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Regulamentul de organizare a Societatii de Ameliorare ACVBR-SIM  

pentru rasa Bălţată Românească de tip Simmental (SIM)si Montbeliarde(MO) 

 

Registrul genealogic reprezintă instrumentul de ameliorare al rasei, cu referiri particulare la 
valoarea genetică şi economică a reproducătorilor şi la activitatea de selecţie. Activitatea 
societatii de ameliorare ACVBR-SIM se desfăşoară pe bază de norme, sub supravegherea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin autoritatea competentă, reprezentată de 
Agenţia Naţională pentru Zootehnie. 

 

I. Obiect, bază legală 

Obiect:  

Prin prezentele dispoziţii Asociaţia Crescătorilor de Vaci „Bălţată Românească” Tip 
Simmental denumită în continuare societate de ameliorare, reglementează înregistrarea, schimbul 
de animale, certificarea ascendenţilor şi a altor informaţii zootehnice în cadrul registrului 
genealogic al rasei Bălţată Romănească de tip Simmental (BR) si Montbeliarde. 

Baza juridică: Prezentul regulament are la bază Legea zootehniei nr.32/2019,Regulamentul 
nr 1012/2016 privind conditiile zootehnice si genealogice aplicabile ameliorarii animalelor de 
reproductie de rasa pura , normele ICAR  precum şi Acreditarea Nr 6/26.11.2013 si Acreditarea 
nr 15/29.10.2018 a Asociaţiei Crescătorilor de Vaci „Bălţată Românească” Tip Simmental 
(A.C.V.B.R.SIM) , respectiv Certificarea ICAR nr. 03 /2018 .  

  

II. Definitii 

  

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții: 

  

1. „animal” se refera la un animal domestic din: 

   ,, specia bovină’’ (Bos taurus, Bos indicus și Bubalus bubalis); 

2. „rasă” înseamnă o populație de animale suficient de omogenă pentru a fi considerată 
diferită de celelalte animale din aceeași specie de către unul sau mai multe grupuri de crescători 
care au convenit să înscrie animalele în cauză în registre genealogice, cu detalierea ascendenților 
lor cunoscuți, în scopul reproducerii caracteristicilor moștenite ale acestora prin reproducție, 
schimb și selecție în cadrul unui program de ameliorare;  

3. „animal de reproducție” înseamnă animal de reproducție de rasă pură;  

4. „material germinativ” înseamnă material seminal, ovule și embrioni colectați sau produși 
de la animale de reproducție în scopul reproducției asistate;  
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5. „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 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;  

6. „organism de ameliorare” înseamnă orice asociație de crescători, organizație de 
ameliorare, exploatație privată, organizație de creștere a animalelor sau serviciu oficial dintr-o 
țară terță care, în ceea ce privește animalele de reproducție de rasă pură din speciile bovină, a 
fost acceptat de către țara terță în cauză în legătură cu introducerea în Uniune de animale de 
reproducție pentru reproducție;  

7. „autorități competente” înseamnă autoritățile unui stat membru cărora, în conformitate 
cu prezentul regulament, le revine răspunderea în ceea ce privește: 

(a)  recunoașterea societăților de ameliorare și a exploatațiilor de ameliorare și aprobarea 
programelor de ameliorare desfășurate de acestea cu animale de reproducție; 

(b)  controale oficiale asupra operatorilor; 

(c)  furnizarea de asistență către alte state membre și țări terțe în cazul constatării unor 
cazuri de neconformitate; 

(d)  alte activități oficiale decât cele menționate la literele (a) și (c);  

8. „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;  

9. „registru genealogic” înseamnă: 

(a)  orice registru genealogic pentru animale din speciile bovină, orice arhivă sau suport de 
date, care este condus de o societate de ameliorare 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; 

(b)  după caz, orice registru de acest fel ținut de un organism de ameliorare;  

10. „secțiunea principală” înseamnă secțiunea din registrul genealogic în care animalele de 
reproducție de rasă pură sunt înscrise sau sunt înregistrate și eligibile pentru a fi înscrise, cu 
indicarea detaliilor privind ascendenții și, după caz, privind calitățile lor;  

11. „clasă” înseamnă o diviziune orizontală a secțiunii principale în care animalele de 
reproducție de rasă pură sunt înscrise în funcție de calitățile lor;  

12. „calitate” înseamnă o caracteristică ereditară cuantificabilă sau o particularitate 
genetică a unui animal de reproducție;  

13. „valoare de ameliorare” înseamnă o estimare a efectului preconizat al genotipului unui 
animal de reproducție asupra unei caracteristici date a descendenților săi; 

14. „registru evidenta ferma” înseamnă: 

  -orice arhivă sau suport de date care este condus de o exploatație de ameliorare, în care 
sunt înregistrate bovinele de reproducție, cu indicarea detaliilor privind ascendenții lor; 
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15. „control oficial” înseamnă orice tip de control efectuat de autoritățile competente 
pentru verificarea conformității cu normele prevăzute în prezentul regulament;  

16. „alte activități oficiale” înseamnă orice activitate, alta decât un control oficial, care este 
efectuată de autoritățile competente în conformitate cu prezentul regulament pentru a asigura 
aplicarea normelor prevăzute în prezentul regulament;  

17. „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;  

18. „introducerea în Uniune” înseamnă acțiunea de a introduce animale de reproducție și 
material germinativ provenind de la acestea într-unul dintre teritoriile Uniunii Europene, din 
afara teritoriilor respective, cu excepția tranzitului;  

19. „comerț” înseamnă acțiunea de cumpărare, vânzare, schimb sau dobândire în alt mod 
sau punere pe piață a animalelor sau a materialului germinativ provenit de la acestea în cadrul 
Uniunii, inclusiv în cadrul unui stat membru;  

20. „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,centrele de colectare și de depozitare a materialului seminal, centrele de depozitare a 
embrionilor, echipele de colectare sau producție a embrionilor și crescătorii;  

21. „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. 

 22.”organizatie de control” inseamna orice asociatie de crescatori sau organizatie privata 
care este acreditata conform legii sa presteze servicii de determinare a calitati genetice 
a  animalelor si are o relatie contractuala cu registrul genealogic al rasei cu stabilirea drepturilor 
si obligatiilor fiecarei parti in parte,conform prevederilor de la articolul cu punctul I. din 
prezentul regulament. 

