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ORDIN 

pentru recunoașterea societăților și exploatațiilor de ameliorare, aprobarea programelor de 
ameliorare, autorizarea părților terțe pentru testarea performanțelor sau evaluarea genetică, 

controalele oficiale zootehnice și alte activități de ameliorare 

Văzând Referatul de aprobare al Agenției Naționale pentru Zootehnie ʺProf. dr. G. K. 
Constantinescuʺ  nr. ............. din ................. 2021, 

În conformitate cu prevederile art. 1, lit. a), art. 2, art. 18, alin. (1) și (2), art. 19, alin. (1) și (2), 
art. 20, alin. (1) și (2), art. 21, art. 22, alin. (1), (2), (3) și (4), art. 24, alin. (1) și (2),  art. 35, alin. (1), 
(2), (3), art. 36, alin. (1) și (2), art. 39 din Legea zootehniei nr. 32/2019, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și ale art. 4, lit. d), e) și l), art. 5, lit. a), e) și i) și art. 51 din Hotărârea Guvernului nr. 
1188/2014, privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Zootehnie ʺProf. dr. G. K. 
Constantinescuʺ, cu modificările și completările ulterioare,  

În temeiul art. 57, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 3, lit. f) și art. 9 alin. (5) din 
Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6, alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 
1186/2014, privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național 
Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările şi completările ulterioare, 
  

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin. 

Art. 1. (1) Se aprobă normele metodologice privind procedurile pentru recunoașterea societăților 
și exploatațiilor de ameliorare, aprobarea programelor de ameliorare, autorizarea părților terțe  pentru 
testarea performanțelor sau evaluarea genetică, controalele oficiale zootehnice și alte activități de 
ameliorare, prevăzute în anexele nr. 1 – 6, care fac parte integrantă din prezentul ordin. 

(2) Normele metodologice privind procedurile care stabilesc cadrul de desfășurare a activității 
de recunoaștere a societăților și exploatațiilor de ameliorare, aprobarea programelor de ameliorare, 
autorizarea părților terțe pentru testarea performanțelor sau evaluarea genetică, controalele oficiale 
zootehnice și alte activități de ameliorare, sunt următoarele: 

a) norme metodologice privind procedura pentru recunoașterea societăților și exploatațiilor de 
ameliorare, prevăzută în anexa nr. 1; 

b) norme metodologice privind procedura pentru aprobarea programelor de ameliorare, conform 
regulamentului ameliorării animalelor, prevăzută în anexa nr. 2; 

c) norme metodologice privind procedura pentru aprobarea programelor de ameliorare, conform 
măsurilor naționale, prevăzută în anexa nr. 3; 

d) norme metodologice privind procedura de autorizare a părților terțe pentru testarea 
performanțelor sau evaluarea genetică, prevăzută în anexa nr. 4; 

d) norme metodologice privind procedura pentru controlul oficial al activităților desfășurate de 
operatori, în conformitate cu normele zootehnice și genealogice, prevăzută în anexa nr. 5; 

e) 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, prevăzute în anexa nr. 6. 

Art. 2. Scopul prezentului ordin este de a stabili dispoziții specifice pentru aplicarea în România 
a Regulamentului (UE) 2016/1012 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016, privind 
condițiile zootehnice și genealogice pentru ameliorarea, comerțul și intrarea în Uniune a animalelor de 
reproducție de rasă pură, a porcilor de reproducție hibrizi și a materialului germinativ provenit de la 
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acestea și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 652/2014 și a Directivelor 89/608/CEE și 
90/425/CEE ale Consiliului și de abrogare a anumitor acte în domeniul ameliorării animalelor 
(ʺRegulamentul ameliorării animalelorʺ) și regulamentele de punere în aplicare a acestuia, precum și a 
legislației zootehnice naționale. 

Art. 3. Prezentul ordin se aplică: 
a) Tuturor operatorilor, astfel cum sunt definiți la articolul 2 din Regulamentul (UE) 2016/1012 

al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 și animalelor de reproducție de rasă pură 
din specia bovină, porcină, ovină, caprină și ecvină și materialului germinativ provenit de la acestea; 

b) Porcilor de reproducție hibrizi și materialului germinativ provenit de la aceștia, cu derogările 
prevăzute pentru întreprinderile private recunoscute ca exploatații de ameliorare care își desfășoară 
activitatea în sisteme de producție închise, în conformitate cu articolul 1, alin. 4 din Regulamentul (UE) 
2016/1012 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016; 

c) Centrelor, laboratoarelor, exploatațiilor, echipamentelor, spațiilor, instalațiilor, sistemelor 
computerizate, documentelor și altor informații;  

d) Autorității competente naționale și teritoriale responsabile cu punerea în aplicare a acestui 
ordin. 

Art. 4. Repartizarea competențelor pentru activitățile prevăzute de Regulamentul (UE) 
2016/1012 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016, precum și pentru alte activități 
de ameliorare reglementate prin prezentul ordin este următoarea: 

a) Autoritatea competentă recunoaște societățile și exploatațiile de ameliorare, aprobă 
programele de ameliorare, autorizează părțile terțe pentru testarea performanțelor sau evaluarea 
genetică, și gestionează programe de ameliorare în conformitate cu articolul 38 din Regulamentul (UE) 
2016/1012 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016; 

b) Autoritatea competentă întocmește și actualizează lista cu societățiile și exploatațiile de 
ameliorare recunoscute, care au cel puțin un program de ameliorare aprobat, și o pune la dispoziția 
publicului; 

c) Prin derogare de la art. 30 alin. (2) lit. (a), din Regulamentul ameliorării animalelor, 
autoritatea competentă  autorizează ca, materialul germinativ să fie însoțit de un certificat zootehnic, 
emis pe baza informațiilor primite de la societatea sau exploatația de ameliorare, de către un centru de 
colectare sau un centru de depozitare a materialului seminal, sau de o echipă de colectare sau de 
producere de embrioni autorizată pentru comerțul în cadrul Uniunii cu aceste materiale germinative în 
conformitate cu legislația Uniunii în domeniul sănătății animalelor; 

d) Prin derogare de la alin. 1, anexa nr. 1, partea 3, din Regulamentul ameliorării 
animalelor, autoritatea competentă  autorizează o societate de ameliorare să înscrie animale de 
reproducție de rasă pură din specia ecvină în registrul genealogic, în cazul în care aceste animale sunt 
identificate prin orice altă metodă adecvată care oferă cel puțin același grad de certitudine ca o 
adeverință de montă, cum ar fi controlul filiației pe baza analizei ADN-ului sau a analizei grupelor 
sanguine, cu condiția ca autorizația respectivă să respecte principiile stabilite de societatea de 
ameliorare care ține registrul genealogic de origine al rasei în cauză; 

e) Prin derogare de la punctul 3 litera (a), anexa nr. 1, partea 3 din Regulamentul ameliorării 
animalelor, 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 o rasă pură din specia ecvine, autoritatea competentă  recunoaște 
societățile de ameliorare care conduc registre genealogice filiale pentru rasa respectivă, cu condiția să 
stabilească obiectivele și criteriile menționate la punctul 1 litera (h), anexa nr. 1, partea 2 din 
Regulamentul ameliorării animalelor, în conformitate cu principiile stabilite de respectiva organizație 
internațională; 

f) Prin derogare de la punctul 1, anexa nr. 2, partea 1, capitolul III  și de la punctul 1 litera (a) 
subpunctul (i) din capitolul I, autoritatea  competentă  autorizează înscrierea de către o societate de 
ameliorare care desfășoară un program de ameliorare a animalelor de rasă pură dintr-o rasă pe cale de 
dispariție din speciile bovină, porcină, ovină sau caprină sau dintr-o rasă rustică de ovine în secțiunea 
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principală a registrului său genealogic a unui animal descendent din părinți și bunici înscriși sau 
înregistrați în secțiunile principale sau suplimentare ale unui registru genealogic al rasei respective. 

g) Coordonarea și dialogul cu Comisia și cu celelalte state membre privind recunoașterea 
societăților sau exploatațiilor de ameliorare și aprobarea programelor de ameliorare, este de competența 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Acesta stabilește legături cu societățile și exploatațiile de 
ameliorare recunoscute în alte state membre care desfășoară un program de ameliorare în România și cu 
autoritatea competentă care a recunoscut aceste entități într-un alt stat membru pentru activitățile 
reglementate de articolul 12 din Regulamentul (UE) 2016/1012 al Comisiei Parlamentul European și 
Consiliul din 8 iunie 2016. De asemenea, acesta stabilește legături cu autoritățile competente ale statelor 
membre în care societățile/exploatațiile de ameliorare recunoscute în România intenționează să își 
extindă programul de ameliorare. 

h) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale colaborează cu Comisia în cadrul controalelor 
efectuate în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul (UE) 2016/1012 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 8 iunie 2016. 

i) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale furnizează asistență altor state membre și țări 
terțe în cazurile de neconformitate constatate. 

j) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este persoana de contact pentru centrele de 
referință ale Uniunii Europene și pentru organizațiile internaționale în domeniul zootehnic. 

k) În conformitate cu art. 27, alin. (2) din Regulamentul ameliorării animalelor, părțile terțe 
desemnate de societățile și exploatațiile de ameliorare în programele de ameliorare aprobate și asumate, 
pentru a efectua testarea performanțelor sau evaluarea genetică, sunt autorizate de autoritatea 
competentă, cu excepția cazului în care părțile terțe sunt organisme publice specifice, supuse controlului 
statului membru sau al autorităților sale competente, caz în care desemnarea acestora este 
responsabilitatea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

Art. 5. (1) Recunoașterea oficială a societăților sau exploatațiilor de ameliorare și cerințele 
acestora sunt reglementate la art. 4 și în anexa nr. I, partea 1 a Regulamentului (UE) 2016/1012. În 
cererea lor, societățile și exploatațiile de ameliorare prezintă dovada respectării acestor cerințe în 
conformitate cu procedurile stabilite în acest sens de autoritatea competentă, prevăzute la articolul 1. 

(2) În cazul în care societatea sau exploatația de ameliorare nu respectă cerințele prevăzute la 
articolul 4 și în anexa nr. I, partea 1   a Regulamentul (UE) 2016/1012 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 8 iunie 2016, autoritatea competentă refuză recunoașterea, astfel cum se prevede la 
articolul 5 din Regulamentul menționat. 

(3) Recunoașterea unei societăți sau exploatații de ameliorare se retrage în cazul în care 
autoritatea competentă refuză să aprobe programul de ameliorare prezentat de acestea sau nu a 
prezentat/nu are niciun alt program de ameliorare în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (UE) 
2016/1012 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016, precum și în cazul constatării 
unei neconformități repetate, continue sau generale cu cerințele necesare pentru o astfel de recunoaștere, 
în temeiul art. 47, alin. 1 lit. (e) din Regulamentul (UE) 2016/1012 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 8 iunie 2016, sau în cazul în care informațiile sau documentația pe baza căreia s-a 
acordat recunoașterea oficială se dovedește a fi falsă sau inexactă. 

(4) Procedura de retragere a recunoașterii poate fi inițiată din oficiu, prin sesizare sau la cerere 
motivată, precum și în situația în care se constată că societatea de ameliorare prin angajații sau 
reprezentanții săi fac presiuni sub orice formă asupra fermierilor care au animalele înscrise în Registrul 
Genealogic pe care îl conduc, dar doresc să îl părăsească, sau impun fermierilor ca lucrările de 
determinare a performanțelor de producție să fie efectuate de o anumită parte terță.  După ce s-a făcut 
acest lucru, societatea sau exploatația de ameliorare are la dispoziție 15 zile lucrătoare pentru a prezenta 
observațiile pe care le consideră adecvate sau pentru a transmite dovezile și propunerile pe care 
intenționează să le utilizeze. Odată ce dovezile transmise și/sau acuzațiile sunt luate în considerare, va fi 
emisă o propunere de rezoluție, care va fi prezentată conducerii autorității competente. Termenul maxim 
pentru luarea unei decizii privind retragerea recunoașterii este de șase luni.  

(5) Societatea sau exploatația de ameliorare prevăzute la alin. (4), pot solicita o nouă 
recunoaștere numai după expirarea a doi ani de la data retragerii recunoașterii anterioare.  
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(6) În cazul în care există una sau mai multe societăți sau exploatații de ameliorare recunoscute 
oficial pentru a desfășura un program de ameliorare la aceeași rasă, orice altă societate care solicită 
recunoașterea oficială trebuie să demonstreze conformitatea cu cerințele art. 4 și anexa nr. I, partea 1 din 
Regulamentul ameliorării animalelor. De asemenea, programul său de ameliorare nu trebuie să pună în 
pericol programul deja aprobat pentru aceeași rasă în conformitate cu art. 10 din Regulamentul (UE) 
2016/1012 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016. 

(7) În cazul în care există mai multe societăți sau exploatații de amelioare recunoscute oficial 
pentru gestionarea programului de ameliorare pentru aceeași rasă, orice discrepanță în ceea ce privește 
obiectivele principale de ameliorare, caracteristicile esențiale ale rasei, bazele lor de date, punerea în 
aplicare a programului de ameliorare sau modificarea acestuia, pentru a evita pierderea eficienței în ceea 
ce privește progresul genetic, se decide pe baza unui raport întocmit de autoritatea competentă care a 
acordat recunoașterea oficială.  

Art. 6. (1) Autoritatea competentă evaluează și aprobă programele de ameliorare prezentate de 
societățile și exploatațiile de ameliorare recunoscute, cu condiția ca acestea să îndeplinească cerințele 
prevăzute la art. 8 și în anexa I partea 2 din Regulamentul (UE) 2016/1012 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 8 iunie 2016, iar pentru specia ecvină, anexa I partea 3. 

