
Procedura pentru eliberarea Certificatului zootehnic (CZ) la 
Rasa Baltata Romaneasca –Tip Simmental si/sau Montbeliard 

 
 
Pentru eliberarea Certificatelor zootehnice  la rasele BR si MO Fermierii solicitanti, trebuie sa 
transmita catre A.C.V.BR-SIM in forma scrisa sau scanate pe e-mail urmatoarele documente: 
 
1. Cerere scrisa privind solicitarea eliberarii certificatului/elor zootehnice , cu indicarea 
crotaliului complet al fiecarui animal aflat in COP , pentru care se solicita Certificat zootehnic ; 
 
2. Copie dupa Pasaportul animalului pentru care se solicita Certificat zootehnic, eliberat de 
DSVSA . 
 
3. Copie dupa buletinul de insamantare al mamei animalului pentru care se solicita Certificat 
zootehnic (pentru stabilirea montei fecunde), din care sa rezulte taurul partener folosit la 
insamantarea artificiala , indicand 
numele si codul de identificare al taurului, precum si numele si semnatura operatorului autorizat ; 
 
4. Copie dupa Certificatul  zootehnic al mamei animalului sau: 
a)Copie dupa Pasaportul mamei animalului , eliberat de DSVSA ; 
b)Copie dupa Pasaportul bunicii materne eliberat de DSVSA sau estras din SNIIA/alt document 
oficial din care sa rezulte matricolul, rasa precum si data nasterii sale ; 
c)Copie dupa Buletinul de insamantare al bunicii materne (monta fecunda) din care sa rezulte ca 
genealogia mamei animalului este corect stabilita (vezi pct.3); 
 
5. Poze color in format electronic sau pe e-mail pentru animalul la care se solicita Certificat 
zootehnic; poza din profil in care sa se vada intreg animalul si din fata, astefl incat sa fie vizibile 
crotaliile. 
 
6. Atat pentru masculi, cat si pentru femele se solicita un document de verificare a ascendentei pe 
o generatie prin test ADN efectuat la un laborator acreditat ICAR. 
 
NOTA 
· Se mentioneaza faptul ca certificatele zootehnice se elibereaza numai la animalele din sectiunea 
principala. In sectiunea principala se incadreaza doar animalele de rasa pura, cu originea 
cunoscuta pe doua generatii si care au ascendenti masculi de rasa pura  din sectiunea principala 
(tatal, bunicul patern si bunicul matern)  
 
· Pentru a fi eligibil la eliberarea Certificatelor zootehnice  Fermierul-solicitant trebuie sa detina, 
valabile si nereziliate sau suspendate, contracte incheiate atat cu o organizatie acreditata privind 
controlul oficial al perfomantelor ( COP) , cat si cu Registrul Genealogic al rasei (RG),precum si 
performante inregistrate in urma COP,atat la mama cat si la bunica materna. 
 
· Fermierii-solicitanti ai Certificatelor zootehnice sunt rugati sa predea la Asociatia care le 
efectueaza 



COP-ul , toate documentele mentionate in prezenta informare , obligatia de a introduce in baza 
de date 
a Registrului Genealogic a informatiilor predate , le revine exclusiv asociatiei care le efectueaza 
COP-ul 
· 
 In cazul montelor naturale cu tauri autorizati, se accepta copie dupa Registrul de monte si fatari 
din care 
sa rezulte genealogia animalului si/sau a mamei si copia dupa Autorizatia de monta a taurului 
folosit la 
reproductie . 
 
Biroul Registrului Genealogic in vederea eliberarii Certificatului zootehnic  solicitat , poate cere 
informatii suplimentare de la fermier si/sau asociatia care efectueaza COP-ul, consimtite atat prin 
documente, cat si prin teste ADN . 
 
Informatii suplimentare puteti obtine de la biroul Registrului Genealogic : 
Tel/Fax 0268367890, e-mail office@baltataromaneasca.ro 
Persoana de contact : Ing.zootehnist Marcosan Ana-Maria – 0786376405 

 