 

III. Organizare, coordonare: 

 Organizare 

Organizarea societatii de ameliorare  al rasei Bălţată Românească de tip Simmental si 
Montbeliarde  este în responsabilitatea Asociaţiei Crescătorilor de Vaci „Bălţată Românească” 
Tip Simmental , conform acreditării Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie. Atribuţiile 
administrative privind conducerea societatii de ameliorare intră în sarcina Consiliului Director , 
prin departamentul tehnic. 

Societatea de ameliorare  este organizata  astfel: 
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 O comisie tehnică care studiază şi aprobă criteriile pentru ameliorarea rasei, stabileşte 
metodologia de selecţie, aprobă normele tehnice de selecţie, recunoaste registrele genealogice 
străine, nominalizează grupuri de lucru temporare pentru diferite tematici din domeniul 
ameliorării taurinelor şi propune eventuale modificări la prezentul regulament. Din comisia 
tehnică fac parte: 1-2 experţi în zootehnie, preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Vaci „Bălţată 
Românească” Tip Simmental, secretarul executiv al Asociaţiei Crescătorilor de Vaci „Bălţată 
Românească” Tip Simmental care va fi şi secretarul comisiei, trei reprezentanţi ai Asociaţiei 
Crescătorilor de Vaci „Bălţată Românească” Tip Simmental, membrii în Consiliul Director al 
societatii de ameliorare, cate 1 reprezentant al fiecarei organizatii de control acreditate pentru 
efectuarea controlului  performantelor. Reuniunile comisiei tehnice aflate la prima convocare 
sunt valide numai daca sunt prezenti la sedinta,organizatii de control care detin 50%+1 din 
animalele din tulpina Simmental inscrise in ziua sedintei in Registrul Genealogic . Deliberarea se 
face cu majoritate simplă a celor prezenţi. În caz de paritate primeaza votul preşedintelui 
ACVBR-Sim. Sedintele Comisiei Tehnice se anunta de catre Acvbr-Sim , cu 5 zile calendaristice 
inainte de a fi tinute , prin email, fax sau posta . In cazul in care la prima sedinta nu exista 
cvorum , se va reconvoca sedinta pentru urmatoarea  zi de la data primei sedinte , in acelasi loc si 
la aceeasi ora. Voturile vor fi valabile cu majoritate simpla a celor prezenti , indiferent de 
procentul de reprezentare . In caz de paritate , primeaza votul Presedintelui Acvbr-Sim . Pentru 
fiecare sesiune a  comisiei se întocmeşte un proces verbal semnat de către membri comisiei 
tehnice. 

La sedintele comisiei tehnice pot participa in calitate de invitati  si un reprezentant al autorităţii 
competente Agentia Nationala pentru Zootehnie(A.N.Z) precum si un reprezentant al 
Ministerului Agriculturi si Dezvoltari Rurale(M.A.D.R) 

 Departamentul Tehnic din cadrul societatii de ameliorare ACVBR-SIM   - 
monitorizează si coordoneaza   activitatea tehnica a tuturor organizatiilor de control  , răspunde 
de buna funcţionare a cărţii de rasă şi tipăreşte documentele solicitate, raportand intreaga 
activitate Consiliului Director al Acvbr Sim  .  

 Organizatiile de control colaboratori ai societatii de ameliorare ACVBR-SIM  in baza 
contractului – constituie baza de date la nivel teritorial, eliberează documente oficiale secundare 
ale Registrului Genealogic cum ar fi  (buletinul de control care cuprinde colectarea datelor 
cantitative,calitative,de reproductie sau alte evenimente,buletinul de fatare(declaratie de 
fatare),buletinul de IA, rezultatele controlului performantelor pe control sau pe an de 
control),verifica  solicitarea inscrierii/inregistrari de animale in registrul genealogic numai in  
baza mandatului si a unor proceduri stabilite de catre departamentul tehnic al societatii de 
ameliorare ACVBR-SIM.  

 Corpul de experti format din specialişti a căror activitate este reglementată prin 
prezentul regulament emis de societatea de ameliorare.  
 Corpul de experți este format din  inspectori ai rasei - pentru evaluarea exteriorului la 
tauri si vacile  inscrise in Registrul Genealogic al rasei  precum si a animalelor selectate pentru 
targuri si expozitii si activitati de evaluare si control a crecatorilor care participa la programul de 
ameliorare. 

 
Principalele sarcini ale corpului de experţi 

• evaluarea morfologică a taurilor şi a vacilor 
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• consultanţă acordată fermierilor cu privire la potrivirea perechilor recomandări tehnice 
privind taurii utilizaţi la IA  

• promovarea şi diseminarea în rândul fermierilor a informaţiilor tehnice utile ce au ca 
finalitate ameliorarea genetică a rasei 

• asistenţă tehnică în selectarea de animale pentru expoziţi 

• activitati de supracontrol si evaluare in teren a crescatorilor care participa la programul de 
ameliorare. 

Corpului de experți se află sub directa supraveghere a departamentului tehnic al registrului 
genealogic. Acesta analizează rapoartele întocmite cu ocazia vizitelor efectuate în fermă, 
constată deficiențele și stabilesc pașii și măsurile necesare a fi luate pentru remedierea acestora.  

 Obligațiile experților 

• să promoveze rasa și activitățiile de selecție în direcția stabilită de către asociație; 

• să își desfășoare activitatea cu confidențialitate, cu respectarea normelor și 
reglementărilor profesionale în vigoare;  

• să nu solicite remunerare baneasca fermierilor pentru activitatea prestată; 

• să nu ia decizii fără consultarea Consilului Director; acestea pot fi luate numai cu avizul 
acestuia; 

• prestarea activității de bonitare a animalelor se va face numai după obținerea autorizării 
din partea asociației; 

• participarea la manifestări internaționale, expoziții de animale  cu prestarea unor activități 
de bonitare se face numai cu acordul asociației; 

• să posede capacitate de luare a deciziilor, fermitate în comportament, capacitate de a 
motiva deciziile luate; 

• expertul care nu poate să se deplaseze pentru a efectua activitățile de bonitare planificate 
ce intră în responsabilitatea lui trebuie să comunice în timp util asociației acest lucru; 

• expertul este obligat să participe la sesiuni de instruire și întalniri organizate de către 
asociație; 

• numirea inspectorilor bonitori se va face dupa participarea la un curs teoretic si practic 
desfasurat de catre departamentul tehnic  si prin absolvirea examenului de verificare a 
cunostintelor deprinse; 
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• Inspectorii bonitori vor bonita acele categorii de animale stipulate in regulamentul de 
organizare al societatii de ameliorare  si vor actiona dupa un  grafic de deplasare stabilit 
de catre departamentul tehnic. 

