic de origine pentru aceeaşi rasă; 

(ii) pune la dispoziţia publicului informaţiile privind utilizarea principiilor menţionate la subpunctul 
(i) şi sursa lor; 

(iii) instituie mecanisme pentru a asigura adaptările necesare ale normelor stabilite în programul său 
de ameliorare la modificările aduse respectivelor principii de societatea menţionată la litera (a) din 
prezentul alineat care conduce registrul genealogic de origine al rasei. 

(c) Pentru cerințele de recunoaștere a societăților de ameliorare a animalellor de reproducție de rasă 
pură din specia ecvină, se pot aplica următoarele derogări: 

(d) prin derogare de la articolul 9, alineatul (2), punctual 1, litera (b), în cazul în care există mai 
multe societăți de ameliorare care conduc registre genealogice pentru aceeași rase pe teritoriile enumerate 
în Anexa 1e, iar programele lor de ameliorare acoperă împreună în întregime teritoriile enumerate în 
Anexa 1e, normele de procedură menționate articolul 9, alineatul (2), punctual 1, litera (b), stabilite de 
solicitanți respectivi: 

(i) pot prevedea că animalele de reproducție de rasă pură din specia ecvină din rasă respectivă 
trebuie să fie nascute pe un anumit teritoriu enumerat în Anexa 1e pentru a putea fi înscrise în registru 
genealogic pentru rasa respectivă, în scopul declarării nașterii; 

(ii) garantează că restricția prevăzută la subpunctul (i) nu se aplică în cazul înscrierii într-un registru 
genealogic pentru rasa respectivă în scopul reproducției. 
 
       Art. 12. Documentele necesare.  
       Documentele necesare pentru recunoașterea societăților/exploatațiilor de ameliorare 
 1. Cerere de recunoaştere ca societate/exploatație de ameliorare (anexa 1a); 
 2. Cerere pentru aprobarea proiectului programului de ameliorare, (anexa 1b); 
 3. Documentele oficiale care demonstrează personalitatea juridică conform legislației în vigoare în 
baza cărora își desfășoară activitatea solicitantul (Certificatul de înregistrare în Registrul Asociaţiilor şi 
Fundaţiilor și statutul asociației autentificat prin încheiere judecătorească/Certificat de înregistrare în 
Registrul Comerțului și Statutul de funcționare/Actul normativ de înființare și Regulamentul de 
organizare și funcționare)(in copie); 
 4. Certificatul de înregistrare fiscală emis de Ministerul Finanţelor Publice (copie); 
 5. Document care să ateste spaţiul în care solicitantul îşi desfăşoară activitatea pentru care solicită 
acreditarea (acte de proprietate, contract de închiriere înregistrat la administratia financiara,comodat, etc.) 
eliberate conform legislaţiei în vigoare, fiind excluse spaţiile cu altă destinaţie (copii); 
 8. Extras REVISAL/Stat de funcții; 
 9. Structura de personal a asociației (anexa 1d) la care se atașează diplome de studii, contracte de 
muncă, contracte de colaborare cu respectarea legislaţiei în vigoare (copii); 
 10. Documente care să ateste existenţa efectivelor de animale care vor face obiectul programului 
de ameliorare: 

 Cererea crescătorului prin care își exprimă intenția de a participa la desfășurarea programului de 
ameliorare pe care solicitantul inteționează să îl desfășoare.  

 Lista crescătorilor care si-au exprimat intenția de a participa la programul de ameliorare (anexa 
1c);  

 11. Lista echipamentelor adecvate pentru punerea în aplicare în mod eficient a programelor de 
ameliorare pentru care solicită aprobarea: echipamente IT și periferice, mobilier, aparate de măsură și 
control în funcție de producțiile ce urmează a fi controlate.  