(2) Fără a aduce atingere cerințelor pentru aprobarea programelor de ameliorare și conținutului 
care trebuie respectat în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/1012 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 8 iunie 2016, autoritatea competentă solicită ca aceste programe să conțină următoarele: 

a) Lista centrelor de testare, laboratoare de genetică moleculară a animalelor, și alte informații 
ale altor entități desemnate de societățile de ameliorare pentru realizarea activităților tehnice specifice 
programului de ameliorare, care, dacă sunt externalizate către terți, trebuie să se asigure că respectă 
condițiile prevăzute la articolul 8 din Regulamentul (UE) 2016/1012 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 8 iunie 2016. 

b) În ceea ce privește programele de conservare, acestea trebuie să furnizeze informații privind 
mecanismele de asigurare a conservării in situ și ex situ a animalelor și a materialului germinativ al 
acestora, precum și măsuri de evitare a unei creșteri excesive a consangvinității, de menținere a 
variabilității genetice și de durabilitate pe termen lung a rasei. 

c) Societățile de ameliorare care încorporează în programul lor de ameliorare măsuri de creștere 
a rezistenței la encefalopatiile spongiforme transmisibile, vor prezenta informații detaliate privind acest 
program de selecție, în conformitate cu legislația în vigoare. 

d) Pentru a garanta genealogiile animalelor înregistrate în registrul genealogic, societățile de 
ameliorare vor efectua un control obligatoriu al filiației, prin intermediul markerilor genetici, pentru 
toate animalele înainte de înregistrarea lor finală, în funcție de specie și sistemul de reproducție utilizat. 

Pentru toate speciile, animalele eligibile pentru înscrierea în secțiunea principală a registrului 
genealogic, vor fi identificate suplimentar cu un dispozitiv electronic (microcip). 

e) Structura registrelor genealogice, înscrierea și înregistrarea animalelor în registrele 
genealogice și înregistrarea porcilor de reproducție hibrizi în registrele zootehnice, trecerea la secțiunea 
principală a descendenților animalelor înregistrate în secțiuni suplimentare și acceptarea animalelor de 
reproducție se efectuează în conformitate cu capitolul IV și anexa II din Regulamentul (UE) 2016/1012 
al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016. 

f) Animalele din speciile care fac obiectul programului de ameliorare care nu sunt eligibile 
pentru înscrierea în secțiunea principală pot fi înregistrate într-o secțiune suplimentară, cu condiția ca 
animalele respective să îndeplinească condițiile prevăzute în anexa II partea 1 capitolul II (astfel de 
animale ar trebui identificate, să fie conforme cu caracteristicile rasei și, dacă este cazul, să 
îndeplinească cel puțin cerințele minime de performanță stabilite în programul de ameliorare). 

g) Scopul unei secțiuni suplimentare a registrului genealogic este de a se actualiza la secțiunea 
principală descendenții animalelor înregistrate în secțiunea respectivă. Nu este permisă o actualizare pe 
linie masculină în cazul bovinelor, ovinelor, caprinelor și porcinelor, decât cu excepția cazului unei rase 
pe cale de dispariție sau al unei rase de ovine rustice. Dreptul de a înregistra un animal într-o secțiune 
suplimentară nu depinde numai de calitatea acestuia, ci mai degrabă de perspectiva ca descendenții săi 
să devină eligibili pentru intrarea în secțiunea principală. 
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h) Particularitățile și orientările stabilite pentru programele de ameliorare se fac prin utilizarea 
normelor metodologice elaborate de autoritatea competentă pentru fiecare scop. 

(3) Fără a aduce atingere programelor de testare a performanțelor prevăzute în anexa III la 
Regulamentul (UE) 2016/1012 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016, testele de 
performanță pot fi efectuate pe baza unor protocoale de testare diferite și pot include alte caractere, cu 
condiția ca acestea să fie efectuate în conformitate cu metode acceptabile din punct de vedere științific, 
în conformitate cu anexa III, partea 1 sau cu criterii naționale. 

(4) Verificarea sistematică a conformității cu cerințele pentru aprobarea programelor de 
ameliorare poate fi revizuită pentru a ține seama de recomandările și angajamentele internaționale, 
precum și de contribuțiile  centrelor de referință ale Uniunii Europene desemnate în conformitate cu art. 
29 din Regulamentul (UE) 2016/1012 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016. 

Art. 7.  (1) În conformitate cu art. 13, alin. 3, lit. (b) din Regulamentul (UE) 2016/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016, crescătorii au dreptul de a participa la 
definirea și dezvoltarea programului de ameliorare în conformitate cu normele de procedură menționate 
în anexa I partea 1 secțiunea B punctul 1 litera (b), din Regulamentul ameliorării animalelor. 

(2) Crescătorii au libertatea de a alege selecția și ameliorarea animalelor lor de reproducție în 
conformitate cu normele de procedură menționate în anexa I partea 1 secțiunea B punctul 2 litera (a), 
din Regulamentul ameliorării animalelor. 

(3) În cazul în care o societate de ameliorare renunță voluntar la recunoașterea oficială și 
gestionarea programului de ameliorare, sau crescătorii unei societăți de ameliorare recunoscute oficial 
renunță la colaborarea cu aceasta, autoritatea competentă recunoaște o nouă societate de ameliorare și 
evaluează și aprobă noi programe de ameliorare. 

(4) Societățile de ameliorare menționate la alin. (3), sunt obligate să elibereze crescătorilor 
pentru animalele deținute un document oficial, care să conțină pedigriul și în funcție de caz, rezulatele 
testării performanțelor și ale evalurilor genetice. 

Art. 8. (1) Autoritatea competentă este responsabilă cu efectuarea controalelor oficiale pentru 
verificarea conformității operatorilor cu normele prevăzute în Regulament ameliorării animalelor, 
precum și cu efectuarea altor activități oficiale menite să asigure aplicarea acestor norme. Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale la solicitare, cooperează cu autoritatea competentă în ceea ce privește 
inspecția operatorilor implicați în activitățile reglementate de Regulamentul (UE) 2016/1012 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016; 

(2) Autoritatea competentă elaborează și aprobă un plan de control oficial zootehnic, care să 
respecte capitolului X din Regulamentul (UE) 2016/1012 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 8 iunie 2016, în special, aspectele legate de recunoașterea societăților și exploatațiilor de ameliorare, 
desfășurarea, exploatarea și gestionarea programelor de ameliorare aprobate și asumate, precum și 
legislația zootehnică națională. 

(3) Autoritatea competentă în scopul desfășurării controlului oficial ia în considerare, dacă 
societățile sau exploatațiile de ameliorare au sisteme proprii de evaluare ale terților desemnați și 
autorizați sau au sisteme externe, pe care le utilizează pentru monitorizarea activităților acestora. 
 Art. 9. (1) În conformitate cu art. 1, alin. 5 din Regulamentul (UE) 2016/2012 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 8 iunie 2016, prezentul ordin pune în aplicare la nivel național 
desfășurarea 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. 
 (2) Crescătorii au dreptul de a elabora și de a implementa un program de ameliorare a 
animalelor, fără ca acest program de ameliorare să fie necesar a fi aprobat de autoritățile competente, în 
conformitate cu art. 8, alin. 3 din Regulamentul ameliorării animalelor. Autoritatea competentă trebuie 
să reglementeze și să controleze activitățile respective. 

 (3) Crescătorii menționați la alin. 2 se pot organiza în asociații sau federații ale crescătorilor 
pentru rase diferite sau rase identice, în scopul stabilirii unor mecanisme de facilitare a gestionării 
omogene a acestor rase.  
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(4) Selecția animalelor în cadrul programelor de ameliorare menționate la alin. 2 se bazează în 
principal pe informații fenotipice, și prin încrucișarea animalelor din rasele originale mai multe 
generații, în funcție de specie. 

(5)  În conformitate cu art. 9, pentru recunoașterea oficială a asociațiilor care solicită gestionarea 
unui program de ameliorare pentru o anumită rasă, acestea trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: 

a) dispun de personalitate juridică; 
b) dispun de personal suficient și calificat și de spații, materiale și echipamente adecvate pentru 

a pune în aplicare în mod eficient programul de ameliorare pentru care dorește să solicite aprobarea; 
c) au capacitatea de a efectua controalele necesare pentru înregistrarea genealogiilor animalelor 

de reproducție, care urmează să fie implicate în programele de ameliorare respective și are un număr 
suficient de crescători care participă la fiecare dintre programele lor de ameliorare; 

d) au, pentru fiecare program de ameliorare, o populație suficient de mare de animale de 
reproducție în teritoriile geografice care urmează să fie acoperite de respectivele programe de 
ameliorare; 

e) să fie în măsură să genereze pentru acestea și să utilizeze datele colectate cu privire la 
animalele de reproducție care sunt necesare pentru realizarea unor astfel de programe de ameliorare; 

f) să adopte un regulament intern în conformitate cu statutul său și să prevadă, în special, absența 
discriminării între membrii săi. 

 (6) Asociațiile recunoscute conform alin. (5) 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. 

Art. 10. (1) Societățile de ameliorare sau serviciile oficiale recunoscute pentru gestionarea unui 
program de ameliorare pot promova înființarea, în mod autonom sau în colaborare cu alte instituții, a 
unor bănci de gene, care ar trebui să permită cel puțin reconstituirea rasei administrate în cadrul 
programului de ameliorare, care vor fi considerate nucleul de bază.  

(2) Cerințele pentru băncile de gene vor fi stabilite de autoritatea competentă și, în plus, vor 
trebui să respecte dacă este cazul, cerințele Uniunii Europene privind comercializarea materialului 
germinativ. 

(3) În cazul existenței mai multor societății recunoscute pentru gestionarea unei rase, acestea 
definesc și constituie în comun conținutul băncii de gene, sub coordonarea autorității competente, 
pentru a avea cea mai mare variabilitate genetică a rasei. 

(4) Societățile de ameliorare sau serviciile oficiale pot promova utilizarea altor materiale 
genetice (celule somatice sau ADN), care au ca obiectiv cunoașterea informațiilor genetice ale 
animalelor care participă la programele de ameliorare pentru utilizarea lor durabilă. 

(5) Băncile de gene și alte materiale genetice sunt recunoscute de autoritatea competentă, care le 
înregistrează într-un registru național al băncilor de gene și alte materiale genetice.  

Art. 11. Autoritatea competentă organizează și gestionează Banca Națională de Gene Animale, 
în care se va stoca material germinativ sau alte materiale genetice provenite din băncile de gene 
menționate la art. 10, lin. (1), și care vor reprezenta rezerva genetică națională.  
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Art. 12. Autoritatea competentă poate, în regim de urgență, să ia măsurile necesare pentru a 
asigura conservarea raselor de animale și a materialului germinativ al acestora, în caz de risc grav de 
dispariție, pentru care se iau în considerare nivelurile și factorii de risc stabiliți de legislația în vigoare. 

 Art. 13. Autoritatea competentă poate efectua controlul tehnic al raselor, prin intermediul 
inspectorilor și a experților bonitori, care: 

a) Efectuează controale tehnice privind aplicarea normelor stabilite pentru fiecare rasă, 
contribuind la evaluarea riscurilor înainte de stabilirea frecvenței controalelor oficiale, precum și pentru 
a contribui la monitorizarea inspecțiilor anterioare și a altor activități oficiale de control. 

b) Colaborează la verificarea conformității cu cerințele stabilite prin acest ordin. 
c) Verifică prin sondaj corectitudinea evaluării grupelor de caractere, veridicitatea notării 

acestora, precum și înscrierea în fișele de evaluare (punctare) a defectelor constatate. 
d) Prezintă situația raselor și a societăților de ameliorare și propune acțiunile care trebuie 

reexaminate cu privire la programul de ameliorare. 
Art. 14. (1) Progresele și realizările obținute în cadrul programelor de ameliorare au ca scop 

răspândirea îmbunătățirii realizate în nucleul de selecție, în restul populației rasei în cauză și în restul 
efectivelor. 

(2) Fiecare societate/exploatație de ameliorare  poate stabili și, în acest caz, poate prezenta, spre 
aprobare autorității competente, un program de diseminare a îmbunătățirii rasei sale, în care pot fi 
incluse următoarele: 

a) consultanță zootehnică pentru exploatații; 
b) formare pentru crescătorii de animale; 
c) publicații, cataloage de reproducători și programe pentru diseminarea rasei și a produselor și 

beneficiilor acesteia; 
d) programe de distribuire a dozelor cu material seminal, a embrionilor și a materialului genetic, 

pentru testarea descendenților sau, după caz, a montei naturale sau pentru transferul reproducătorilor; 
e) selectarea animalelor candidate pentru testare și expoziții; 
f) organizarea și vânzarea de reproducători și material genetic selectat; 
g) planuri de promovare și de export. 

 Art. 15. În sensul procedurilor prevăzute la art. 1, termenii şi expresiile de mai jos au 
următoarele semnificaţii: 

1) autoritate competentă - Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie 
"Prof. Dr. G. K. Constantinescu" împreună cu reţeaua sa teritorială, competente pentru coordonarea 
activităţii de ameliorare; 

2) „animal de reproducție” înseamnă animal de reproducție de rasă pură sau porc de reproducție 
hibrid; 

3) „material germinativ” înseamnă material seminal, ovule și embrioni colectați sau produși de 
la animale de reproducție în scopul reproducției asistate; 

4) „societate de ameliorare” înseamnă orice asociație de crescători, organizație de ameliorare sau 
organism public, altul decât autoritățile competente, care este recunoscut de către autoritatea 
competentă a unui stat membru în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) în scopul desfășurării unui 
program de ameliorare cu animale de reproducție de rasă pură înscrise în registrul genealogic (registrele 
genealogice) condus(e) sau înființat(e) de aceasta; 

5) „exploatație de ameliorare” înseamnă orice asociație de crescători, organizație de ameliorare, 
exploatație privată care desfășoară activități într-un sistem de producție închis sau organism public, altul 
decât autoritățile competente, recunoscut de către autoritatea competentă a unui stat membru în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (3) în scopul desfășurării unui program de ameliorare cu porci de 
reproducție hibrizi înregistrați în registrul zootehnic (registrele zootehnice) conduse(e) sau înființate(e) 
de aceasta; 

6) „animal de reproducție de rasă pură” înseamnă un animal care este înscris sau înregistrat și 
eligibil pentru a fi înscris în secțiunea principală a unui registru genealogic; 

7) „registru genealogic” înseamnă orice registru genealogic pentru animale din speciile bovină, 
ovină, caprină sau ecvină, orice arhivă sau suport de date, care este condus de o societate de ameliorare 
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și este alcătuit dintr-o secțiune principală și, dacă societatea de ameliorare decide acest lucru, dintr-una 
sau mai multe secțiuni suplimentare pentru animale din aceeași specie care nu sunt eligibile pentru a fi 
înscrise în secțiunea principală; 

8) „registru zootehnic” înseamnă orice arhivă sau suport de date care este condus de o 
exploatație de ameliorare, în care sunt înregistrați porci de reproducție hibrizi, cu indicarea detaliilor 
privind ascendenții lor; 