IV.Drepturi și obligații ale crescătorilor si ale societăților de ameliorare 

 

Drepturile crescătorilor: 

Crescătorul are următoarele drepturi: 

1. Dreptul de a participa la un program de ameliorare. 
2. Dreptul de acceptare a animalelor lor de reproducție de rasă pură în secțiunea 

principală a registrului genealogic, dacă sunt îndeplinite condițiile legale. 
3. Dreptul de înregistrare/înscriere a animalelor lor într-o secțiune suplimentară a 

registrului genealogic stabilit prin regulament, la sectiunea de înscriere/înregistrare în 
secțiunea suplimentara. 

4. Dreptul de participare la testarea performanțelor și la evaluarea genetică. 
5. Dreptul de a i se elibera, la cerere, un certificat zootehnic pentru animalele de 

reproducție de rasă pură, conform regulamentului. 
6. Dreptul de a li se furniza, la cerere, rezultate actualizate ale testării performanțelor și 

ale evaluării genetice pentru animalele lor de reproducție, atunci când aceste rezultate 
sunt disponibile. 

7. Dreptul de a avea acces la toate celelalte servicii legate de programul de ameliorare. 
8. Dreptul de a deveni membri.  
9. Dreptul de a participa la definirea și dezvoltarea programului de ameliorare. 
10. Să se retragă oricând din programul de ameliorare cu notificare în scris cu cel puţin 

30 de zile înainte; controlul putand fi  reluat la cerere doar după cel puțin un an 
calendaristic de la încetarea contractului. 

 

Obligatiile Crescatorilor: 

1. Crescătorul care dorește sa participe la programul de ameliorare si sa-si 
inscrie/inregistreze animalele de reproductie in sectiunile registrului să facă o solicitare 
scrisă (cerere tip) catre societatea de ameliorare pe care o depune la  organizaţia 
acreditată pentru efectuarea controlului performantelor. În cazul în care se doreşte 
efectuarea controlului performanţelor la carne  în ferma proprie prin metoda de control B, 
crescătorul va solicita organizaţiei de control acreditate instruirea în vederea autorizării, 
iar organizația de control pune la dispoziție echipamente de masurare contra cost sau 
fermierul va trebui să folosească echipamente de măsurare agreate pentru metoda B, de 
către ICAR. 

2. Animalele de reproducție ale crescatorului de bovine  să se afle în exploatații amplasate 
pe teritoriul geografic al programului de ameliorare respectiv, iar toate animalele sa fie 
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prezente la adresa unde codul de exploatatie este inregistrat in registrul national al 
exploatatiilor(RNE). 

3. Respectarea in totalitate a programului de ameliorare  
4. Respectarea regulamentului de organizare al registrului genealogic al societatii de 

ameliorare 
5. Respectarea tuturor procedurilor precum si a metodologiilor de lucru  stabilite la 

nivelul  societatii de ameliorare ACVBR-Sim, la care s-au angajat prin semnarea 
contractelor si a altor documente cu Acvbr Sim .  

6. Crescătorul care a optat pentru ameliorarea efectivului in directia productiei de lapte 
trebuie să îndeplinească  si următoarele condiții: 

a. toate bovinele din fermă să fie individualizate și înregistrate conform sistemului 
 oficial; 
b. toate bovinele inregistrate/inscrise sa fie prezente in exploatatia declarata; 
c. in situatiile in care in exploatatiile care participa la programul de ameliorare sunt 
achizitionate animale noi acestea se supun procedurilor de inregistrare/inscriere; 
d. să utilizeze însămanţarea artificială, montă naturală autorizată sau transferul de 

embrioni ca metode de reproducţie pentru efectivul din fermă; 
e. să permită efectuarea controlului oficial la întregul efectiv de animale din fermă; 
f. să însămânţeze vacile primipare si multipare cu material seminal de la tauri testați 

genomic în limita disponibilului de material seminal conform programului de 
ameliorare al rasei asumat de societatea de ameliorare ACVBR-SIMM; 

g. in exploatatile care participa la programul de ameliorare nu se accepta masculi cu 
varsta mai mare de 12 luni decat in cazurile in care sunt :autorizati pentru monta 
naturala sau castrati 

h. să comunice orele de muls şi să le respecte; 
i. să declare instalaţiile de muls pe care le folosesc; 
j. să permită accesul necondiţionat în fermă al persoanelor cu atribuţii de 

supracontrol (organizaţia de control,societatea de ameliorare ACVBR-SIM) şi 
inspecţie (autoritatea competentă); 

k. să completeze registrul de ferma la zi care să cuprindă aspecte legate de starea 
civilă , reproducția și mișcarea animalelor din fermă. 

l. sa respecte orice alte obligatii incluse in programul de ameliorare 
 

7.Crescătorul care a optat pentru ameliorarea efectivului in directia productiei de carne trebuie             
să îndeplinească  si următoarele condiții: 

a. toate bovinele din fermă să fie individualizate și înregistrate conform sistemului 
oficial; 

b. toate bovinele inregistrate/inscrise sa fie prezente in exploatatia declarata 
c. in situatiile in care in exploatatiile care participa la programul de ameliorare sunt 

achizitionate animale noi acestea se supun procedurilor de inregistrare/inscriere. 
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d. să utilizeze însămanţarea artificială, montă naturală autorizată sau transferul de 
embrioni ca metode de reproducţie pentru efectivul din fermă; 

e. să permită efectuarea controlului performantelor la întregul efectiv de animale din 
fermă; 

f. să însămânţeze vacile primipare si multipare cu material seminal de la tauri testați 
genomic în limita disponibilului de material seminal conform programului de 
ameliorare al rasei asumat de societatea de ameliorare ACVBR-SIMM; 

g. in exploatatiile care participa la programul de ameliorare nu se accepta masculi cu 
varsta mai mare de 12 luni decat in cazurile in care sunt :autorizati pentru monta 
naturala sau castrati 

h. tauri de monta naturala autorizati trebuie sa provina din mame de tauri exploatate 
in directia productiei de carne si agreati de societatea de ameliorare 

i. în cazul în care cântăririle se realizează cu un cântar, proprietatea fermierului, 
acest cântar trebuie să îndeplinească condiţiile din anexa 1 din programul de 
ameliorare al rasei Baltata Romaneasca tip Simmental -carne; 

j. Crescătorul are responsabilitatea înregistrării uşurinţei la fătare şi a greutăţii vii a 
viţelului la naştere; 

k. Să transmită notificările trimestrial(anexa nr 3,6,8 din regulamentul de organizare 
al societati de ameliorare ACVBR-SIM) catre organizatiile de control 
colaboratoare ale societati de ameliorare ACVBR-SIM ,cu care are incheiat 
contract de prestare servicii de  control  al performantelor. 

l. să permită accesul necondiţionat în fermă al persoanelor cu atribuţii de 
supracontrol (organizaţia de control,societatea de ameliorare ACVBR-SIM) şi 
inspecţie (autoritatea competentă); 

m. să completeze registrul de ferma la zi, care să cuprindă aspecte legate de starea 
civilă , reproducția și mișcarea animalelor din fermă. 

n. sa respecte orice alte obligatii incluse in programul de ameliorare. 