 12. Descrierea aplicației informatice pentru constituirea bazei de date, gestionarea și prelucrarea 
datelor în scopul utilizării datelor culese necesare pentru desfășurarea programelor de ameliorare; 
 13. Precontract sau acord de prestări servicii cu firma IT sau angajaţi IT pentru asigurarea 
funcționalității aplicației informatice care gestionează baza de date, după caz; 
            14. Toate documenele depuse în copie trebuie să fie „ conform cu originalul”. 
 15. Norme de procedură pentru: 

a) soluţionarea litigiilor cu crescătorii care participă la programele de ameliorare; 
b) asigurarea egalitații de tratament pentru crescătorii care participă la programele de ameliorare; 
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c) stabilirea drepturilor şi obligaţiilor crescătorilor care participă la programelelor de ameliorare, 
precum şi ale societăţii de amelioraresau ale exploataţiei de ameliorare; 

d) stabilirea drepturilor și obligatiilor crescătorilor care sunt membri atunci când se prevede un 
sistem de afiliere a crescătorilor. 
 
  Normele de procedură menţionate respectă prevederile articolului 9 alineatul 2. 
 a) să aibă libertatea de a alege selecţia şi reproducţia animalelor lor de ameliorare; 
 b) să deţină dreptul de a înscrie în registrele genealogice sau de a înregistra în registrele zootehnice 
descendenţii proveniţi din animalele de ameliorare respective înconformitate cu normele prevăzute în 
capitolul IV din Regulamentul 1012/2016 (Regulamentul privind ameliorarea animalelor); 

c) să deţină dreptul de proprietate asupra animalelor lor de ameliorare; 
  
          Art. 13.  Evaluarea documentelor 
 (1) Solicitanții depun/transmit cererea de recunoaștere a calității de societate/exploatație de 
ameliorare la ANZ în format electronic sau letric. În urma înregistrării solicitării, documentația intră în 
procesul de evaluare. 
           (2) Evaluarea se face de către persoană/personae desemnate de către conducerea ANZ sub aspectul 
corectitudinii, completitudinii și conformității conținutului documentelor cu activitatea pentru care se 
solicită recunoașterea. 
           (3) În urma evaluării se întocmesc rapoarte de evaluare care vor sta la baza propunerii șefului de 
serviciu privind:  
a) notificare de completare a documentației în cazul documentației incomplete 
b) emiterea recunoașterii, în cazul în care se îndeplinesc toate condițiile sub aspectul corectitudinii, 
completitudinii și conformității cu activitatea pe care urmează să o desfășoare solicitantul (anexa 1f); 
c) refuzul recunoașterii în cazul în care aspectele evaluate nu asigură conformitatea cu activitatea pe care 
urmează să o desfășoare solicitantul în calitate de  societate/exploatație de ameliorare. 
  
          Art. 14. Termenul de soluționare a cererii 
Termenul de soluționare a cererii de solicitare ca societate/exploatație de ameliorare sau exploatație de 
ameliorare este de 90 de zile de la data înregistrării acesteia la autoritatea competentă.  
         
         Art. 15. Refuzul recunoaşterii ca societate de ameliorare şi ca exploataţie de ameliorare 
 (1) Dacă Agenția Națională pentru Zootehnie intenţionează să refuze recunoaşterea unui solicitant 
ca fiind societate/exploatație de ameliorare, autoritatea furnizează solicitantului respectiv o explicaţie 
motivată a refuzului său.   
           (3) Solicitantul are dreptul de a solicita Agentiei Nationale pentru Zootehnie reexaminarea intenţiei 
de refuz în termen de maxim 45 de zile de la data primirii explicaţiei motivate. 
           (4) În cazul în care, în urmare examinării cererii de solicitare a recunoașterii ca 
societate/exploatație de ameliorare, Agenția Națională pentru Zootehnie îşi confirmă decizia de refuz, 
aceasta oferă solicitantului o explicaţie motivată a deciziei sale de a refuza în termen de 30 de zile de la 
data primirii cererii de reexaminare din partea solicitantului. 
           (5) Concomitent, Agenția Națională pentru Zootehnie informează Comisia Europeană cu privire la 
decizia sa de a refuza recunoaşterea şi motivele pentru care a procedat astfel. 
               