9) „control oficial” înseamnă orice tip de control efectuat de autoritățile competente pentru 
verificarea conformității cu normele prevăzute în regulamentul ameliorării animalelor, în regulamentele 
de punere în aplicare și în regulamentul delegate; 

10) „alte activități oficiale” înseamnă orice activitate, alta decât un control oficial, care este 
efectuată de autoritățile competente în conformitate și pentru a asigura aplicarea normelor prevăzute în 
regulamentul ameliorării animalelor; 

11) „certificat zootehnic” înseamnă certificate de reproducție, atestate sau documentații 
comerciale eliberate pe hârtie sau în format electronic pentru animalele de reproducție și materialul 
germinativ provenit de la acestea care oferă informații privind pedigriul, identificarea și, dacă sunt 
disponibile, rezultatele testării performanței sau ale evaluării genetice; 

12) „operator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică căreia i se aplică normele prevăzute 
în prezentul regulament, de exemplu, societățile de ameliorare, exploatațiile de ameliorare, părțile terțe 
desemnate de societățile de ameliorare sau exploatațiile de ameliorare prevăzute la articolul 27 alineatul 
(1) litera (b), centrele de colectare și de depozitare a materialului seminal, centrele de depozitare a 
embrionilor, echipele de colectare sau producție a embrionilor și crescătorii; 

13) „rasă pe cale de dispariție” înseamnă o rasă locală recunoscută de un stat membru ca fiind pe 
cale de dispariție, adaptată genetic la unul sau mai multe sisteme sau medii de producție tradiționale în 
respectivul stat membru și în cazul căreia statutul de rasă pe cale de dispariție este stabilit din punct de 
vedere științific de un organism care deține competențele și cunoștințele necesare în domeniul raselor 
aflate pe cale de dispariție; 

14) „întreprindere privată care își desfășoară activitatea într-un sistem de producție închis” 
înseamnă o întreprindere privată care desfășoară un program de ameliorare la care fie nu participă 
crescători, fie numărul lor este limitat și au obligații față de întreprinderea privată, de a accepta să se 
aprovizioneze cu porci de reproducție hibrizi de la aceasta sau să furnizeze porci de reproducție hibrizi 
acesteia; 

15) „program de ameliorare” înseamnă un set de acțiuni sistematice, inclusiv înregistrarea, 
selecția, ameliorarea animalelor de reproducție și de material germinativ provenit de la acestea și 
schimburile de animale de reproducție și de material germinativ provenit de la acestea, concepute și 
puse în aplicare cu scopul de a menține sau îmbunătăți caracteristicile fenotipice și/sau genotipice dorite 
ale populației de reproducție țintă; 

16) „autorizație” înseamnă un document emis de autoritatea competentă, care dă dreptul 
titularului să efectueze activităţile din domeniul ameliorării animalelor; 

17) „controlul performanțelor” înseamnă un set de acțiuni menite să verifice sistematic 
performanța și abilitățile funcționale ale animalelor și să colecteze orice alte informații valabile pentru 
determinarea valorii genetice, în cadrul unui program de ameliorare în conformitate cu cerințele 
prevăzute în capitolul V din Regulamentul (UE) 2016/1012 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 8 iunie 2016; 

18) „evaluare genetică” înseamnă setul de operațiuni efectuate asupra populației în controlul 
performanțelor și înregistrarea genealogică, care permit colectarea de valori genetice individuale pentru 
caracteristicile țintă stabilite în programul de ameliorare, împreună cu fiabilitatea acestora. Evaluarea 
genetică a reproducătorilor va permite ca aceștia să fie clasificați în funcție de valorile lor genetice, 
astfel încât fermierul să aibă informațiile necesare pentru a le selecta pe cele mai bune ca părinți ai 
generațiilor următoare; 

19) „animal ameliorat” înseamnă un animal de reproducție care a fost supus unei evaluări 
genetice în cadrul programului de ameliorare și care are o valoare genetică peste pragurile stabilite în 
programul respectiv și cu fiabilitatea și cerințele minime definite de acesta; 
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20) „program de diseminare a îmbunătățirii rasei” înseamnă orice activitate desfășurată pentru 
difuzarea în restul populației a progresului genetic obținut în programele de ameliorare; 

21) „bancă de gene” înseamnă o colecție de material germinativ sau alte materiale genetice 
(material seminal, ovocite, embrioni, celule somatice, ADN), recunoscută official în cadrul programului 
de ameliorare, al cărui scop este conservarea ex situ sau utilizarea durabilă a raselor pure de animale; 

22) „centru de testare” înseamnă orice fermă sau entitate, autorizată oficial de autoritatea 
competentă, care în cadrul unui program de ameliorare aprobat, este utilizată pentru controalele de 
performanță ale reproducătorilor, asigură condiții comune de mediu și de manipulare pentru toate 
exemplarele și colectarea de informații omogene în conformitate cu cerințele prevăzute în capitolul V 
din Regulamentul (UE) 2016/1012 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016; 

23) „centru de colectare” înseamnă orice centru dotat cu spațiile necesare și cu echipamente 
pentru colectarea, prelucrarea și depozitarea materialului germinativ, autorizat oficial în conformitate cu 
legislația comunitară și națională, care se utilizează în cadrul diferitelor tehnici de reproducție în cadrul 
programelor de ameliorare a raselor de animale; 

24) „laborator de genetică moleculară” înseamnă orice laborator public sau privat autorizat 
oficial, cu mijloace și infrastructură corespunzătoare pentru efectuarea analizei genetice sau a 
intervențiilor asupra genomului animalelor în vederea acțiunilor din cadrul programelor de ameliorare 
respective, ținând seama de progresul tehnic și de recomandările internaționale ale centrelor de referință 
ale Uniunii Europene, ale ICAR (Comitetul Internațional pentru Controlul Performanțelor la Animale) 
sau ale Societății Internaționale pentru Genetică Animală (ISAG); 

25) „verificare” înseamnă examinarea și analizarea dovezilor obiective, a respectării condițiilor 
specificate; 

26) „inspecție” înseamnă examinarea oricărui aspect legat de activitățile zootehnice și 
genealogice pentru a verifica dacă aceste aspecte respectă condițiile și normele de aplicare a 
Regulamentului ameliorării animalelor; 

27) „audit” înseamnă o examinare metodică și independentă destinată să stabilească dacă 
activitățile și rezultatele aferente respectă dispozițiile stabilite anterior și dacă aceste dispoziții sunt puse 
în aplicare cu eficiență și permit atingerea obiectivelor; 

28) „plan de control” înseamnă o descriere stabilită de autoritatea competentă care conține 
informații generale privind structura și organizarea sistemelor de control oficial ale acesteia; 

29) „neconformitate cu legislația” înseamnă neconformitatea cu normele prevăzute în 
regulamentul ameliorării animalelor, în regulamentele de punere în aplicare și în regulamentul delegat. 

Art. 16. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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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 pun la dispoziția solicitanților instrucțiuni clare și 
detaliate cu privire la documentele necesare și fluxul acestora 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, solicitanții 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 îndeplinească următoarele condiții: 
              a) au personalitate juridică conform legislației în vigoare; 
              b) dispun 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 pentru 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; 
       f) atunci când societățile de ameliorare doresc să faca ele însele testarea performanțelor sau  
evaluarea genetică își înscriu aceste activități în programele de ameliorare și fac dovada că dețin toate 
facilitățile necesare părților terțe care solicită autorizarea de a efectua aceste activități și respectă toate 
cerințele privind autorizarea părților terțe (mai puțin cererea de autorizare ca parte terță)   
             (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 sistem 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.  
Art. 10. Cerințe specifice pentru societățile de ameliorare care înființează și conduc registre 
genealogice pentru animale 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; 
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(ii) demonstrează că nu există, la momentul depunerii cererii menţionate la articolul 4 alineatul (1) 
din Regulamentul UE 1012/2016, 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. 

(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. 
Art. 11. Pentru cerințele de recunoaștere a societăților de ameliorare a animalelor de reproducție de 
rasă pură din specia ecvină, se aplică următoarele derogări conform punctului 4, partea 3, anexa 1 
din Regulamentul UE 1012/2016:   
           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 țării, 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 paragraful anterior 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. 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 aprobare a proiectului programului de ameliorare, (anexa 1b); 
 3. Proiectul programului de ameliorare pentru care se solicită aprobarea; 
 4. 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-în copie); 
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 5. Certificatul de înregistrare fiscală emis de Ministerul Finanţelor Publice (copie); 
 6. Document care să ateste spaţiul în care solicitantul îşi desfăşoară activitatea pentru care solicită 
acreditarea (acte de proprietate, contract de închiriere înregistrat la administrația financiară, comodat, etc.) 
eliberate conform legislaţiei în vigoare, fiind excluse spaţiile cu altă destinaţie (copii); 
 7. Extras REVISAL/Stat de funcții; 
 8. 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); 
 9. 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);  

 10. 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.  
 11. Lista echipamentelor adecvate pentru efectuarea activităților de testare a performanțelor sau a 
evaluării genetice dacă societatea de ameliorare și-a propus să efectueze ea însăși aceste activități pentru 
care solicită aprobarea. 
a) Lista va cuprinde facilitățile, tipul și numărul echipamentelor și dispozitivelor de care dispune 
solicitantul. Echipamentele și dispozitivele utilizate pentru testarea performanțelor corespund cerințelor 
convenite de I.C.A.R; 
b) Copie după dovada proprietății sau a dreptului de folosință asupra facilităților, echipamentelor și 
dispozitivelor menționate în lista de la litera „a”; 
c) Metodologia de organizare a activităților specifice testării performanțelor care reglementează modul de 
instruire al controlorilor, atribuțiile acestora și documentele primare pe care trebuie să le completeze în 
exercitarea serviciului, înregistrarea și comunicarea rezultatelor, supracontrolul activității; 
d) Angajamentul solicitantului de a stabili și a folosi pentru testarea performanțelor metode acceptate din 
punct de vedere științific în conformitate cu principiile zootehnice consacrate ținând seama atunci când 
acestea există de: 
 - normele și standardele stabilite de centrele de referință relevante ale Uniunii Europene prevăzute 
la articolul 29, alin. (1) din Regulament; sau 
 - în absența acestor norme și standarde, de principiile convenite de I.C.A.R.;  

Documentele transmise în copie vor fi certificate de solicitant pentru „conformitate cu originalul”. 
Suplimentar, pentru societățile de ameliorare care conduc registre genealogice la cabalinele de rasă 

pură, din punct de vedere tehnic, activitatea de „hipodrom” pentru evaluarea energetică a acestora prin 
curse (galop sau trap) trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:  
1. Existența unei piste care trebuie definită prin:  
- informații fizice (lungime totală, lățime pe tronsoane dacă sunt variabile, unghiuri ale planului de 
alergare, descrierea caracteristicilor materialelor ce constituie acoperirea suprafeței de alergare, descrierea 
delimitatorilor de contur - mantinele, popi mobili etc., descriere alveole sau bretele de start adiacente, 
mențiunea existenței și descrierea lățimii segmentate pentru manevre de ieșire/retragere); 
- descrierea amplasării marcherilor de start și finiș cu mențiunea lungimilor de alergare marcate de 
acestea; 
2. Existența unui loc desemnat acțiunii de arbitraj care trebuie să permită vizualizarea întregului parcurs, 
să permită identificarea fără dubiu a ordinii sosirii, să permită transmiterea anunțurilor arbitrilor către 
participanții la alergare pe durata desfășurării acesteia sau în afară, să fie dotat cu control acces pentru 
asigurarea condițiilor optime desfășurării actului de decizie și siguranța personalului.  
- Sisteme video de înregistrare și transmisie către camera arbitrilor, ceea ce permite amplasarea camerei 
de arbitraj și în alte poziții în proximitatea pistei dar cu menținerea vizualizării parcursului. 
- Sistem de fotografiere secvențială a liniei de sosire (sistem photofinish) care atașează secvenței foto 
marcherul de timp asociat. 
- Sisteme de sonorizare moderne.  
3. Facilități ce permit spectatorilor prezența în timpul desfășurării alergărilor. 
4. Existența unui personal atestat cu pregătire specifică pentru fiecare post de lucru necesar organizării și 
desfășurării unor alergări de testare energetică:  
- comisie de apel pentru reclamații; 
- arbitri: judecători, de parcurs, de turnantă, de start; 
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- personal auxiliar precum: handicapeur, medic veterinar, operator photofinish, ajutoare benzi, șofer 
autostart, secretar cursă, ajutor intrare Starting Gate, ajutoare înșeuare, sală cântărire, personal medical 
pentru incidente de parcurs. 
5. Existeța unei metodologii de lucru asigurată prin adoptarea și urmărirea cu strictețe a unui Regulament 
de Organizare și Desfășurare a Alergărilor. 
Având în vedere aceste cerințe, de caracterizare a pistelor de alergare și îndeplinirii cerințelor legate de 
personal și cadrul ce reglementează alergările, mai sunt necesare următoarele dotări:  
1. Pentru utilizare generală:  
- gradene și/sau spațiu ce permite accesul spectatorilor cu asigurarea pe cât posibil a condițiilor de 
desfășurare optimă a unei adunări publice (control acces, supraveghere și pază, spații de igienă, servicii de 
alimentație publică pe durata staționării); 
- sistem de sonorizare ce permite distribuirea informațiilor de arbitraj precum și informații de interes 
public pentru spectatori;  
- tabelă de afișaj date participanți/rezultate și alte informații publice destinate spectatorilor; 
- spații parcare spectatori/personal. 
2. Pentru organizarea alergărilor (curselor): 
- mantinelă protecție alergători/public; 
- pistă mașină pentru urmărire pe parcursul alergărilor; 
- pază și control acces pentru zona de grajd; 
- echipament pentru identificarea cabalinelor (cititor multicip); 
- echipament asomare în cazul accidentării cabalinei (pistol); 
- locuri de cazare temporară a cabalinelor pentru asigurarea prezenței la start și/sau odihnei după alergare 
cu asigurarea facilităților de adăpare, hrănire, spălare; 
- locuri de parcare a mașinilor de transport cabaline; 
- locuri de depozitare temporară pentru Sulky; 
- ring de prezentare și sală de cântărire pentru jockey (cerință pentru cursele de galop); 
- servicii medicale pentru cazuri de accidentare; 
- sistem photofinish (cameră cu unitate de comandă și calculator soft gestiune și salvare înregistrări, 
posibile accesorizări de senzori sau fotocelule punct de start); 
- mașină de autostart pentru cursele de trap; 
- unitate Starting Gate pentru cursele de galop;  
- camere video pentru înregistrări martor sau pentru evaluari back-up dacă sistemele automate de evaluare 
alergare (phofinish/cronometru) se defectează (se pot folosi pe mașina în care stă arbitrul de parcus, în 
turnante, punct central, pe linia de sosire, diverse combinații); 
- spații pentru comisia de arbitraj și spații pentru ședințe tehnice.  
 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. Regulamentul de organizare și funcționare al registrului genealogic care sa cuprindă 
documentele care dovedesc îndeplinirea condițiilor de la alin (2), art. 9 din prezenta normă. 
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/persoane 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 
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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 respectiva societate de ameliorare sau exploatație 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 depune un program de ameliorare 
care este aprobat și nu derulează nici un alt program de ameliorare aprobat 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. 