Drepturile societatilor de ameliorare: 

1.   dreptul de a dispune de autonomie în definirea și desfășurarea programelor de ameliorare 
respective. 

2.   dreptul de a exclude crescătorii de la participarea la un program de ameliorare dacă 
aceștia nu respectă normele stabilite de programul de ameliorare, a regulamentului de 
organizare al societatii de ameliorare  sau obligațiile stabilite prin normele de procedură. 

3.   dreptul să retragă crescătorilor calitatea de membru în cazul în care aceștia nu își 
îndeplinesc obligațiile stabilite în normele de procedură. 

 Obligatiile societatii de ameliorare 

 Societatea de ameliorare are următoarele obligatii: 
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1. Obligatia de accepta crescatorii in programul de ameliorare cu respectarea 
procedurilor, 

2. Obligatia de acceptare a animalelor  de reproducție de rasă pură în secțiunea 
principală a registrului genealogic, dacă sunt îndeplinite condițiile legale. 

3. Obligatia de înregistrare/înscriere a animalelor  într-o secțiune suplimentară a 
registrului genealogic stabilita prin regulament, la sectiunea de înscriere/înregistrare 
în secțiunea suplimentara. 

4. Obligatia de a accepta  participarea crescatorilor la testarea performanțelor și la 
evaluarea genetică cu respectarea procedurilor. 

5. Obligatia  de a  elibera, la cerere, un certificat zootehnic pentru animalele de 
reproducție de rasă pură, conform regulamentului. 

6. Obligatia de a furniza la cererea crescatorilor , rezultate actualizate ale testării 
performanțelor și ale evaluării genetice pentru animalele lor de reproducție, atunci 
când aceste rezultate sunt disponibile. 

7. Obligatia de a asigura accesul crescatorilor  la toate celelalte servicii legate de 
programul de ameliorare,cu respectarea conditiilor legale 

8. Obligatia de a accepta  participarea la definirea și dezvoltarea programului de 
ameliorare la cererea crescatorului. 

  

V. Exploataţiile crescătorilor 

Exploataţiile pot solicita înscrierea bovinelor în registrul genealogic, indiferent dacă 
sunt sau nu membre ale societatii de ameliorare ACVBR-Sim , in urmatoarele conditii :  

 apartenenţa la rasa respectivă; 

 fermierii interesaţi de înscrierea animalelor în Registrul Genealogic al  rasei 
trebuie să facă o cerere în scris către societatea de ameliorare ACVBR-Sim; 

 efectivele de animale să fie supuse controlului sanitar veterinar cu privire la 
bolile transmisibile; 

 să participe la testarea performantelor conform prevederilor programului de 
ameliorare   si mentinerea in controlul performantelor ale acestora. 

 Participarea fermierilor la desfasurarea programului de ameliorare este 
benevola, animalele se vor inscrie/inregistra conform conditiilor stabilite in 
cerintele tehnice. 

 Admiterea fermelor la desfasurarea programului de ameliorare  se face de către 
departamentul tehnic al societatii de ameliorare ACVBR-Sim, după o evaluare a 
condiţiilor de înscriere.  

Centrele de însămânţări artificiale, Unităţile Semtest, Staţiunile de montă naturală 
care deţin reproducători înscrişi în Registrul Genealogic trebuie sa cunoasca si  să 
respecte prezentul regulament.  
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VI. Identificarea bovinelor înscrise în Registrul Genealogic al societatii de ameliorare. 

 

Identificarea bovinelor înscrise în Registrul Genealogic se face prin crotaliere în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Înregistrarea animalelor se face pe baza declaraţiei de fătare/notificare inregistrare 
vitei (buletinul de control cu fătarile declarate) si a pașaportului.  

Animalele provenite din import îşi păstrează crotaliul şi numărul din ţara de 
origine. 

În cazul în care un animal îşi pierde una din cele doua crotalii oficiale , aceasta se 
înlocuieşte cu un duplicat identic cu originalul in termenul cel mai scurt posibil (şi în 
cazul animalelor din import). 

Daca in urma controalelor efectuate de catre societatea de ameliorare  ACVBR-Sim 
si/sau a organizatiilor de control , se constata ca animalul a pierdut ambele crotalii si nu 
exista nici o alta modalitate de identificare , mentinerea animalului in registru se va putea 
realiza doar daca se confirma originea declarata prin test ADN ( cel putin paternitate ). In 
cazul in care nu se confirma originea si/sau animalul este fara origine , atunci se anuleaza 
toate informatiile colectate pana la data constatarii , iar pentru respectivul animal se reia 
procesul de inregistrare/inscriere.  

   

  Metode de verificare a identitatii 

(1)   Societățile de ameliorare prevăd cerința obligatorie ca animalele de 
reproducție de rasă pură din specia bovină , să fie identificate prin analiza grupei 
sanguine respectiv testarea ADN-ului ( maternitate, paternitate ) , atunci când acestea 
sunt utilizate pentru colectarea de material seminal pentru inseminare artificială 

(2)  Metoda de verificare  mentionata la alineatul (1) este utilizata si la probarea 
identitatii taurilor utilizati in procesul de monta autorizata . 

VII.Cerinte privind inscrierea/inregistrarea animalelor de reproductie in registrul 
genealogic al societatii de ameliorare.  

 La cererea crescatorilor, animalele de reproductie se inscriu/inregistreaza in registru 
conform cerintelor stabilite in acest regulament si structurat pe categorii. 

 Registrul genealogic al rasei Baltata Romaneasca de tip Simmental si Montbeliarde este 
alcatuit din 2 sectiuni: sectiunea principala si sectiunea suplimentara. 