            Art. 16. Retragerea recunoașterii societăților de ameliorare și a exploatațiilor de ameliorare 

(1) Autoritatea competentă retrage recunoașterea societății de ameliorare sau a exploatațiilor de 
ameliorare, în cazul în care respective societate de ameliorare sau exploatației de ameliorare nu respectă 
în mod repetat, continuu sau general cerințele de recunoaștere. 

(2) Autoritatea competentă retrage recunoșterea societății de ameliorare sau a exploatației de 
ameliorare respective în cazul în care, la sfârșitul perioadei de 6 luni, nu a fost depusă o versiune 
modificată a programului de ameliorare și în cazul în care societății de ameliorare sau exploatației de 
ameliorare nu i s-a aprobat nici un alt program de ameliorare în conformitate cu art.8 alin 3 și, după caz, 
cu art. 12 din Regulamentul 1012/2016. 

(3) Autoritatea competentă retrage recunoașterea societății de ameliorare sau a exploatației de 
ameliorare, în cazul în care respectiva societate de ameliorare sau exploatație de ameliorare nu mai are în 
desfășurare nici un program de ameliorare aprobat ca urmare a retragerii aprobării 
respctivului/respectivelor programe de ameliorare. 
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(4)Autoritatea competentă retrage recunoașterea societății de ameliorare sau a exploatației de 
ameliorare dacă în termen de 6 luni nu depune un program de ameliorare care este aprobat. 

(5) Autoritatea competentă retrage recunoașterea societății de ameliorare sau a exploatației de 
ameliorare dacă animalele nu sunt identificate în conformitate cu legislația europeană și națională și 
identificarea suplimentară nu este în conformitate cu legislația națională.  

(6) Autoritatea competentă retrage recunoașterea societății de ameliorare sau a exploatației de 
ameliorare dacă reproducătorii masculi din secțiunea principal nu au testul de paternitate și nu au testul de 
scrapie (la ovine). 

(7) Autoritatea competentă retrage recunoașterea societății de ameliorare sau a exploatației de 
ameliorare dacă societatea/exploatația de ameliorare refuză efectuarea controlului și dacă nu dețin 
documentele privind activiatea pentru care au fost recunoscuți la punctul de lucru specificat în solicitarea 
de recunoaștere. 

(8) Autoritatea competentă monitorizează situația și modifică, suspendă sau revocă măsurile pe care 
le-a luat în conformitate cu prezentul articol în funcție de gravitatea cazului de neconformitate și a unor 
dovezi clare care atestă respectarea din nou a cerințelor.  
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Anexa 1a 

 
 
 
 
 
 

Solicitant 
 ______________________________________________________ 
Sediul ________________________________________________ 
C.I.F. _____________________________   
Telefon _________________ e-mail ________________________   
Nr. _____ din __________________                                                         
 
Către, 

Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu” 
 
Ref:  CERERE DE RECUNOAȘTERE CA SOCIETATE/XPLOATAȚIE DE AMELIORARE  
 
___________________________________________________________________________________  
reprezentată de subsemnatul(a)__________________________________, domiciliat(a) în 
localitatea______________________, strada___________________, nr.___, bloc___, scara___, ap.___, 
judeţul_____________________, posesor al BI/CI seria___, nr.___________, 
CNP____________________________, în calitate de_______________________________________, 
solicit recunoașterea ca societate/exploatație de ameliorare în scopul desfășurării unui program de 
ameliorare  cu animale de reproducție la rasa/rasele ________________________________din 
specia__________________. 
Anexăm prezentei documentația prin care demonstrăm conformitatea cu cerințele stabilite în partea 1 din 
Anexa I a Regulamentului 1012/2016 privind ameliorarea animalelor.  
 