(4) 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.  

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

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

(7) Autoritatea competentă retrage recunoașterea societății de ameliorare sau a exploatației de 
ameliorare dacă se constată că societatea de ameliorare prin angajații sau reprezentanții săi face presiuni 
sub orice formă asupra fermierilor care au animalele înscrise în Registrul Genealogic pe care îl conduc, 
dar doresc să îl părăsească, sau impun fermierilor ca lucrările de determinare a performanțelor de 
producție să fie efectuate de o anumită parte terță. 

(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/EXPLOATAȚIE 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. ....../ .................... 
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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; 

ii) în cazul porcilor de reproducţie hibrizi: 
− ameliorarea rasei, liniei sau a hibridului; 
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− 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; 
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; 
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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. 
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 într-
un stat membru, nici un organism de ameliorare într-o ţară terţă care conduce registrul genealogic de 
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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; 
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. 
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(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*_______________________________________, din 

specia**______________________, având drept 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.: Secțiunea 
principală** 
 

Secțiunea 
suplimentară** 

1.      M    
F    

2.      M    
F    

3.      M    
F    

4.      M    
F    

5.      M    
F    

6.      M    
F    

7.      M    
F    

8.      M    
F    

...      M    
F    

Total efectiv pentru care solicită înscrierea/înregistrarea în RG M    
 

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 

principală** 
Secțiunea 

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 

 



1 
 

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 ______________________, str. 

____________________________, nr. __________, reprezentată de 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 
prenumele 

crescătorului 

Codul 
exploatației 

Sediul 
exploatației 

Județul Date de 
contact 

Numărul de animale 
Total F M 

         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

Nume, prenume reprezentant legal 

(semnătură, ştampilă) 
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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) 

 

 

 
Anexa 3d 
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MINISTERUL  AGRICULTURII  ȘI  DEZVOLTĂRII  RURALE 
AGENȚIA 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 ….........................................., 
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, H.G. nr. 1188/2014, cu modificările și 
completările ulterioare şi a normei metodologice, dispune: 

Aprobarea programului de ameliorare cu animale de reproducție din 
rasa/linia/varietatea ........................................, întocmit de Asociația/Federația 
...................................... din localitatea ......................................................., str. 
......................................................., nr. ............... județul ........................... 

Înaintea punerii în aplicare a oricăror modificări semnificative legate de prezentul program de 
ameliorare, asociația/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, 

........................................ 

 
 

 

 



 
Anexa nr. 4 

 
NORME METODOLOGICE PRIVIND PROCEDURA DE AUTORIZARE A PĂRȚILOR 

TERȚE PENTRU TESTAREA PERFORMANȚELOR SAU EVALUARE GENETICĂ  
 

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

a. facilităţile şi echipamentele necesare pentru efectuarea testării performanţelor sau a 
evaluării genetice respective; 

b. personal calificat corespunzător; 



c. capacitatea de a efectua testarea performanţelor sau evaluarea genetică în conformitate cu 
articolul 25 din Regulament. 

(4) Solicitanții pot fi asociații/organizații de crescători, pentru testarea performanțelor și unități 
și instituții de drept public sau de drept privat, pentru evaluarea genetică. 
(5) Cererile menționate la alineatul (3) se completează conform modelului din Anexa 4a sau 
Anexa 4b și se depun în scris pe hârtie sau în format electronic. 
(6) Cererea este însoțită, în ceea ce priveşte conformitatea cu prevederile articolului 3 alineatul 
(3), de documente doveditoare conform cerințelor prezentate la articolul 4 și articolul 5 din 
prezenta normă; 
Art. 4 Cerinţe privind autorizarea părților terțe prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera b) 
pentru realizarea testării performanțelor 
(1) Cererea de autorizare ca parte terță pentru realizarea testării performanțelor va fi însoțită de 
documente de bază care dovedesc: 
1. denumirea, forma juridică, temeiul juridic și dovada obținerii personalității juridice, 
adresa sediului social și după caz adresa punctului de lucru al entității care solicită 
autorizarea ca parte terță pentru testarea performanțelor și compatibilitatea juridică cu 
activitățile pe care intenționează să le realizeze. Solicitanții vor depune următoarele 
documente: 
a) după caz, copie a Certificatului de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor și a 

Statutului asociației autentificat prin încheiere judecătorească/copie a Certificatului de 
înmatriculare în  Registrul Comerțului și a Statutului de funcționare/ copie a Actului normativ 
de înființare și Regulamentului de organizare și funcționare; 

b) copie a Certificatului de înregistrare fiscală emis de Ministerul Finanțelor Publice; 
c) copie a Certificatului constatator, după caz; 
d) copie a actelor de proprietate sau a dreptului de folosință pentru sediul social și/sau punctele 

de lucru, eliberate conform legislației în vigoare. Sediul social al entității și/sau sediului 
punctului de lucru trebuie să fie destinat activității pentru care se solicită autorizarea, cu spații 
corespunzătoare și acces distinct; 

e) copia CI/BI și a documentului de desemnare sau numire a persoanelor autorizate să acționeze 
în calitate de reprezentanți. 

2. Identitatea și calificarea personalului care urmează să desfășoare activități specifice 
testării performanțelor și dovada cunoașterii sistemelor și metodelor de testare a 
performanțelor pentru acele performanțe pentru care intenționează să solicite autorizarea. 
Solicitanții vor depune: 
a) Structura de personal - Anexa 4c la care se atașează în copie diplome de studii și alte 

documente care fac dovada cunoașterii și însușirii sistemelor și metodelor de testare a 
performanțelor pentru care se solicită autorizarea, copia documentului juridic care stabilește 
raportul de muncă conform legislației în vigoare, copia fișei postului sau a documentului care 
stabilește atribuțiile corespunzătoare poziției în cadrul entității; 

b) Extras REVISAL/Stat de funcții, după caz. 
3. Capacitatea de a efectua testarea performanțelor în conformitate cu articolul 25 din 
Regulament. Solicitanții vor depune:  
a) Lista facilităților și a echipamentelor de care dispun, care face dovada existenței facilităților și 

a echipamentelor utilizate pentru realizarea testării performanțelor pentru care intenționează 
să solicite aprobarea. Lista va cuprinde facilitățile, tipul și numărul echipamentelor și 
dispozitivelor de care dispune solicitantul. Echipamentele și dispozitivele utilizate pentru 
testarea performanțelor, răspund, atunci când acestea există, cerințelor convenite de ICAR. 

b) Copia după dovada proprietății sau a dreptului de folosință asupra facilităților, echipamentelor 
și dispozitivelor menționate în lista de la litera a).  

c) Metodologia de organizare a activităților specifice testării performanțelor care reglementează 
modul de instruire al controlorilor, atribuțiile acestora și documentele primare pe care trebuie 
să le completeze în exercitarea serviciului, înregistrarea și comunicarea rezultatelor,  
supracontrolul activității; 



d) angajamentul solicitantului de a stabili și a folosi pentru testarea performantelor metode 
acceptabile din punct de vedere științific  în conformitate cu principiile zootehnice consacrate 
ținând seama atunci când acestea există de: 
- normele și standardele stabilite de centrele de referință relevante ale Uniunii Europene 

prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din regulament; sau 
- în absența acestor norme și standarde, de principiile convenite de ICAR.;  

(2) Documentele transmise în copie vor fi certificate de solicitant pentru conformitate cu 
originalul”. 
Art. 5 Cerințe privind autorizarea părților terțe prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera 
b) pentru realizarea evaluării genetice 
(1) Cererea de autorizare ca parte terță pentru realizarea evaluării genetice va fi însoțită de 
documente de bază care dovedesc: 
1. denumirea, forma juridică, temeiul juridic și dovada obținerii personalității juridice, adresa 
sediului social și după caz adresa punctului de lucru al entității care solicită autorizarea ca parte 
terță pentru evaluarea genetică și compatibilitatea juridică cu activitățile pe care intenționează să 
le realizeze. Solicitanții vor depune: 
a) după caz copia Certificatului de înmatriculare în  Registrul Comerțului și a Statutului de 

funcționare/ copia actul normativ de înființare și a Regulamentului de organizare și 
funcționare; 

b) copia Certificatului de înregistrare fiscală emis de Ministerul Finanțelor Publice; 
c) copie a actelor de proprietate sau a dreptului de folosință pentru sediul social și/sau punctele 

de lucru, eliberate conform legislației în vigoare. Sediul social al entității și/sau sediului 
punctului de lucru trebuie să fie destinat activității pentru care se solicită autorizarea, cu spații 
corespunzătoare; 

d) structura organizatorică a solicitantului și prezentarea atribuțiilor departamentului care va 
efectua evaluarea genetică.  

2. numele și funcția persoanelor autorizate să acționeze în calitate de reprezentanți. Solicitanții 
vor depune, copia CI/BI și a documentului de desemnare sau numire reprezentanți. 
3. numele și calificarea personalului care urmează să desfășoare activități specifice evaluării 
genetice. Solicitanții vor depune: 
a) structura de personal -Anexa 4c. Pentru fiecare persoană din Anexă se vor atașa: Curriculum 

Vitae, copia  documentelor din care să rezulte calificarea și specializarea în domeniul 
evaluării genetice, copia documentului juridic care stabilește raportul de muncă  conform 
legislației în vigoare, copia fișei postului sau a documentului care stabilește atribuțiile 
corespunzătoare poziției în cadrul entității; 

b) extras REVISAL/Stat de funcții, după caz. 
4. angajamentul solicitantului de a stabili și a folosi pentru evaluarea genetică metode 
acceptabile din punct de vedere științific  în conformitate cu principiile zootehnice consacrate 
ținând seama atunci când acestea există de: 

- normele și standardele stabilite de centrele de referință relevante ale Uniunii Europene 
prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din regulament; sau 

- în absența acestor norme și standarde, de principiile convenite de ICAR.;  
5. existența facilităților și a echipamentelor utilizate pentru realizarea evaluării genetice pentru 

care solicită autorizarea. Solicitanții vor depune lista echipamentelor și copie după dovada 
proprietății sau a dreptului de folosință a acestora. 

6. Suplimentar, pentru părțile terțe care vor efectua testarea performanțelor energetice la 
cabalinele de rasă pură, din punct de vedere tehnic, activitatea de „hipodrom” pentru 
evaluarea energetică a acestora prin curse (galop sau trap) trebuie să îndeplinească 
următoarele cerințe:  

a) Existența unei piste care trebuie definită prin:  
- informații fizice (lungime totală, lățime pe tronsoane dacă sunt variabile, unghiuri ale 
planului de alergare, descrierea caracteristicilor materialelor ce constituie acoperirea 
suprafeței de alergare, descrierea delimitatorilor de contur - mantinele, popi mobili etc., 



descriere alveole sau bretele de start adiacente, mențiunea existenței și descrierea lățimii 
segmentate pentru manevre de ieșire/retragere); 
- descrierea amplasării marcherilor de start și finiș cu mențiunea lungimilor de alergare 
marcate de acestea; 

b) Existența unui loc desemnat acțiunii de arbitraj care trebuie să permită vizualizarea întregului 
parcurs, să permită identificarea fără dubiu a ordinii sosirii, să permită transmiterea anunțurilor 
arbitrilor către participanții la alergare pe durata desfășurării acesteia sau în afară, să fie dotat cu 
control acces pentru asigurarea condițiilor optime desfășurării actului de decizie și siguranța 
personalului.  

- Sisteme video de înregistrare și transmisie către camera arbitrilor, ceea ce permite 
amplasarea camerei de arbitraj și în alte poziții în proximitatea pistei dar cu menținerea 
vizualizării parcursului. 
- Sistem de fotografiere secvențială a liniei de sosire (sistem photofinish) care atașează 
secvenței foto marcherul de timp asociat. 
- Sisteme de sonorizare moderne.  

c) Facilități ce permit spectatorilor prezența în timpul desfășurării alergărilor. 
d) Existența unui personal atestat cu pregătire specifică pentru fiecare post de lucru necesar 
organizării și desfășurării unor alergări de testare energetică:  

- comisie de apel pentru reclamații; 
- arbitri: judecători, de parcurs, de turnantă, de start; 
- personal auxiliar precum: handicapeur, medic veterinar, operator photofinish, ajutoare 
benzi, șofer autostart, secretar cursă, ajutor intrare Starting Gate, ajutoare înșeuare, sală 
cântărire, personal medical pentru incidente de parcurs. 

e) Existeța unei metodologii de lucru asigurată prin adoptarea și urmărirea cu strictețe a unui 
Regulament de Organizare și Desfășurare a Alergărilor. 
Având în vedere aceste cerințe, de caracterizare a pistelor de alergare și îndeplinirii cerințelor 
legate de personal și cadrul ce reglementează alergările, mai sunt necesare următoarele dotări:  
1. Pentru utilizare generală:  

- gradene și/sau spațiu ce permite accesul spectatorilor cu asigurarea pe cât posibil a 
condițiilor de desfășurare optimă a unei adunări publice (control acces, supraveghere și pază, 
spații de igienă, servicii de alimentație publică pe durata staționării); 
- sistem de sonorizare ce permite distribuirea informațiilor de arbitraj precum și informații de 
interes public pentru spectatori;  
- tabelă de afișaj date participanți/rezultate și alte informații publice destinate spectatorilor; 
- spații parcare spectatori/personal. 