Sectiunea Principala a registrului genealogic al rasei Baltata Romaneasca de tip 
Simmental si Montbeliarde este structurata dupa cum urmeaza: 

Structura Sectiunii Principale 

 Clasa  tineret în conformitate cu cerinţele tehnice  

 Clasa  vaci în conformitate cu cerinţele tehnice 

 Clasa  tauri în conformitate cu cerinţele tehnice 
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 Clasa tineret  se înregistrează/inscriu toți vițeii masculi și femele  care sunt descendente 
din parinti si bunici ȋnscrişi ȋn secţiunea principala a aceleasi rase. 
In cadrul clasei pentru tineret nu se aloca numar de registru tineretului inregistrat/inscris 
 Clasa vaci: se inregistreaza/inscriu femelele  de reproducție de rasă pură adulte cu minim 
o fatare care sunt descendente din parinti si bunici ȋnscrişi ȋn secţiunea principala a aceleasi rase. 

   Clasa tauri : se inregistreaza/inscriu toti masculii  de reproducție de rasă pură care sunt 
descendenti din parinti si bunici inscrisi in sectiunea principala a aceleasi rase.  

Trecerea la sectiunea principala a descendentilor animalelor inregistrate/inscrise in 
sectiunea suplimentare se realizeaza pentru: 

a)Femele daca: 

1) mama și bunica maternă  sunt înregistrate/inscrise  într-o secțiune suplimentara a unui registru 
genealogic pentru aceeași rasă,  si  tatal este inregistrat/inscris in sectiunea principala a aceeasi 
rase. 

2) tata și cei doi bunici pe linie paterna  sunt înscriși în secțiunea principală a unui registru 
genealogic pentru aceeași rasă. 
 
3)Animalul indeplineste conditiile minime de puritate, respectiv 87.5 % gene comune rasei 
 
         b)Descendentii din prima generatie proveniti din femele de la punctul a) si dintr-un mascul
de reproductie de rasa pura inscrisi in sectiunea principala a registrului genealogic al aceleasi  
rase. 

 

 

Sectiunea Suplimentara a registrului genealogic al rasei Baltata Romaneasca de tip 
Simmental si Montbeliarde  

  În cadrul Secţiunii Suplimentare  se inscriu/inregistreaza femelele de reproductie, cu 
minim o fatare, fara origine cunoscuta dar care se incadreaza caracteristicilor rasei conform unei 
evaluari fenotipice facuta de catre un reprezentant sau imputernicit al societatii de ameliorare sau 
cu origine cunoscuta pe mai mult de 1 generatie, dar care au o puritate rasială  cuprinsa intre 
50% si 87.5% si  care indeplinesc cel putin cerintele minime de performanta;  in cazul exploatarii 
bovinelor pentru lapte 3500 kg pe lactatie normala,  iar in cazul exploatari bovinelor pentru carne 
o greutate corporala minima de 500  kilograme la prima fatare. 

 Performanta pentru productia de lapte poate fi stabilita prin metode recunoscute de ICAR 
sau nationale pentru estimarea productiei pe baza a minim trei controale consecutive cu obligatia 
ca cel putin un control sa intervina in mai putin de 80 de zile de la fatare. 

   Pentru restul cazurilor nivelul  de performanta se va stabili la inchiderea lactatiei 
conform normelor in vigoare 

 Alocarea numerelor de registru pentru animalele de rasa pura , se face de catre 
departamentul tehnic al societatii de ameliorare ACVBR-SIM: 
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 pentru fiecare secţiune, alocarea numerelor se face numai după înregistrarea 
primei fătări si numai daca sunt indeplinte criteriile mentionate pentru fiecare 
sectiune 

 numărul alocat este intra-rasial, unic în viaţa animalului si nu poate fi realocat 
altui animal 

 

VIII. Procedura de înscriere a animalelor in registrul genealogic al societatii de 
ameliorare ACVBR-SIM 

 Procedura de inscriere a tineretului de reproductie de rasa pura in sectiunea 
principala. 

    Pentru ca tineretul de reproductie de rasa pura  sa fie inregistrat/înscris in registrul 
genealogic al rasei, trebuie sa îndeplinească următoarele condiții: 

   Sa fie identificat prin crotaliere si inregistrat in sistemul national de identificare  conform 
legislației în vigoare.  

   Tineretul nou nascut trebuie sa fie crotaliat si inregistrat in sistemul national de 
identificare (SNIIA). 

 Tineretul de reproductie de rasa pura se inregistreaza/inscrie pe baza declaratiei de fatare 
sau pe baza datelor din buletinul de fatare parte componenta a buletinului de control. 

 Înregistrarea/inscrierea produșilor obținuți din juninci sau vaci gestante din import se 
realizează pe baza certificatului de origine al mamei și al tatălui. 
 În clasa tineret se înregistrează/inscrie : numărul matricol, sexul, data naşterii ,greutatea 
la nastere, usurinta la fatare, fătarea gemelară dacă este cazul, ascendenta de rasa pura, procentul 
de sange strain, sectiunea din registru,datele de identificare ale crescatorului si proprietarului. 

 Animalele provenite din import îşi păstrează crotalia şi numărul din ţara de origine. 

În cazul în care un animal îşi pierde una din crotalii, aceasta se înlocuieşte cu un duplicat 
identic cu originalul. 

 Metodele de reproductie utilizate in ferma sa fie: monta naturala autorizata, inseminarea 
artificiala precum si/sau transferul de embrioni conform normelor nationale si europene in 
vigoare 

 Taurii utilizati la reproductie trebuie sa fie din sectiunea principala a registrului .  

Tineretul de reproductie de rasa pura  sa faca parte dintr-un efectiv supus controlului 
sanitar veterinar cu privire la bolile transmisibile 

 La momentul solicitari de participare la programul de ameliorare al rasei, crescatorii 
trebuie sa faca dovada detinerii unui registru de ferma cu evidenta la zi a evenimentelor de 
reproductie si a animalelor prezente in exploatatie.  

Cererea de înscriere pentru participare la programul de ameliorare se poate depune 
personal de crescator , sau de un reprezentant al acestuia.  

 Procedura de inscriere a vacilor de reproductie de rasa pura in sectiunea principala. 
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  Pentru ca  femelele  de reproductie de rasa pura adulte sa fie inregistrate/înscrise in 
registrul genealogic al rasei, trebuie sa îndeplinească următoarele condiții: 

   Sa fie identificate prin crotaliere si inregistrate in sistemul national de 
identificare  conform legislației în vigoare.  

 Înregistrarea/inscrierea femelelor de reproductie de rasa pura adulte provenite din import 
se realizează pe baza certificatului de origine. 

 Femelele de reproductie de rasa pura adulte provenite din import îşi păstrează crotalia şi 
numărul din ţara de origine. 

