
COMUNICAT DE PRESA   

al Asociatiei crescatorilor de vaci Baltata Romaneasca de tip Simmental,  

In vederea informarii corecte a tuturor celor interesati de activitatea 

acesteia  

 

 

 

Asociatia crescatorilor de vaci Baltata Romaneasca de tip Simmental , a 

fost infiintata in anul 2011 , in baza legii asociatiilor si nu a legii 31 privind 

societatile comerciale , cu scopul de a dezvolta interesul general al cetatenilor 

din Romania , pentru cresterea de vaci de lapte si carne din rasa Baltata 

Romaneasca .  

Printre obiectivele propuse de catre asociatie se numara si :  

Efectuarea Controlului Oficial al Producţiilor , al lucrărilor de apreciere 

a tipului corporal pentru animalele aparţinând genofondului angajat în 

lucrările de formare şi ameliorare a rasei Bălţată Românească; 

Administrarea bazei de date, pentru organizarea şi conducerea 

Registrului Genealogic al rasei 

Acreditarea pentru efectuarea acestor servicii am obtinut-o in anul 

2011 . La acea vreme au fost doar 3 asociatii care au depus solicitarea in 

vederea acreditarii ( ACVBR, AGCTR, Holstein RO ) , nici o alta persoana fizica 

sau vreo asociatie/FEDERATIE, nu si-a manifestat dorinta de acreditare .  

Din anul 2011 si pana acum , ACVBR-SIM a desfasurat o munca continua 

in folosul exclusiv al fermierilor  , constand in prestarea de servicii de COP si 

RG, reprezentare la nivel national si international, indrumare, instruire, 

informare . 

 

Asociatia noastra a devenit membra cu drepturi depline in  mai multe 

organizatii internationale  de profil , cum ar fi :  

ICAR – forul international care reglementeaza la nivel mondial 

activitatea de identificare si control ( COP, RG ) la bovine, ovine, caprine ; 

WSFF – Federatia mondiala de Simmental ( august 2016 – Polonia ) ; 

ESFF – Federatia europeana de Simmental – septembrie 2017 – Izmir .  



Anexam corespondenta cu forurile mai sus mentionate , unele dintre 

ele fiind semnate chiar de catre dl. George Rohrmoser- secretar general al 

ESFF . ( Anexa 1 )  

 

Cu toate oprelistile si provocarile cu care s-a confruntat asociatia in 

perioada 2011-2017 , s-a reusit introducerea in testare , la Semtest Craiova, a 

primilor taurasi de Baltata Romaneasca , taurasi nascuti din mame de taur , 

selectate conform programului de ameliorare . 

Asa cum este normal si Acvbr-Sim a parcurs pentru taurasii nascuti din 

mamele de taur , toate etapele de verificare atat din punct de vedere sanitar 

veterninar , cat si origine ( teste AND de paternitate , maternitate ) . Mai mult 

de atat , s-a facut si testarea genomica , cunoscandu-se valorile de ameliorare 

care ulterior vor trebui confirmate si prin testarile clasice ( performantele 

fiicelor taurilor introdusi in semtest ) .  

Toate testarile au fost efectuate in laboratoare acreditate international 

, localizate in Germania , laboratoare in care au ajuns si probele de la 

urmatorii 10 taurasi ce urmeaza sa fie introdusi in testare conform 

programului de ameliorare .  

Putem afirma ca si ACVBR-SIM lucreaza cu laboratoare performante 

care folosesc metode de testare noi , similare tuturor celorlate tari . Romania 

nu face nota discordanta nici la acest capitol , chiar daca multi si-ar dori acest 

lucru .  

 

Din punct de vedere organizatoric , ACVBR-SIM are o colaborare buna 

cu asociatiile care efectueaza serviciile de COP , la nivel de Romania fiind 37 

de astfel de asociatii .  

Acvbr-Sim  a efectuat COP in anul 2016  doar la un numar de 324 ferme 

, totalizand 10.052  capete, iar in 2017 efectueaza COP la  439 de ferme .  

( Anexa 2 si 3  )   

Desfasurarea de activitati de COP si RG se fac in baza unor regulamente 

si proceduri de lucru , cu respectarea legislatiei nationale si a normelor ICAR , 

transmise tuturor entitatilor implicate .  

Pe plan intern asociatia are , conform organigramei , 3 departamente 

cu atributii clare si cu persoane care raspund de ele .  ( Anexa 4 )  

 



In urma serviciilor pe care le presteaza catre fermieri , asociatia depune 

cereri lunare de plata  la  APIA , asa cum sunt ele prezentate mai jos .  

( Anexa 5 )  

 Se poate observa ca in aceste cereri se mentioneaza  numarul de 

capete pentru care se solicita sprijinul, precum si suma ce corespunde 

acestora . In tabelele prezentate in  Anexa 2 si 3  aveti centralizat , incasarile 

din subventii pentru anul 2016 si anul 2017 . De altfel sumele mentionate se 

regasesc si in bilanturile  depuse la ANAF , care pot fi consultate pe site-ul 

http://www.mfinante.gov.ro/infocodfiscal.html?cod=28419379 .  

 

 

CONCLUZIE :  

 

Asociatia crescatorilor de vaci Baltata Romaneasca este: 

 

- o organizatie profesionala infiintata pe principii clare si solide  

 disciplina, munca, onestitate, seriozitate, 

performanta; 

- o organizatie profesionala non profit si nu SRL ( societate 

comerciala ) ;  

- o organizatie care NU incaseaza nici un leu cu titlu de cotizatie 

sau pentru vreo adeverinta pe care o elibereaza , fie ea de 

crescator sau de registru ; 

- o organizatie care lucreaza pentru si in folosul fermierilor din 

Romania ; 

- o organizatie care isi duce la indeplinire programul de 

ameliorare asumat ;  

- o organizatie care reprezinta cu cinste si onoare atat Romania 

cat si fermierii din Romania .  

 

Harman – Brasov ,  

04 Septembrie 2017  

 

ACVBR-SIM ,         

Prin reprezentant  

http://www.mfinante.gov.ro/infocodfiscal.html?cod=28419379