2. Pentru organizarea alergărilor (curselor): 
- mantinelă protecție alergători/public; 
- pistă mașină pentru urmărire pe parcursul alergărilor; 
- pază și control acces pentru zona de grajd; 
- echipament pentru identificarea cabalinelor (cititor multicip); 
- echipament asomare în cazul accidentării cabalinei (pistol); 
- locuri de cazare temporară a cabalinelor pentru asigurarea prezenței la start și/sau odihnei 
după alergare cu asigurarea facilităților de adăpare, hrănire, spălare; 
- locuri de parcare a mașinilor de transport cabaline; 
- locuri de depozitare temporară pentru Sulky; 
- ring de prezentare și sală de cântărire pentru jockey (cerință pentru cursele de galop); 
- servicii medicale pentru cazuri de accidentare; 
- sistem photofinish (cameră cu unitate de comandă și calculator soft gestiune și salvare 
înregistrări, posibile accesorizări de senzori sau fotocelule punct de start); 
- mașină de autostart pentru cursele de trap; 
- unitate Starting Gate pentru cursele de galop;  
- camere video pentru înregistrări martor sau pentru evaluari back-up dacă sistemele 
automate de evaluare alergare (phofinish/cronometru) se defectează (se pot folosi pe mașina 



în care stă arbitrul de parcus, în turnante, punct central, pe linia de sosire, diverse 
combinații); 
- spații pentru comisia de arbitraj și spații pentru ședințe tehnice.  

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



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



Anexa 4a 
Solicitant:_________________________________ 
Adresă ____________________________________ 
C.I.F. ____________________________________ 
Telefon ___________ e-mail _________________   
Nr. _____ din ________________________                                                        
 

Cerere de autorizare ca parte terță 

pentru realizarea testării performanțelor 

 

Către, 

Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu” 

 

Solicitant_______________________________________________________________________ 

reprezentată de subsemnatul(a) ____________________________________________________, 

domiciliat(a) în localitatea________________________________, strada___________________, 

nr.___, bloc___, scara___, ap.___, județul_____________________, posesor al BI/CI seria___, 

nr.___________, CNP______________________,în calitate de__________________________, 

solicită  autorizarea ca parte terță pentru efectuarea testării performanțelor producțieide: _______ 

________________________________________pentru specia   _________________________. 

Anexăm prezentei documentația prin care demonstrăm conformitatea cu cerințele stabilite la 

articolul 3 alineatul (3) și la articolul 4 din prezentul ordin în ceea ce privește testarea 

performanțelor pentru pentru animalele de reproducție din specia_____________. 

Declar pe proprie răspundere că datele înscrise în cerere și în documentația anexată sunt reale, 

în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declarații. 

Semnătura și ștampila 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 



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

 

 

Cerere de autorizare ca parte terță pentru efectuarea evaluării genetice 

Către, 

Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu” 

 

Solicitant_________________________________________________________________ 

reprezentat/ă de subsemnatul(a)_________________________________________________, 

domiciliat(a) în localitatea_____________________________, strada___________________, 

nr.___, bloc___, scara___, ap.___, județul_____________________, posesor al BI/CI 

seria___, nr.___________, CNP_____________________, în calitate 

de_________________________________, solicit  autorizarea ca parte terță pentru efectuarea 

evaluării genetice a animalelor de reproducție înscrise în registrele genealogice conduse sau 

înființate de societățile de ameliorare recunoscute de autoritatea competentă. 

Anexăm prezentei documentația prin care demonstrăm conformitatea cu cerințele stabilite la 

articolul 3 alineatul (3) și la articolul 5 din prezenta normă.  
 

Declar pe proprierăspunderecădateleînscriseîncerereşiîndocumentațiaanexată sunt reale, 

încazcontrarvoisuportarigorileprevederilorlegaleînvigoareprivindfalsulîndeclaraţii. 
 

Semnătura și ștampila 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



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

 
 

 
Structura de personal  

 
 
Nr.crt Nume prenume Studii Funcția/postul ocupat 

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

10.    
• Se atașează documente doveditoare (copii după documetele de studii, fișa postului, contracte de muncă, alte documente 

conform cerințelor) 
 
 
 
 

Reprezentant legal, 

Nume, prenume  

Semnătură și ștampila 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 4d 

 
 
 
 
 



Anexa 4e 
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Anexa nr. 5 
 
 
 

Norme metodologice privind procedura pentru controlul oficial al activităților desfășurate de 
operatori, în conformitate cu normele zootehnice și genealogice 

 
 
 

Scopul şi obiectivele normei metodologice 
 

 Art. 1. Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu” (ANZ), în 
calitate de autoritate competentă în domeniu, conform H.G. nr. 1188/2014,  controlează întreaga 
activitate de reproducţie şi ameliorare a animalelor de interes zooeconomic.  

Art. 2. Scopul normei metodologice îl reprezintă stabilirea activităților privind controalele 
oficiale efectuate pentru verificarea respectării normelor prevăzute în regulamentul ameliorării 
animalelor,  în regulamentele de punere în aplicare și în regulamentul delegat, precum și alte 
activități oficiale desfășurate de autoritățile competente în conformitate cu regulamentele menționate 
și adaptate la sectorul animalelor de reproducție. 

Art. 3. Obiectivele principale ale normei metodologice  sunt următoarele: 
a) controlul și inspecția societăților de ameliorare (asociație de crescători, organizație de 

ameliorare sau organism public), autorizate de autoritatea competentă, în scopul desfășurării unui 
program de ameliorare cu animale de reproducție de rasă pură, înscrise în registrul genealogic condus 
sau înființat de acestea; 

b) controlul și inspecția exploatațiilor de ameliorare (asociație de crescători, organizație de 
ameliorare, exploatație privată care desfășoară activități într-un sistem de producție închis sau 
organism public), autorizate de autoritatea competentă în scopul desfășurării unui program de 
ameliorare cu porci de reproducție hibrizi, înregistrați în registrul zootehnic condus sau înființat de 
acestea; 

c) controlul și inspecția terților care efectuează activități specifice legate de gestionarea 
programelor de ameliorare, testarea performanțelor și evaluarea genetică; 

d) controlul și inspecția crescătorilor care participă la programele de ameliorare aprobate; 
e) controlul și inspecția, în funcție de caz, dacă eliberează certificate zootehnice, sau 

efectuează testarea performanțelor proprii, a centrelor de colectare și de depozitare a materialului 
seminal, a centrelor de depozitare a embrionilor și a echipelor de colectare sau producere a 
embrionilor; 

f) controlul și inspecția laboratoarelor pentru evaluarea calității laptelui. 
 

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”; 
 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) Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și 
completările ulterioare; 

e) Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, cu modificările și completările 
ulterioare; 

f)   Legea 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale; 
g) 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 
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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”); 

h) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/716 de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (UE) 2016/1012 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; 

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. 
 
 

Descrierea normei metodologice 
 

Generalități privind controlul oficial și alte cerințe prevăzute în regulamentul ameliorării 
animalelor, în regulamentele de aplicare și regulamentul delegat 

 
Art. 5. Prezenta normă metodologică are drept scop crearea sistemului unic de control și 

inspecție, pentru verificarea conformității operatorilor cu normele prevăzute în regulamentul 
ameliorării animalelor, precum și cu efectuarea altor activități oficiale menite să asigure aplicarea 
acestor norme. 

Art. 6. Agenția Națională pentru Zootehnie este autoritatea competentă a statului care exercită 
controlul și inspecția privind condițiile zootehnice și genealogice aplicabile ameliorării animalelor de 
reproducție și a materialului germinativ provenit de la acestea. 

Art. 7. (1) Activitățile de control și inspecție curente, prin sondaj si tematice se efectuează pe 
baza planului de control și inspecție aprobat de către conducerea A.N.Z., la solicitări sau dispoziții 
ale ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, la autosesizări ale inspectorilor de stat în zootehnie  
cu privire la informații considerate relevante, care justifică efectuarea unei acțiuni de control, și ca 
urmare a sesizărilor adresate autorității competente (A.N.Z.), care cuprind indicii și documente 
justificative, cu privire la efectuarea de operațiuni, desfășurarea de activități sau realizarea de acțiuni 
cu abateri de la prevederile legale.  

(2) Activitățile de control și inspecție se efectuează de către inspectorii de stat, care pot fi 
însoțiți de specialiști nominalizați prin decizie de conducerea autorității competente.  

Art. 8. (1) Autoritatea competentă se asigură că, personalul care desfășoară controale oficiale 
și alte activități oficiale nu se află în niciun conflict de interese în ceea ce privește operatorii la care 
desfășoară aceste controale oficiale și alte activități oficiale. 

(2) Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana care desfășoară controale 
oficiale și alte activități oficiale, are un interes personal de natură patrimonială/personală, care ar 
putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și a  actelor 
normative. 
   (3) Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea atribuțiilor de 
serviciu de către funcționarii publici sunt: imparțialitatea, integritatea, transparența deciziei și 
supremația interesului public. 

Art. 9. (1) Autoritatea competentă are stabilite măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja 
și pentru a asigura confidențialitatea și integritatea datelor cu caracter personal prelucrate, prevenirea 
utilizării sau accesul neautorizat, precum și prevenirea încălcării securității datelor cu caracter 
personal, în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679. 

(2) Autoritatea competentă asigură confidențialitatea informațiilor obținute în urma 
controalelor efectuate prin solicitarea personalului să se angajeze să nu divulge terților informațiile 
obținute în urma îndeplinirii atribuțiilor care le revin în cadrul controalelor oficiale și al altor 
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activități oficiale care, prin natura lor, intră sub incidența secretului profesional, cu excepția cazului 
în care există un interes public superior care justifică divulgarea acestora. 

Art. 10. Controalele oficiale se realizează de autoritatea competentă (ANZ) şi structurile 
teritoriale (CRZ–BJ-OJZ), care au rol de reprezentare, control, verificare şi consultanţă în teritoriu.  

Art. 11. (1) În vederea efectuării unei acțiuni de control și inspecție Direcția Inspecție de Stat 
în Zootehnie întocmește un ordin de control cu tematică de control, document însoțit de un ordin de 
deplasare. 

(2) Ordinul de control și inspecție cuprinde următoarele elemente: 
a) numărul și data de înregistrare; 
b) denumirea structurii de control și inspecție, care efectuează acțiunea de control; 
c) temeiul legal în baza căruia se efectuează acțiunea de control; 
d) perioada de desfășurare a acțiunii de control la sediul operatorului verificat; 
e) tematica de control; 
f) numele, prenumele și funcțiile membrilor comisiei de control și ale coordonatorului 

acesteia, după caz. 
 (3) Pentru acțiunile de control și inspecție care se efectuează de inspectori de stat in 

zootehnie, ordinul de control se aprobă de conducerea ANZ, iar pentru acțiunile de control și 
inspecție care se efectuează de structurile teritoriale, ordinul de deplasare se aprobă în funcție de caz, 
de șeful de serviciu, șeful de birou sau coordonator. 

Art. 12. La începerea unei acțiuni de control, care se desfășoară la sediul operatorului, 
comisia de control se va prezenta la conducătorul acesteia, se va legitima și în funcție de caz, va 
prezenta ordinul de control și ordinul de deplasare. 

Art. 13. Autoritatea competentă (ANZ), asigură și verifică eficiența, caracterul adecvat, 
imparțialitatea, calitatea și coerența controalelor oficiale și a altor activități oficiale pe care le 
desfășoară. 

Art. 14. Autoritatea competentă efectuează controale oficiale asupra operatorilor cu o 
frecvență corespunzătoare, astfel încât să permită identificarea riscurilor, antecedentelor şi 
neconformităţilor, luând în considerare: 

a) riscul nerespectării normelor prevăzute în regulamentul ameliorării animalelor; 
b) antecedentele operatorilor privind rezultatele controalelor oficiale la care au fost supuse și 

conformitatea lor cu normele prevăzute în regulamentul ameliorării animalelor; 
c) fiabilitatea și rezultatele verificărilor pe cont propriu efectuate de către operatori 

(autocontrolul), sau de către terțe părți la solicitarea lor, în vederea verificării conformității cu 
normele prevăzute în regulamentul ameliorării animalelor; 

d) orice informații care ar putea indica neconformitatea cu normele prevăzute în regulamentul 
ameliorării animalelor. 
 Art. 15. (1) Autoritatea competentă efectuează controale oficiale utilizând forme, metode și 
tehnici de control, separat sau combinat, care includ, după caz, verificări, inspecții și audituri. 

 (2) Autoritatea competentă poate utiliza următoarele forme de control: 
a) controlul general, care constă în acțiunea de verificare a tuturor activităților desfășurate de 

operatorul supus verificării, raportat la obiectivele stabilite, pentru perioada supusă controlului; 
b) controlul parțial, care constă în acțiunea de verificare a uneia sau a mai multor activități 

desfășurate de operatorul supus verificării, raportat la obiectivele stabilite, pentru perioada supusă 
controlului. 

(3) Autoritatea competentă poate utiliza următoarele metode de control: 
a) controlul secvențial, care constă în acțiunea de verificare a documentelor, cronologic și/sau 

sistematic, rezultate în urma activităților desfășurate de operatorul supus verificării; 
b) controlul prin sondaj, care constă în acțiunea de verificare selectivă a unor activități 

efectuate, operațiuni semnificative și documente justificative, pe perioada supusă controlului; 
c) controlul electronic, care constă în activitatea de verificare a documentelor justificative ale 

operatorului verificat, stocate în mediu electronic, precum și de verificare a informațiilor relevante 
necesare, care au legătură cu obiectivele acțiunii de control, stocate în programele informatice 
specifice; 
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d) controlul documentar, care constă în activitatea de documentare a uneia sau a mai multor 
activități desfășurate de operatorul supus verificării, raportat la obiectivele stabilite, pentru perioada 
supusă controlului. 

(4) Autoritatea competentă poate utiliza următoarele tehnici de control: 
a) controlul încrucișat, care constă în activitatea de verificare a documentelor justificative ale 

operatorului verificat, în corelație cu cele deținute de alți operatori; 
b) controlul faptic, care constă în activitatea de verificare a datelor scriptice, prezentate de 

operatorul verificat, în corelare cu situațiile faptice. Controlul faptic se desfășoară la fața locului, pe 
teren, pentru a face constatări în legătură cu obiectivele de control. 