Declar pe proprie răspundere că datele înscrise în cerere şi în documentația anexată 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 1b 
 
 
 

Solicitant 
 _____________________________________ 
Sediul _________________________________________ 
C.I.F. ____________________   
Telefon ________________ e-mail _______________________  
Site: www. ___________________ 
Nr. ______ din _________________                                                                                                                                                
 

DOMNULE DIRECTOR GENERAL, 
 

Ref:  CERERE DE APROBARE A PROIECTULUI PROGRAMULUI DE AMELIORARE 
 
Solicitant____________________________________________________________reprezentată de 
subsemnatul (a) _____________________________________, domiciliat(ă) în localitatea 
_______________________________, strada ___________________, nr.___, bloc___, scara ___, 
ap.___, judeţul _________________, posesor al BI/CI seria ___, nr. _________, CNP 
_________________________, încalitate de __________________________________, solicit  aprobarea 
proiectului programului de ameliorare al 
rasei_______________________________________________,din specia__________,având drept 
obiectiv____________________________________________ 
        
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 1c 
 
 
 

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

Lista nominală a crescătorilor care și-au exprimat intenția de a participa la programul de 
ameliorare la specia .................... rasa ....................... 

 
 
Nr. 
crt. 

Crescător Cod 
exploataţie

Județ Adresă Date de 
contact* 

Efectiv animale 

 Total 
** 
d.c.: 

Masculi 
 

Femele 

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

Total efectiv pentru care solicită înscrierea/înregistrarea în RG    
 
  * Persoana de contact, telefon, e-mail  
** Pentru fiecare crescător, obligatoriu, se înscrie efectivul total si cel corespunzator secţiunii, iar căsuţa 
necorespunzătoare se barează 

 
 

Nume, prenume reprezentant legal 
(semnătură, ştampilă)
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Anexa 1d 

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

 
Structura de personal a asociaţiei 

 
Nr. 
crt. 

Nume prenume Studii Funcția 

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

10.    
 
 
 

Reprezentant legal, 
Nume Prenume 

 
 

Semnătură și ștampila 
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Anexa 1e 

TERITORII MENŢIONATE LA ARTICOLUL 2 PUNCTUL 21 din Regulament 

1.Teritoriul Regatului Belgiei 

2.Teritoriul Republicii Bulgaria 

3.Teritoriul Republicii Cehe 

4.Teritoriul Regatului Danemarcei cu excepţia insulelor Feroe şi a Groenlandei 

5.Teritoriul Republicii Federale Germania 

6.Teritoriul Republicii Estonia 

7.Teritoriul Irlandei 

8.Teritoriul Republicii Elene 

9.Teritoriul Regatului Spaniei, exceptând Ceuta şi Melilla 

10.Teritoriul Republicii Franceze 

11.Teritoriul Republicii Croaţia 

12.Teritoriul Republicii Italiene 

13.Teritoriul Republicii Cipru 

14.Teritoriul Republicii Letonia 

15.Teritoriul Republicii Lituania 

16.Teritoriul Marelui Ducat al Luxemburgului 

17.Teritoriul Ungariei 

18.Teritoriul Republicii Malta 

19.Teritoriul Regatului Ţărilor de Jos din Europa 

20.Teritoriul Republicii Austria 

21.Teritoriul Republicii Polone 

22.Teritoriul Republicii Portugheze 

23.Teritoriul României 

24.Teritoriul Republicii Slovenia 

25.Teritoriul Republicii Slovace 

26.Teritoriul Republicii Finlanda 

27.Teritoriul Regatului Suediei 

28.Teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord 
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                                                                                                 Anexa 1f 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII  RURALE 
  

AGENŢIA  NAŢIONALĂ  PENTRU  ZOOTEHNIE 
Prof. dr. G. K. Constantinescu” 

  

  

  

  

R E C U N O A Ş T E R E 
  
  
 

 
                                                                                                       

Prin prezenta,...................................................................................., 

cu sediul în .........................., strada ..........................., nr......., 

județul ..................., este recunoscută ca societate de ameliorare în 

conformitate cu articolul 4 aliniatul (3) din Regulamentul (CE) 

1012/2016, în scopul desfășurării unui program de ameliorare 

cu animale de reproducție, înscrise în registrul genealogic 

condus sau înființat de aceasta. 
  

      
 
 

  DIRECTOR  GENERAL, 
 
 
 
 

Nr. ....../ .................... 
  

 
 

 