 În cazul în care o femela adulta îşi pierde una din crotalii, aceasta se înlocuieşte cu un 
duplicat identic cu originalul.  
 În clasa vaci se înregistrează/inscrie : numărul matricol,nume(optional), sexul, data 
naşterii, ascendenta de rasa pura ,procentul de sange strain,numarul si sectiunea din 
registru,datele de reproductie,datele de performanta,descendenti obtinuti,datele de identificare 
ale crescatorului si proprietarului. 

 Metodele de reproductie utilizate in ferma sa fie: monta naturala autorizata, inseminarea 
artificiala precum si/sau transferul de embrioni conform normelor nationale si europene in 
vigoare 

 Taurii utilizati la reproductie trebuie sa fie din sectiunea principala a registrului .  

 Femelele de reproductie de rasa pura adulta sa faca parte dintr-un efectiv supus 
controlului sanitar veterinar cu privire la bolile transmisibile. 

  La momentul solicitarii de participare la programul de ameliorare al rasei, crescatorii 
trebuie sa faca dovada detinerii unui registru de ferma cu evidenta la zi a evenimentelor de 
reproductie si a animalelor prezente in exploatatie.  

Cererea de înscriere pentru participare la programul de ameliorare se poate depune 
personal de catre crescator, sau de un reprezentant al acestuia.  

 
 
 Procedura de inscriere a taurilor de reproductie de rasa pura in sectiunea 
principala. 
 Taurii de reproductie de rasa pura proveniti din strainatate a căror material seminal este 
autorizat pentru utilizare si a fost supus unui test de evaluare genetica  in tara de provenienta  
este acceptat de către societatea de ameliorare ACVBR-Sim si se inregistreaza/inscrie  in 
sectiunea  principala. 
 Înregistrarea/inscrierea taurilor de reproductie de rasa pura proveniti din import se 
realizează pe baza certificatului de origine. 
 În clasa tauri se înregistrează/inscrie : numărul matricol,nume, sexul, data naşterii, 
ascendenta de rasa pura ,codul de autorizare pentru Romania,procentul de sange strain,numarul 
si sectiunea din registru,datele de performanta,descendenti obtinuti,datele de identificare ale 
crescatorului si proprietarului/statiuni de monta. 
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 In Registrul Genealogic al rasei Baltata Romaneasca de tip Simmental tip morfologic 
mixt  taurii pentru monta naturala autorizata , sunt acceptati la reproductie doar daca indeplinesc 
urmatoarele conditii: 
 -sa faca parte din sectiunea principala a registrului genealogic. 
 -sa provina din vaci  cu o productie de minim 6000 de kg pe lactatie standard. 
 -sa detina un document de verificare a ascendentei de  un laborator acreditat ICAR(test 
ADN) 
 -stare de indemnitate la boli. 
 In Registrul Genealogic al rasei Baltata Romaneasca de tip Simmental pentru Carne  
taurii pentru monta naturala autorizata , sunt acceptati la reproductie doar daca indeplinesc 
urmatoarele conditii: 
 -sa faca parte din sectiunea principala a registrului genealogic. 
 -sa provina din vaci mame de taur. 
 -sa detina un document de verificare a ascendentei de  un laborator acreditat ICAR(test 
ADN) 
 -stare de indemnitate la boli. 
 In Registrul Genealogic al rasei Montbeliarde  taurii pentru monta naturala autorizata , 
sunt acceptati la reproductie doar daca indeplinesc urmatoarele conditii: 
 -sa faca parte din sectiunea principala a registrului genealogic. 
 -sa provina din vaci  cu o productie de minim 8000 de kg pe lactatie standard. 
 -sa detina un document de verificare a ascendentei de  un laborator acreditat ICAR(test 
ADN) 
 -stare de indemnitate la boli. 
 
 Materialul seminal congelat provenit de la taurii de reproductie de rasa pura  din tulpina 
Simmental/Fleckvieh folositi la inseminare artificiala in fermele care participa la programul de 
ameliorare in directia de exploatare carne sa aiba valoare de ameliorare carne de minim 115 si 
precizie de minim 70 , iar cei folositi pentru fermele care participa la programul de ameliorare in 
directia de exploatare lapte sa aiba valoare de ameliorare generala de minim 100, valoare 
ameliorare lapte minim 100 si precizie de minim 50. 
 Materialul seminal congelat provenit de la tauri de reproductie de rasa pura exploatatii in 
directia de carne din tulpina Simmental/Fleckvieh folositi la inseminare artificiala in fermele care 
participa la programul de ameliorare in directia de exploatare carne sa aiba valoare de ameliorare 
carne de minim 100 si precizie de minim 50. 
 Materialul seminal congelat provenit de la tauri de reproductie de rasa pura exploatatii in 
directia de lapte din rasa Montbeliarde folositi la inseminare artificiala in fermele care participa 
la programul de ameliorare in directia de exploatare lapte sa aiba valoare de ameliorare lapte 
pozitiva si precizie de minim 50. 
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Procedura de inscriere a vacilor de reproductie in sectiunea suplimentara. 

  Pentru ca  femelele  de reproductie adulte sa fie inregistrate/înscrise in registrul 
genealogic al rasei, trebuie sa îndeplinească următoarele condiții: 

   Sa fie identificate prin crotaliere si inregistrate in sistemul national de 
identificare  conform legislației în vigoare. 

 În cazul în care o femela adulta îşi pierde una din crotalii, aceasta se înlocuieşte cu un 
duplicat identic cu originalul.  
 În sectiunea suplimentara se înregistrează/inscrie : numărul matricol,nume(optional), 
sexul, data naşterii, ascendenta cunoscuta ,procentul de sange strain,numarul si sectiunea din 
registru,datele de reproductie,datele de performanta,descendenti obtinuti,datele de identificare 
ale crescatorului si proprietarului. 

 Metodele de reproductie utilizate in ferma sa fie: monta naturala autorizata, inseminarea 
artificiala precum si/sau transferul de embrioni conform normelor nationale si europene in 
vigoare 

 Taurii utilizati la reproductie trebuie sa fie din sectiunea principala a registrului .  

 Sa aparțină rasei.  Apartenenta la rasa se verifica de catre un specialist sau imputernicit 
al societatii de ameliorare ACVBR-Sim  prin intermediul   organizatilor de control colaboratoare. 

 Sa indeplineasca conditiile de performanta. Femelele adulte  trebuie sa fie inregistrate cu 
cel putin o performanta cunoscuta, si sa indeplineasca cerintele minime de performanta la lapte 
de 3500 kg pe lactatie normala, iar cerintele minime de performanta la carne de 500  kg greutate 
corporala la prima fatare. 