Art. 16. (1) Controalele oficiale se efectuează, pe cât posibil, într-o manieră care să reducă la 
minimum constrângerile asupra operatorilor, fără ca acest lucru să aibă un impact negativ asupra 
calității respectivelor controale oficiale. 

(2) Pentru efectuarea controalelor oficiale sau a altor activități oficiale, autoritatea competentă 
solicită  operatorilor să le acorde  accesul necesar la următoarele: 

a) echipamentele și spațiile proprii, precum și la alte spații aflate sub controlul acestora; 
b) sistemele  computerizate de gestionare a informațiilor; 
c) animalele de reproducție și materialul germinativ provenit de la acestea aflat sub controlul lor; 
d) documente și orice alte informații relevante. 
(3) În cursul controalelor oficiale și al altor activități oficiale, operatorii acordă asistență și 

cooperează cu personalul autorității competente pentru îndeplinirea sarcinilor acestora. 
Art. 17. (1) Controalele oficiale se efectuează după notificarea prealabilă a operatorului, cu 

excepția cazului în care există motive pentru a efectua controale oficiale fără notificare prealabilă. 
(2) Notificarea operatorului se face cu 48 de ore înainte de data propusă pentru realizarea 

controlului. 
(3) Controlul fără notificare prealabilă se execută în urma autosesizărilor, reclamaţiilor, 

informărilor şi/sau sesizărilor cu privire la activităţile efectuate de operatori. 
 

Controlul și inspecția societăților de ameliorare și a exploatațiilor de ameliorare recunoscute 
(autorizate) 

 
Art. 18. În cazul societăților/exploatațiilor de ameliorare recunoscute (autorizate), pentru 

înființarea și conducerea registrelor genealogice/zootehnice, activitățile de control și inspecție 
vizează: 

 
(1) Existența autorizațiilor emise de autoritatea competentă pentru recunoașterea societăților 

de ameliorare și a exploatațiilor de ameliorare; 
(2) Existența regulamentului de organizare și funcționare a registrului genealogic/zootehnic; 
(3) Existența programelor de ameliorare aprobate de autoritatea competentă, în funcție de 

specie și rase, după caz programe de selecție sau programe de conservare; 
(4) Existența notificărilor către autoritatea competentă și a derogărilor făcute de către aceasta, 

privind modificările programelor de ameliorare aprobate, după caz, în funcție de obiectivele urmărite, 
sau a altor activități desfășurate de societățile/exploatațiile de ameliorare recunoscute; 

(5) Existența spațiilor și a echipamentelor adecvate, precum și a personalului calificat și 
suficient pentru desfășurarea în mod eficient a programelor de ameliorare aprobate, după caz, 
programe de selecție sau programe de conservare; 

(6) Existența efectivelor de animale necesare, aflate în exploatații amplasate pe teritoriul 
geografic unde se derulează programul de ameliorare aprobat; 

(7) Numărul de crescători care participă la derularea programului de ameliorare; 
(8) Existența procedurilor pentru următoarele aspecte: 
a) soluționarea litigiilor cu crescătorii care participă la programele de ameliorare; 
b) egalitatea de tratament pentru crescătorii care participă la programele de ameliorare; 
c) stabilirea drepturilor și obligațiilor crescătorilor care participă la programele lor de 

ameliorare, precum și ale societății de ameliorare sau ale exploatației de ameliorare; 
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d) stabilirea drepturilor și obligațiilor crescătorilor care sunt membri atunci când se 
prevede un sistem de afiliere a crescătorilor. 

(9) Metoda de identificare individuală a animalelor de reproducție utilizată, care trebuie să fie 
în conformitate cu legislația Uniunii în domeniul sănătății animalelor privind identificarea și 
înregistrarea animalelor din speciile în cauză, cu particularități în funcție de specie, cum ar fi de 
exemplu la animalele de reproducție de rasă pură din specia ecvină care sunt identificate în plus, într-
o adeverință de montă iar atunci când programul de ameliorare impune aceasta, ca mânz sub iapa-
mamă; 

(10) Existența solicitării crescătorilor pentru înscrierea animalelor de reproducție de rasă pură 
în registrele genealogice și în registrele zootehnice; 

(11) Respectarea cerințelor pentru înscrierea animalelor de reproducție de rasă pură în 
secțiunea principală a registrului genealogic;  

(12) Existența solicitării crescătorilor pentru înregistrarea animalelor de reproducție în 
secțiunile suplimentare  a registrului genealogic; 

(13) Respectarea cerințelor pentru înregistrarea animalelor în secțiuni suplimentare ale 
registrului genealogic in conformitate cu legislatia in vigoare; 

(14) Respectarea cerințelor pentru trecerea la secțiunea principală a descendenților animalelor 
înregistrate în secțiuni suplimentare ale registrului genealogic; 

(15) Existența derogărilor pentru societățile de ameliorare si exploatatiile de ameliorare care 
desfășoară un program de ameliorare; 

(16) Existența registrului de tineret (completarea și actualizarea la zi); 
(17) Existența buletinelor de IA, adeverințelor de MN, declarațiilor de fătare; 
(18) Informații privind sistemul și metodele de testare a performanței utilizate: 
a) evidențe ale tuturor datelor rezultate din testările performanțelor și evaluările genetice 

ale animalelor de reproducție din exploatațiile cuprinse în programul de ameliorare aprobat; 
b) detalii privind metodele de înregistrare a caracterelor; 
c) detalii privind modelul de descriere a performanțelor utilizat pentru analiza 

rezultatelor testării performanțelor; 
d) detalii privind parametrii genetici utilizați pentru fiecare caracter evaluat, inclusiv, 

dacă este cazul, detalii privind evaluarea genomică. 
(19) Existența protocoalelor de testare (condițiile de admitere a animalelor de reproducție, 

informațiile privind identitatea și rezultatele anterioare relevante ale testărilor în cazul animalelor 
participante, caracteristicile care trebuie înregistrate, metodele de testare folosite, metoda aplicată 
pentru validarea rezultatelor testării și orice alte informații relevante); 

(20) Caracteristicile care trebuie înregistrate în legătură cu obiectivele de selecție stabilite în 
programele de ameliorare aprobate (caracteristicile legate de producția de lapte, caracteristicile legate 
de producția de carne, caracteristicile legate de producția de lână, caracteristicile legate de producția 
de pielicele, alte caracteristici specifice rasei și speciei); 

(21) Existența fișelor de bonitare, cu particularități în funcție de specie și rasă, corectitudinea 
introducerii datelor în aplicația informatică; 

(22) Metodele statistice utilizate pentru evaluarea genetică, cu particularități în funcție de 
specie; 

(23) Existența și publicarea informațiilor privind defectele genetice și particularitățile 
animalelor de reproducție care au legătură cu programul de ameliorare; 

(24) Alegerea  candidatilor, mame și tați de reproducători, cu particularități în funcție de 
specie și sistemul de reproducție utilizat; 

(25) Nominalizarea împerecherilor, cu particularități în funcție de specie, sistemul de 
reproducție utilizat,  etc.; 

(26) Organizarea testării după performanțe proprii și descendenți, cu particularități în funcție 
de specie, producții, sistemul de reproducție, etc.; 

(27) Existența solicitării crescătorilor pentru eliberarea certificatelor zootehnice; 
(28) Eliberarea de certificate zootehnice pentru animalele de reproducție de rasă pură și pentru 

materialul germinativ provenind de la acestea, în conformitate cu modelele de certificate zootehnice 
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prevăzute în regulamentul de punere în aplicare, pentru speciile bovine, ovine, caprine, porcine și cu 
modelul de certificat zootehnic inclus în documentul de identificare unic valabil pe durata vieții 
ecvideelor, prevăzut în regulamentul delegat, corectitudinea și veridicitatea completării datelor; 

(29) Eliberarea de certificate zootehnice pentru materialul germinativ, în conformitate cu 
modelele de certificate zootehnice prevăzute în regulamentul de punere în aplicare, corectitudinea și 
veridicitatea completării datelor; 

(30) Existența rezultatelor actualizate privind testarea performanțelor și evaluarea genetică, în 
funcție de specie; 

(31) Numărul de reproducători testați după performanțe proprii; 
(32) Numărul de persoane implicate în activitățile de întocmire și menținere a registrelor 

genealogice, persoanele responsabile pentru eliberarea certificatelor zootehnice, în funcție de specie 
și rasa; 

(33) Numărul de animale înscrise în registrul genealogic, total, pe categorii, secțiuni, clase, în 
funcție de specie și rasa; 

(34) Numărul de animale bonitate pe exploatații și categorii, corectitudinea și veridicitatea 
completării fișelor de bonitare și a introducerii datelor în aplicația informatică, în funcție de specie și 
rasa; 

(35) Numărul de certificate zootehnice eliberate pe exploatații și categorii, în funcție de 
specie. 

Art. 19. În cazul societăților/exploatațiilor de ameliorare care desfășoară controlul oficial al 
performanțelor de producție, activitățile de control și inspecție vizează: 

(1) Existența metodologiei pentru efectuarea controlului oficial al performanțelor de 
producție, cu particularități în funcție de specie și producțiile controlate; 

(2) Existența solicitării crescătorilor pentru efectuarea controlului oficial al performanțelor de 
producție; 

(3) Existența listelor nominale a fermelor cuprinse în controlul oficial al performanțelor de 
producție; 

(4) Existența listelor nominale a efectivelor de animale pe ferme; 
(5) Existența personalului necesar pentru activitățile de control, respectiv controlori instruiți, 

care nu sunt în conflict de interese cu exploatațiile în care realizează controlul, corespunzători din 
punct de vedere numeric și specialiști pentru organizarea și desfășurarea controlului, pentru 
înregistrarea datelor în aplicația informatică,  și pentru realizarea supracontrolului, a bazei materiale 
(în funcție de producția controlată), și a echipamentelor pentru înregistrarea, stocarea și transmiterea 
datelor; 

(6) Existența graficelor de control, corectitudinea întocmirii acestora pe exploatații și 
controlori, cu particularități în funcție de specie, producțiile controlate și metoda de control utilizată; 

(7) Metoda de control utilizată, cu particularități în funcție de specie și producțiile controlate; 
(8) Metoda de reproducție utilizată (IA, MN, ET) și existența documentelor pentru 

înregistrarea și monitorizarea activității de reproducție (buletine de IA, adeverințe de MN, declarație 
de fătare, registru de însămânțare/montă și fătări, registru de fermă, etc.); 

(9) Existența buletinelor de control (în funcție de producția controlată); 
 (10) Înregistrarea corectă în aplicaţia informatică a datelor de identificare și pedigree, a 

activității de reproducție (IA, MN, fătări), a datelor de control oficial al performanțelor de producție 
și a fișelor de bonitare, cu particularități în funcție de specie, rasă și producțiile controlate; 

 (11) Prezența controlorului în exploatație, în ziua de control, conform graficului de control, în 
funcție de specie, rasă și producțiile controlate; 

 (12) Aplicarea metodologiei de control, în funcție de specie, rasă și producțiile controlate; 
 (13) Verificarea individualizării și a identității animalelor înscrise în buletinele de control, a 

apartenenței de rasă, a evidențelor primare din exploatație (metoda de reproducție utilizată, 
înregistrare IA, MN, fătări), ieșirile de animale, a echipamentelor de control, care trebuie să fie 
calibrate, instalate corespunzător și utilizate corect, etc; 

 (14) Completarea informațiilor în buletinele de control, în funcție de specie, rasă și producțiile 
controlate; 
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 (15) Transmiterea buletinelor de control, în funcție de caz, către laborator sau către societatea 
de ameliorare; 

 (16) Existența buletinelor de analiză; 
  (17) Transmiterea rezultatelor controlului către crescători; 

(18) Existența contractului de prestări servicii încheiat cu un laborator acreditat RENAR sau 
în curs de acreditare, în funcție de caz,  pentru efectuarea controlului calitativ al laptelui, în cazul în 
care societatea de ameliorare nu deține laborator propriu acreditat RENAR sau în curs de acreditare; 

(19) Existența notelor de supracontrol și a notelor/rapoartelor de control. 
Art. 20. În cazul societăților/exploatațiilor de ameliorare care externalizează activitățile 

specifice legate de gestionarea programelor lor de ameliorare, testarea performanțelor și evaluarea 
genetică unor părți terțe, activitățile de control și inspecție vizează: 

(1) Existența în solicitările făcute de societățile/exploatațiile de ameliorare pentru aprobarea 
programelor de ameliorare, a activităților pe care intenționează să le externalizeze către părți terțe, 
numele și datele de contact ale părților terțe respective; 

(2) Existența contractului de prestării servicii încheiat cu o parte terță pentru prelucrarea 
datelor și evaluarea genetică; 

(3) Existența contractului de prestării servicii încheiat cu o parte terță pentru efectuarea 
controlului oficial al performanțelor de producție; 

(4) Existența contractului de prestării servicii încheiat cu o parte terță pentru efectuarea 
testării performanței proprii, etapa de apreciere a activității de reproducție și formarea pachetelor de 
doze, în vederea stabilirii fertilităţii (determinarea capacităţii fecundante) şi obţinerea descendenţei; 

(5) Existența informațiilor detaliate cu privire la cine efectuează testarea performanțelor sau 
evaluarea genetică, puse  la dispoziția publicului de către societățile/exploatațiile de ameliorare. 
 
 

Controlul și inspecția terților care efectuează activități specifice legate de gestionarea 
programelor de ameliorare, testarea performanțelor și evaluarea genetică 

 
Art. 21. Pentru părțile terțe desemnate de societățile de ameliorare pentru efectuarea 

controlului oficial al performanțelor de producție, activitățile de control și inspecție vizează: 
(1) Existența contractului de prestării servicii încheiat cu o societate/exploatație de ameliorare 

pentru efectuarea controlului oficial al performanțelor de producție; 
(2) Existența autorizației eliberate de autoritatea competentă pentru efectuarea controlului 

oficial al performanțelor de producție; 
(3) Existența metodologiei pentru efectuarea controlului oficial al performanțelor de 

producție, cu particularități în funcție de specie și producțiile controlate, avizată de 
societatea/exploatație de ameliorare; 

(4) Existența solicitării crescătorilor pentru efectuarea controlului oficial al performanțelor de 
producție; 

(5) Existența listelor nominale a fermelor cuprinse în controlul oficial al performanțelor de 
producție; 

(6) Existența listelor nominale a efectivelor de animale pe ferme; 
(7) Existența personalului necesar pentru activitățile de control, respectiv controlori instruiți, 

care nu sunt în conflict de interese cu exploatațiile în care realizează controlul, corespunzători din 
punct de vedere numeric și specialiști pentru organizarea și desfășurarea controlului, pentru 
înregistrarea datelor în aplicația informatică și pentru realizarea supracontrolului, a bazei materiale 
(în funcție de producția controlată), și a echipamentelor pentru înregistrarea, stocarea și transmiterea 
datelor; 

(8) Existența graficelor de control, corectitudinea întocmirii acestora pe exploatații și 
controlori, cu particularități în funcție de specie, producțiile controlate și metoda de control utilizată; 

(9) Metoda de control utilizată, cu particularități în funcție de specie și producțiile controlate; 
(10) Metoda de reproducție utilizată (IA, MN, ET) și existența documentelor pentru 

înregistrarea și monitorizarea activității de reproducție (buletine de IA, adeverințe de MN, declarație 
de fătare, registru de însămânțare/montă și fătări, registru de fermă, etc.); 
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(11) Existența buletinelor de control (în funcție de producția controlată); 
 (12) Existența buletinelor de analiză; 

(13) Existența fișelor de bonitare, cu particularități în funcție de specie și rasă; 
 (14) Înregistrarea corectă în aplicaţia informatică a datelor de identificare și pedigree, a 

activității de reproducție (IA, MN, fătări), a datelor de control oficial al performanțelor de producție 
și a fișelor de bonitare; 

 (15) Transmiterea datelor înregistrate în aplicația informatică către societățile de ameliorare 
autorizate pentru conducerea registrelor genealogice; 

 (16) Prezența controlorului în exploatație, în ziua de control, conform graficului de control, în 
funcție de specie, rasă și producțiile controlate; 

 (17) Aplicarea metodologiei de control, în funcție de specie, rasă și producțiile controlate; 
 (18) Verificarea individualizării și a identității animalelor înscrise în buletinele de control, a 

apartenenței de rasă, a evidențelor primare din exploatație (metoda de reproducție utilizată, 
înregistrare IA, MN, fătări), ieșirile de animale, a echipamentelor de control, care trebuie să fie 
calibrate, instalate corespunzător și utilizate corect, etc; 

 (19) Completarea informațiilor în buletinele de control, în funcție de specie, rasă și producțiile 
controlate; 

 (20) Transmiterea buletinelor de control, în funcție de caz, către laborator sau către societatea 
de ameliorare; 

(21) Transmiterea rezultatelor controlului către crescători; 
(22) Existența contractului de prestări servicii încheiat cu un laborator acreditat RENAR sau 

în curs de acreditare pentru efectuarea controlului calitativ al laptelui; 
(23) Existența contractului de prestării servicii încheiat cu o organizație pentru prelucrarea 

datelor și evaluarea genetică; 
(24) Existența notelor de supracontrol și a notelor/rapoartelor de control. 
Art. 22. Pentru părțile terțe desemnate de societățile de ameliorare pentru prelucrarea datelor 

și evaluarea genetică, activitățile de control și inspecție vizează: 
(1) Existența contractului de prestării servicii încheiat cu o societate/exploatație de ameliorare 

pentru efectuarea prelucrării datelor și evaluării genetice; 
(2) Existența autorizației eliberate de autoritatea competentă pentru efectuarea prelucrării 

datelor și evaluării genetice; 
(3) Existența echipamentelor necesare și a personalului calificat corespunzător pentru 

efectuarea prelucrării datelor și evaluării genetice; 
(4) Existența angajamentelor că vor respecta normele și standardele stabilite de ICAR sau că 

vor participa la activitățile desfășurate de centrele de referință ale Uniunii Europene; 
(5) Aplicația informatică utilizată pentru prelucrarea datelor și evaluarea genetică; 
(6) Metodele statistice și parametrii genetici utilizați pentru evaluarea fiecărui caracter, în 

concordanță cu normele și standardele stabilite de centrele de referință relevante ale Uniunii 
Europene sau de principiile convenite de ICAR. 

 
Controlul și inspecția crescătorilor care participă la programele de ameliorare 

Art. 23. Activitățile de control și inspecție vizează: 
(1) Existența contractelor de prestări servicii încheiate cu o societate de ameliorare sau o parte 

terță desemnată de către aceasta, pentru efectuarea  controlului oficial al performanțelor de producție, 
în funcție de specie, rasa și producția controlată; 

(2) Efectivele de animale aflate în controlul oficial al performanțelor de producție, în funcție 
de specie, pe rasa, acategorii, stări fiziologice sau tipuri de unități; 

(3) Metoda de individualizare a efectivelor de animale aflate în controlul oficial al 
performanțelor de producție; 

(4) Metoda de control utilizată, în funcție de specie și producția controlată; 
(5) Metoda de reproducție utilizată (IA, MN, ET) și existența documentelor pentru 

înregistrarea și monitorizarea activității de reproducție (buletine de IA, adeverințe de MN, autorizații 
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ale reproducătorilor, declarație de fătare, registru de însămânțare/montă și fătări, registru de fermă, 
etc.); 

(6) Completarea și conducerea evidențelor primare și a registrelor de fermă, în funcție de 
specie; 

(7) Existența și tipul instalației de muls, in functie de caz; 
(8) Existența buletinelor de control, și/sau a buletinelor de analiză, în funcție de specie și 

producția controlată; 
(9) Existența notelor de supracontrol și a notelor/rapoartelor de control. 

 
Controlul și inspecția centrelor de colectare și de depozitare a materialului seminal, a 

centrelor de depozitare a embrionilor și a echipelor de colectare sau producere a embrionilor 
 

Art. 24. Activitățile de control și inspecție vizează: 
(1) Existența contractului de prestării servicii încheiat cu o societate de ameliorare pentru 

efectuarea testării performanței proprii, etapa de creștere dezvoltare și etapa de apreciere a activității 
de reproducție, precum și formarea pachetelor de doze, în vederea stabilirii fertilităţii (determinarea 
capacităţii fecundante) şi obţinerea descendenţei; 

(2) Existența protocolului de testare încheiat cu o societate de ameliorare pentru efectuarea 
testării performanței proprii, în care sunt stabilite condițiile de admitere a animalelor de reproducție, 
informațiile privind identitatea și rezultatele anterioare relevante ale testărilor în cazul animalelor 
participante, caracteristicile care trebuie înregistrate, metodele de testare folosite și orice alte 
informații relevante; 

(2) Existența autorizației eliberată de autoritatea competentă, ca materialul germinativ produs 
și stocat într-un centru de colectare și de depozitare a materialului seminal, un centru de depozitare a 
embrionilor sau de o echipă de colectare sau producere a embrionilor autorizate, să fie însoțit de un 
certificat zootehnic emis pe baza informațiilor primite de la societatea de ameliorare/exploatația de 
ameliorare, de către entitățile menționate; 

(3) Identificarea reproducătorilor introduși în testare după performanțe proprii, pe baza 
certificatelor zootehnice și a determinării paternității; 

(4) Rezultatele reproducătorilor obţinute la aprecierea capacității de creștere dezvoltare; 
(5) Rezultatele reproducătorilor obţinute la aprecierea capacităţii de reproducţie și destinația 

acestora; 
(6) Formarea pachetelor de doze și difuzarea acestora către societatea de ameliorare. 

 
Controlul și inspecția laboratoarelor pentru evaluarea calității laptelui 

 
Art. 25. Activitățile de control și inspecție vizează: 
(1) Existența acreditării eliberată de Asociaţia de Acreditare din România – Organismul 

Național de Acreditare (RENAR), pentru funcționarea laboratorului; 
(2) Existența contractelor de prestări servicii cu societățile de ameliorare sau părțile terțe 

desemnate de acestea pentru efectuarea controlului calitativ al laptelui; 
(3) Respectarea metodologiei de lucru și a condițiilor de acreditare; 
(4) Numărul de probe de lapte neconforme (lipsa agentului de conservare, valori ale 

parametrilor analizați în afara limitelor, trimiterea cu întârziere a probelor de lapte la laborator, etc.); 
(5) Emiterea și transmiterea buletinelor de calitate către operatori. 
 

Transparența controalelor oficiale și întocmirea notelor/rapoartelor de control 
 

 Art. 26. Autoritatea competentă efectuează controale oficiale cu un nivel înalt de transparență 
și pune la dispoziția publicului informații relevante cu privire la organizarea și efectuarea 
controalelor oficiale. 

Art. 27. (1) Autoritatea competentă întocmește note sau rapoarte pentru fiecare control oficial 
pe care îl efectuează, care conțin următoarele: 

a) scopul controlului oficial; 
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b) metodele de control aplicate; 
c) rezultatele controlului oficial; 

      d) după caz, măsurile pe care autoritățile competente le impun operatorilor, ca urmare a 
controlului oficial. 

(2) Cu excepția cazului în care scopurile anchetelor judiciare sau protecția procedurilor 
judiciare prevăd altfel, autoritatea competentă furnizează operatorilor care au fost supuși unui control 
oficial o copie a notei/raportului de control. 

Art. 28. (1) La finalizarea acțiunilor de control care s-au desfășurat la operatorul verificat se 
va mentiona in nota sau raportul de control ca toate documentele solicitate in original si puse la 
dispozitie de operator au fost restituite. Copiile documentelor solicitate certificate conform cu 
originalul au fost atasate notei sau raportului de control; 
 

Măsuri în caz de neconformitate 

 Art. 29. (1)   În cazul în care se constată o neconformitate, autoritatea competentă ia măsuri 
pentru: 

 a) stabilirea originii și amplorii neconformității, precum și a responsabilităților operatorilor în 
cauză; 

 b) se asigură că operatorii în cauză remediază cazurile de neconformitate și previn repetarea 
acestora. 

(2) Atunci când decid asupra măsurilor care trebuie luate, autoritatea competente iau în 
considerare natura neconformității și antecedentele operatorilor în cauză în ceea ce privește 
conformitatea. 

(3) Autoritatea competente iau în special următoarele măsuri, după caz: 
a) dispune ca societatea de ameliorare să amâne înscrierea în registrele genealogice a 

animalelor de reproducție de rasă pură sau ca exploatația de ameliorare să amâne înregistrarea în 
registrele zootehnice; 

 b) dispune ca animalele de reproducție sau materialele germinative provenite de la acestea să 
nu fie utilizate pentru reproducție în conformitate cu regulamentul ameliorării animalelor; 

  c) suspendă eliberarea de certificate zootehnice de către societatea de ameliorare sau de către 
exploatația de ameliorare; 

 d) suspendă sau retrage aprobarea unui program de ameliorare desfășurat de o societate de 
ameliorare sau de o exploatație de ameliorare, în cazul în care activitățile respectivei societăți de 
ameliorare sau exploatații de ameliorare nu respectă în mod repetat, continuu sau general cerințele 
programului de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) și, după caz, cu 
articolul 12, din regulamentul ameliorării animalelor; 

 e) retrage recunoașterea societății de ameliorare sau a exploatației de ameliorare acordată în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (3), în cazul în care respectiva societate de ameliorare sau 
exploatație de ameliorare nu respectă în mod repetat, continuu sau general cerințele prevăzute la 
articolul 4 alineatul (3), din regulamentul ameliorării animalelor; 

  f) ia orice altă măsură pe care o consideră adecvată în vederea asigurării conformității cu 
normele prevăzute în  regulamentul ameliorării animalelor. 

Art. 30. (1) În urma controalelor oficiale autoritatea competentă  întocmeşte o notă/raport de 
control,  care se distribuie astfel:  
    a) un exemplar la ANZ;  
    b) un exemplar la operator; 
    (2) În funcţie de rezultatul evaluării notei/raportului de control, se dispune, după caz, 
menţinerea autorizării, suspendarea activităţii ori retragerea autorizării, până la remedierea 
deficienţelor. 
 

Suspendarea, retragerea şi anularea activităților, aprobării programelor de ameliorare, 
autorizării operatorilor 

 
    Art. 31. (1) În cazul în care, în urma analizării notei/raportului de control, întocmite cu ocazia 
controlului oficial, se constată că operatorul nu mai îndeplineşte condiţiile sau criteriile în 
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conformitate cu regulamentul ameliorării animalelor, altele decât cele care atrag retragerea acesteia, 
comisia întocmeşte un raport de suspendare a activităților respective.  
 (2) Raportul de suspendare a activităților respective cuprinde:  
    a) abaterile constatate;  
    b) propunerea pentru suspendarea activităților;  
   c) atenţionarea operatorului ca în termen de cel mult 60 de zile de la comunicare să remedieze 
abaterile constatate;  
   d) căi de atac.  
    (3) Raportul de suspendare se vizează de către şeful structurii de ameliorare şi se aprobă de 
către conducătorul autorităţii competente.   
   (4) Raportul de suspendare se întocmește în 3 exemplare, în termen de 15 zile de la data 
înregistrării notei/raportului de control la autoritatea competentă, şi se comunică în termen de 5 zile 
de la data întocmirii acestuia:  
    a) operatorului;  
    b) CRZ - OJZ. 
            Art. 32. Autorizaţia/Aprobarea/Recunoasterea se suspendă dacă:  

 (1) a) se constată că societatea/exploatația de ameliorare nu respecta cerințele prevăzute la 
articolul 4 alineatul (3), din regulamentul ameliorării animalelor;   

b) se constată că societatea/exploatația de ameliorare nu respectă cerințele programului de 
ameliorare aprobat; 

c) se constată că societatea/exploatația de ameliorare nu respectă modelul și conținutul 
certificatelor zootehnice, în conformitate cu regulamentul de punere în aplicare și regulamentul 
delegat; 
    d) se constată că nu sunt respectate condiţiile pentru înregistrarea şi transmiterea datelor în și 
către bazele de date ale societăților/exploatațiilor de ameliorare;  
           (2) Suspendarea activităților încetează dacă, în termenul comunicat, operatorul face dovada 
respectării cerințelor și condițiilor, prin depunerea la autoritatea competentă a unor documente și/sau 
dovezi clare, în acest sens.  
    Art. 33. Autorizaţia/Aprobarea/Recunoasterea se retrage dacă:  

a) se constată că societatea/exploatația de ameliorare nu respectă în mod repetat, continuu sau 
general cerințele prevăzute la articolul 4 alineatul (3), din regulamentul ameliorării animalelor;   

b) se constată că societatea/exploatația de ameliorare nu respectă în mod repetat, continuu sau 
general cerințele programului de ameliorare aprobat; 

c) se constată că societatea/exploatația de ameliorare nu respectă în mod repetat, continuu sau 
general, modelul și conținutul certificatelor zootehnice, în conformitate cu regulamentul de punere în 
aplicare și regulamentul delegat; 
    d) se constată că nu sunt respectate condiţiile pentru înregistrarea şi transmiterea datelor în și 
către bazele de date ale societăților/exploatațiilor de ameliorare;  
    e)   sustragere de la efectuarea controlului;  
    f)   se constată că operatorul autorizat, pe perioada suspendării, a desfășurat activitățile 
suspendate;  
    g) nu se face dovada îndeplinirii cerințelor și condiţiilor activităților desfășurate, în termenul 
comunicat cu ocazia suspendării.  
    Art. 34. (1) În cazul în care în urma analizării notei/raportului de control, întocmită cu ocazia 
controlului oficial, se constată existenţa uneia/unora din situaţiile prevăzute la art. 44, comisia 
întocmeşte un raport de retragere a autorizaţiei.  
  (2) Raportul de retragere a autorizaţiei cuprinde:  
    a) abaterile constatate;  
    b) propunerea pentru retragerea autorizaţiei;  
    c) căi de atac.  
    (3) Raportul de retragere se vizează de către şeful structurii de ameliorare şi se aprobă de către 
conducătorul autorităţii competente.  
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    (4) Raportul de retragere se întocmeşte în 3 exemplare, în termen de 15 zile de la data 
înregistrării notei/raportului de control la autoritatea competentă, şi se comunică în termen de 5 zile 
de la data întocmirii acestuia:  
    a) operatorului controlat;  
    b) CRZ - OJZ.  
    Art. 35. (1) Operatorul căruia i-a fost retrasă autorizaţia poate solicita o nouă autorizare 
numai după expirarea a doi ani de la data retragerii autorizaţiei anterioare.  
      