 Femelele de reproductie adulte sa faca parte dintr-un efectiv supus controlului sanitar 
veterinar cu privire la bolile transmisibile 

  La momentul solicitarii de participare la programul de ameliorare al rasei, crescatorii 
trebuie sa faca dovada detinerii unui registru de ferma cu evidenta la zi a evenimentelor de 
reproductie si a animalelor prezente in exploatatie.  

Cererea de înscriere pentru participare la programul de ameliorare  se poate depune 
personal de crescator  sau de un reprezentant al acestuia.  

 

 

Etape procedurale 

1.     Depunerea cererii si a documentelor doveditoare  

         Persoana interesata (crescator sau reprezentant al acestuia)  adresează o cerere  
catre societatea de ameliorare si o depune la  organizatia de control acreditata, mandatata de catre 
societatea de ameliorare, ,  furnizând documentele care atesta identitatea animalelor ,datele de 
reproductie ale acestora  si ascendenta animalelor in cauza care urmează sa fie înscrise. Cererea 
poate fi făcuta in forma scrisa sau electronic , completand formularul de pe site-ul asociației . 
Cererea va fi insotită de urmatoarele  documente : 
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  -   Copie dupa pașapoartele animalelor; 

  -  Copie dupa buletinele de insamantare semnate de operatorul insamintator sau copie 
dupa buletinul de monta naturala si copia autorizatiei taurului in cauza; 

  -   Adeverinta de la medicul veterinar precum ca taurinele din ferma sunt indemne de boli 
infecto-contagioase sau clinic sanatoase; 

  -  Extras din baza de date SNIIA cu efectivul de taurine stationar vizat de medicul 
concesionar/contractant; 

  -   Tabelul tip cu efectivul completat ,ordonat pe rase ,formular care se regaseste pe siteul 
asociatiei,in tabel se inscriu taurinele care sunt fatate cel putin o data si junincile care pot fata in 
decursul anului de inscriere; 

  -   Copie carte de identitate crescator; 

  -   Copie C.U.I daca exploatatia este organizata in forma juridica; 

  -   Copie Atestat de producator la fermieri persoane fizice; 

  -   Declaratie pe proprie raspundere ca indeplineste conditiile tehnice; 

  - Copie dupa certificatul de origine/zootehnic sau extras din registrul genealogic daca 
acesta este deja inregistrat/inscris in  registrul genealogic al societatii de ameliorare din 
Romania; 

  -   Copie dupa certificatul de origine/zootehnic, daca acesta a fost importat din strainatate. 

Sunt recunoscute automat toate documentele oficiale emise de alte autoritati din statele 
membre UE , cu conditia respectarii regulamentului UE in vigoare. 

Pentru documentele provenind din alte state decât cele UE, organizatia de control  solicita 
opinia departamentului tehnic al societatii de ameliorare ACVBR-SIM, pentru a certifica 
autenticitatea acestora si valoarea genetica. 

  Pentru documentele înaintate organizatiei de control in alte limbi, organizatia de 
control poate solicita persoanei interesate o traducere autorizata a documentelor înaintate. 

 

Situații speciale 

Pentru completarea ascendentei unor animale înscrise in registrul genealogic, se pot utiliza 
date oficiale făcute publice pe internet, de către alte societatii de ameliorare  recunoscute la nivel 
mondial pentru păstrarea registrelor de rasa. Completarea datelor se poate face din oficiu sau la 
cererea persoanei interesate. 

2. Dupa depunerea cereri si a documentelor doveditoare organizatia de control in baza 
mandatului societati de ameliorare printr-un specialist intocmeste in exploatatia crescatorului 
urmatorul document: 

  -  Nota de verificare si control la fata locului privind indeplinirea conditiilor de inscriere a 
efectivului de taurine in controlul  performantelor ; 
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Mentionam faptul ca in cazul animalelor fara ascendenta cunoscuta este necesara 
efectuarea unei evaluari fenotipice care sa ateste apartenenta la rasa a animalului in cauza (ex: 
evaluare fenotipica realizata de un specialist inginer zootehnist al organizatiei de control) 

3. In urma verificarii documentelor mentionate anterior  ,conform procedurii stabilite de 
societatea de ameliorare ACVBR-SIM  se pot lua urmatoarele decizii: 

   -   De a admite   sau nu  a animalelor in controlul  performantelor, 

Mentionam ca decizia de respingere a înscrierii se motivează și se transmite  persoanei 
interesate. Aceasta poate face contestație in termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei, 
aducând noi documente justificative sau solicitând efectuarea unor analize care sa probeze 
apartenenta animalelor la rasa, suportand costurile aferente. 

 

IX. Reproducţia  

Reproducţia bovinelor se face prin însămânţare artificială autorizata, transfer de embrioni 
autorizat şi montă naturală autorizata . Însămânţarea artificială se poate face de către asociaţiile 
acreditate, organizaţiile de insamantatori acreditate sau însămânţătorii independenţi autorizati, 
recunoscuţi de societatea de ameliorare ACVBR-SIM. Însămânţările efectuate de organizaţiile 
acreditate, crescători sau de însămânţătorii independenţi, precum şi montele naturale sunt 
înscrise în registrul de montă al fermei şi se comunică lunar de catre fermieri prin intermediul 
organizatiilor de control catre departamentul tehnic al societatii de ameliorare ACVBR-Sim. 
Montele sau însămânţările repetate sunt înscrise  fiecare separat. Documentul de notificare a 
montelor/însămânţărilor va cuprinde: numărul matricol al vacii montate/înseminate artificial, 
numărul matricol al taurului partener sau codul de Romania, data însămânţării sau montei, codul 
însămânţătorului (în cazul însămânţării artificiale), semnătura fermier. Documentul se 
completează în ordinea cronologică a efectuării montelor/însămânţărilor în perioada de raportare, 
fără ştersături şi fără spatii libere şi se semnează de controlor in cazul efectuari controlului  
performantelor la lapte care a efectuat preluarea datelor si de fermier  – (model anexa nr.1-cop 
lapte ,model anexa nr 3 -cop carne). 