Cooperarea și asistența administrativă 
Art. 36. (1) În cazul în care neconformitățile își au originea, se extind sau au efecte în mai 

multe state membre autoritățile competente din statele membre respective cooperează între ele și își 
acordă reciproc asistență administrativă în vederea asigurării unei aplicări corecte a normelor 
prevăzute în regulamentul ameliorării animalelor. 
 (2) Cooperarea și asistența administrativă include următoarele aspecte: 
 a) adresarea de către o autoritatea competentă dintr-un stat membru (denumită în continuare 
„autoritatea competentă solicitantă”) unei autorități competente dintr-un alt stat membru (denumită în 
continuare „autoritatea competentă căreia i-a fost adresată solicitarea”) a unei cereri motivate în 
vederea furnizării informațiilor necesare pentru efectuarea controalelor oficiale sau pentru adoptarea 
de măsuri în urma acestora; 
 b) într-un caz de neconformitate care poate avea implicații pentru alte state membre, 
notificarea autorităților competente din respectivele state membre de către autoritatea competentă 
care este la curent cu neconformitatea în cauză; 
 c) furnizarea de către autoritatea competentă căreia i-a fost adresată solicitarea a informațiilor 
și documentelor necesare către autoritatea competentă solicitantă, fără întârzieri nejustificate, de 
îndată ce informațiile și documentele pertinente sunt disponibile; 
 d) investigații sau controale oficiale efectuate de autoritatea competentă căreia i-a fost 
adresată solicitarea necesare pentru: 
 - a furniza autorității competente solicitante toate informațiile și documentele necesare, 
inclusiv informații referitoare la rezultatele acestor investigații sau controale oficiale și, după caz, 
măsurile luate în acest sens; 
 - a verifica, dacă este necesar, la fața locului, respectarea normelor prevăzute în regulamentul 
ameliorării animalelor, în limita competențelor sale; 
 e) prin acord între autoritățile competente în cauză, participarea unei autorități competente 
dintr-un stat membru la controalele oficiale la fața locului efectuate de către autoritățile competente 
dintr-un alt stat membru. 
 (3) În cazul în care controalele oficiale efectuate asupra animalelor de reproducție sau a 
materialului germinativ provenit de la acestea, originare dintr-un alt stat membru, stabilesc cazuri 
repetate de nerespectare a normelor prevăzute în regulamentul ameliorării animalelor, autoritatea 
competentă a statului membru care a efectuat controalele oficiale respective informează fără 
întârziere Comisia și autoritățile competente ale celorlalte state membre. 
 (4) Comunicarea între autoritățile competente se realizează în scris, în format tipărit sau 
electronic. 
 

Constatarea și aplicarea răspunderilor și sancțiunilor în cazul încălcării regulamentului 
ameliorării animalelor și legislației naționale 

 
Art. 37. (1) Statele membre stabilesc sancțiunile care se aplică în cazul încălcării  

regulamenului ameliorării animalelor și iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea 
acestora. 

(2) Sancțiunile aplicate trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive. 
 (3) Răspunderile și sancțiunile care se constată și se aplică în cazul încălcării regulamentului 
ameliorării animalelor și legislației naționale sunt prevăzute în Legea Zootehniei nr. 32/2019, cu 
modificările și completările ulterioare.  
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Art. 38. (1) Conform legislației în vigoare sancțiunile contravenționale sunt principale și 
complementare. 

(2) Sancțiunile contravenționale principale sunt: 
a) avertismentul; 
b) amenda contravențională; 

3) Sancțiunile contravenționale complementare sunt: 
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenții; 
b) suspendarea sau anularea, dupa caz, a avizului sau a autorizației de exercitare a unei activități; 
c) închiderea unității; 
d) suspendarea activității agentului economic; 
e) retragerea avizului sau a autorizației pentru anumite operațiuni sau activități, temporar sau 
definitiv. 

Art. 39. (1) Avertismentul și amenda contravențională se pot aplica oricărui contravenient 
persoană fizică sau juridică. 

(2) Avertismentul constă în atenționarea verbală sau scrisă a contravenientului asupra 
pericolului social al faptei săvârșite, însoțită de recomandarea de a respecta dispozițiile legale. 

(3) Avertismentul se aplică în cazul în care fapta este de gravitate redusă. 
(4) Avertismentul se poate aplica și în cazul în care actul normativ de stabilire și sancționare a 

contravenției nu prevede această sancțiune. 
Art. 40. (1) Contravenția se constată printr-un proces-verbal  încheiat de inspectorul de stat, 

care stabilește și sancționează contravenția. 
(2) Procesul-verbal de constatare a contravenției va cuprinde în mod obligatoriu: data și locul 

unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte inspectorul de stat; 
datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupația și locul de muncă 
ale contravenientului; descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a 
fost săvârșită, precum și arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității faptei și la 
evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabilește și se 
sancționează contravenția; posibilitatea achitării în termen de 15 zile a jumătate din minimul amenzii 
prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a 
căii de atac și organul la care se depune plângerea. 

(3) În situația în care contravenientul este persoană juridică în procesul-verbal se vor face 
mențiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului 
și codul fiscal ale acesteia, precum și datele de identificare a persoanei care o reprezintă. 

(7) În momentul încheierii procesului-verbal inspectorul de stat este obligat să aducă la 
cunoștința contravenientului dreptul de a face obiecțiuni cu privire la conținutul actului de constatare. 
Obiecțiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica "Alte mențiuni", sub sancțiunea 
nulității procesului-verbal. 

Art. 41. Lipsa mențiunilor privind numele, prenumele și calitatea inspectorului de stat, 
numele și prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii și a sediului 
acesteia, a faptei săvârșite și a datei comiterii acesteia sau a semnăturii inspactorului de stat atrage 
nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata și din oficiu.  

Art. 42. Contravenientul este obligat să prezinte inspectorului de stat, la cerere, actul de 
identitate. În caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului inspectorul de stat poate apela la 
ofițeri și subofițeri de poliție, jandarmi sau gardieni publici.  

Art. 43. (1) Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de inspectorul de stat și de 
contravenient. În cazul în care contravenientul nu se află de față, refuză sau nu poate să semneze, 
inpectorul de stat va face mențiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel 
puțin un martor . În acest caz procesul-verbal va cuprinde și datele personale din actul de identitate al 
martorului și semnătura acestuia.  

(2) În lipsa unui martor inspectorul de stat va preciza motivele care au condus la încheierea 
procesului-verbal în acest mod. 

Art. 44. (1) Dacă o persoană săvârșește mai multe contravenții constatate în același timp de 
același inspector de stat, se încheie un singur proces-verbal.  

http://www.euroavocatura.ro/dictionar/336347/Proces-verbal
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/336196/Codul
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/319767/Ocupatia
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/3229/Termen
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/334865/PLANGEREA
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/336196/Codul
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/336207/Martor_
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/336347/Proces-verbal
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Art. 45. (1) În cazul în care prin actul normativ de stabilire și sancționare a contravențiilor nu 
se prevede altfel, inspectorul de stat, prin procesul-verbal de constatare, aplică și sancțiunea. 

(2) Sancțiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ și trebuie să fie proporțională 
cu gradul de pericol social al faptei săvârșite, ținându-se seama de împrejurările în care a fost 
săvârșită fapta, de modul și mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, 
precum și de circumstanțele personale ale contravenientului și de celelalte date înscrise în procesul-
verbal. 

Art. 46. (1) Procesul-verbal se va înmâna sau, după caz, se va comunica, în copie, 
contravenientului. 

(2) Comunicarea se face de către organul care a aplicat sancțiunea, în termen de cel mult două 
luni de la data aplicării acesteia. 

(3) În situația în care contravenientul a fost sancționat cu amendă, odată cu procesul-verbal, 
acestuia i se va comunica și înștiințarea de plată . În înștiințarea de plată se va face mențiunea cu 
privire la obligativitatea achitării amenzii la instituțiile abilitate să o încaseze, potrivit legislației în 
vigoare, în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând să se procedeze la executarea 
silită. 

Art. 47. (1) Dacă inspectorul de stat aplică și sancțiunea, iar contravenientul este prezent la 
încheierea procesului-verbal, copia de pe acesta și înștiințarea de plată se înmânează 
contravenientului, făcându-se mențiune în acest sens în procesul-verbal. Contravenientul va semna de 
primire. 

(2) În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deși prezent, refuză să semneze 
procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum și a înștiințării de plată se face de către inspectorul de 
stat în termen de cel mult două luni de la data încheierii. 

Art. 48. Comunicarea procesului-verbal și a înștiințării de plată se face prin poștă, cu aviz de 
primire, sau prin afișare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operațiunea de afișare se 
consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puțin un martor .  

Art. 49.  Contravenientul poate achita în termen de 15 zile de la data încheierii procesului-
verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul 
normativ, inspectorul de stat făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. În actul 
normativ de stabilire a contravențiilor această posibilitate trebuie menționată în mod expres.  

Art. 50.  Dacă inspectorul de stat împuternicit să aplice sancțiunea apreciază că fapta a fost 
săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, constituie infracțiune, sesizează organul de 
urmărire penală competent. 

Art. 51. Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se 
poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. 

Art. 52. (1) Plângerea se depune la judecatoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită 
contravenția. 

(2) Controlul aplicării și executării sancțiunilor contravenționale principale și complementare 
este de competenta exclusivă a instanței prevăzute la alin. (1).  

Art. 53. (1) În conformitate cu prevederile legale în vigoare persoanele juridice au obligația 
să țină un registru unic de control. 
            (2) Registrul unic de control are ca scop evidențierea tuturor controalelor desfășurate la 
persoanele juridice de către toate organele de control specializate. 

(3) Organele de control au obligația de a consemna în registru, înaintea începerii controlului, 
următoarele elemente: numele și prenumele persoanelor împuternicite de a efectua controlul, unitatea 
de care aparțin, numărul legitimației de control, numărul și data delegației/ordinului de deplasare, 
obiectivele controlului, perioada controlului, perioada controlată, precum și temeiul legal în baza 
căruia se efectuează controlul. 

(4) Organele de control sunt obligate ca înainte de începerea acțiunii de control să consulte 
actele de control încheiate anterior, care au legătură cu domeniul lor de activitate, pentru a cunoaște 
constatările făcute, măsurile stabilite și stadiul îndeplinirii lor. 

  (5) În situația neprezentării registrului unic de control, verificarea se efectuează, iar cauzele 
neprezentării se consemnează în actul de control. 

http://www.euroavocatura.ro/dictionar/336307/Pericol_social
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/3229/Termen
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/3094/Plata_nedatorata
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/3229/Termen
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/3229/Termen
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/337130/Aviz
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/336347/Proces-verbal
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/336207/Martor_
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/3229/Termen
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/336315/Plangere
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/3229/Termen
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 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
           AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ZOOTEHNIE 
                    ,,Prof.  Dr.  G.  K. CONSTANTINESCU,, 
             Direcția Inspecție de Stat în Zootehnie 
 
 

 

 
Nr. ..................... din .............................. 
 

Ordin de control 
 
 

Având în vedere prevederile Legii Zootehniei nr. 32/2019, cu modificările şi completările 
ulterioare, H.G. nr. 1188/2014, cu modificările şi completările ulterioare și O.M. 344/2019, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 
Având în vedere prevederile Regulamentului 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”), 
 

Directorul general al Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie, emite prezentul ordin de control. 
 

1. Comisia de control va efectua o acțiune de control și inspecție la 
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................., 
în perioada ................................................................... 

 
 2. Tematica de control: 

1. ......................................................................................................................................................; 
2. ......................................................................................................................................................; 
3. ......................................................................................................................................................; 
4. ......................................................................................................................................................; 
5. ......................................................................................................................................................; 

 Perioada supusă controlului ......................................... 
 
3. Controlul și inspecția vor fi efectuate de comisia de control formată din: 

1. Numele și prenumele – funcția; 
2. Numele și prenumele – funcția; 
3. Numele și prenumele – funcția. 

 
 4. La finalizarea controlului comisia va întocmi o notă/raport de control, care va fi prezentată 
(prezentat) conducerii ANZ. 

 
 

 
Director general, 
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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. 
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 
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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. 
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 
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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. 
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(5)În cazul creării sau al reconstituirii unei rase în conformitate cu prezentul articol, autoritatea 
competentă  
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: 
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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; 
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 
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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. 
(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  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; 
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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, 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 
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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; 
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; 
e)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. 
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