 Registrul de ferma/de montă şi fătări: fiecare exploataţie are obligaţia sa completeze la zi 
evenimentele de reproducţie în registrul de montă/însămânţare şi fătări. Registrul cuprinde 
următoarele: numărul matricol al vacii, data naşterii vacii, ascendenta , data  montei / 
însămânţării, numărul matricol al taurului partener sau codul de Romania, data fătării, numărul 
matricol al produsului (produşilor),sexul produsului,greutatea produsului la nastere ,usurinta 
fatarii , data iesirii/reformei precum si motivul iesirii/reformei(model anexa nr.2). Registrul de 
montă / însămânţare şi fătări trebuie păstrat în exploataţie cel puţin 5 ani . În acest interval de 
timp, documentele pot fi cerute oricând de catre departamentul tehnic al societatii de ameliorare 
ACVBR-SIM. 

 

Buletinul de însămânţare/monta naturala autorizata 

 În cazul în care însămânţarea artificială/monta naturala autorizata este efectuată de către 
însămânțători angajaţi ai organizaţiilor sau asociaţiilor recunoscute de societatea de ameliorare 
ACVBR-Sim sau de însămânţători independenţi / centre de monta autorizate, ca prestare de 
serviciu către fermieri, aceştia completează un buletin de însămânţare/monta , după efectuarea 
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fiecărei însămânţări/monta. Documentul se completează în trei exemplare (unul pentru fermier, 
unul pentru însămânţător/proprietarul taurului şi unul se ataşează la documentul de transmitere a 
însămânţărilor/montelor la departamentul tehnic al societatii de ameliorare ACVBR-Sim, prin 
intermediul organizatilor de control partenere). Modelul cu buletinele de însămânţare/monta 
naturala cu date minime este prezentat în (anexa nr.4). 

 
 Fătările 

Declaraţia de fătare sau Buletinul de fătare. 

Deţinătorul de animale trasmite datele controlorului sau organizatiei de control privind 
evenimentul de fătăre, care cuprinde matricolul produsului, numele (facultativ),matricolul 
mamei,matricolul tatei sau codul RO, sexul, data naşterii,greutatea produsului la nastere,usurinta 
fatari (model anexa nr.5).  Documentul de notificare inregistrare vitei in cazul efectuari 
controlului performantelor la carne trebuie să fie trasmis trimestrial organizatiilor de control 
partenere al societatii de ameliorare ACVBR-SIM (model anexa nr 6) 

Notificarea intrari/iesiri de animale 

Detinatorul de animale are obligatia sa informeze/notifice organizatia de control odata cu 
efectuarea controlului performantelor sau trimestrial asupra intrarilor sau iesirilor de animale din 
exploatatie cu mentionarea dupa caz a motivului intrari/iesiri,(model anexa nr 7 si 8). 

 

Malformaţii şi defecte 

În caz de avort, viţei născuţi morţi cu malformaţii sau defecte ereditare, deţinătorul 
semnalează cazul imediat după fătare la departamentul tehnic  al societatii de ameliorare 
ACVBR-SIM. 

 

Recunoaştere 

Departamentul tehnic al societatii de ameliorare ACVBR-Sim recunoaşte informaţiile 
transmise, cu privire la monta naturală sau însămânţare, dacă sunt îndeplinite următoarele: 

 organizaţia,  însămânţătorii independenţi sau medicii veterinari care efectuează 
inseminarea  sunt recunoscuţi de societatea de ameliorare ACVBR-Sim. 

 transmiterea de date este efectuată conform dispoziţiilor în vigoare (prezentul 
regulament); 

 crescătorul permite liberul acces persoanelor din departamentul tehnic al 
societatii de ameliorare sau persoanelor  autorizate de ACVBR-Sim, pentru 
controlul documentelor; 

 taurul folosit la montă/însămânţare este înscris în sectiunea principala a 
registrul genealogic al rasei; 

 exploataţia în care se efectuează monta/însămânţarea este cuprinsa in programul 
de ameliorare derulat de societatea de ameliorare ACVBR-SIM. 
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Dacă una sau mai multe condiţii nu sunt îndeplinite sau dacă datele transmise nu corespund 
standardului calitativ al registrului genealogic, departamentul tehnic al societatii de ameliorare 
ACVBR-SIM poate oricând să refuze recunoaşterea informaţiilor printr-o notificare scrisă, 
transmisă celor în cauză. 

 

 Responsabilitatea generală 

Oricare ar fi modul de reproducţie mai sus mentionat şi sistemul de transmitere a datelor, 
crescătorul răspunde de identificarea corectă a bovinelor şi de înregistrarea corectă a tuturor 
montelor ,însămânţărilor, fatarilor si a altor evenimente  la bovinele din exploataţia proprie, 
avand obligatia sa aiba un rol activ in relatia cu organizatia de control  , precum si cu societatea 
de ameliorare ACVBR-SIM  

 

X. Documentele registrului genealogic 

 

 Certificatele zootehnice 

Eliberarea certificatelor zootehnice 

Eliberarea Certificatelor zootehnice se face la cererea proprietarului animalului sau 
reprezentanților săi. Cererea se poate face in forma scrisa , pe hartie sau in format electronic. 

Eliberarea certificatului zootehnic se va face pentru animalele inscrise in sectiunea 
principala a registrului genealogic conform regulamentului UE 717/2017 

Conținutul Certificatelor zootehnice 

Certificatele zootehnice conțin date generale privind animalul la care se refera si date 
privitoare la ascendenții sai pe doua generatii, date privind testarea performantei si rezultate ale 
evaluari genetice precum si alte date relevante. 

Conținutul minimal al certificatelor este cel prevazut de legislația europeana si naționala si 
International Agrement of Recording Practices  (ICAR), astfel: 

 
 
 
 

I. Date generale 

a. titlul certificatului,specia si rasa la care se refera 

b. numele societății de ameliorare emitente si numele registrului 

c. clasa din secțiunea principala a registrului genealogic în care este înscris animalul 

d. numărul certificatului 

e. sexul animalului de reproducție de rasă pură 
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f. numărul de înscriere în registrul genealogic („nr. din registrul genealogic”) al 
animalului de reproducție de rasă pură 

g. sistemul de identificare și numărul individual de identificare acordat animalului 
de reproducție de rasă pură în conformitate cu legislatia Uniunii 

h. data și țara nașterii animalului de reproducție de rasă pură 

i. metoda de verificare a identitatii 

j. numele si adresa crescatorului 

k. numele si adresa proprietarului 

l. pedigriul animalului de rasa pura 

m. dacă sunt disponibile, rezultatele testării performanțelor și rezultatele actualizate 
ale evaluării genetice, menționându-se data efectuării evaluării și defectele genetice 
și particularitățile genetice legate de programul de ameliorare, care afectează însuși 
animalul de reproducție de rasă pură 

n.  în cazul femelelor gestante, data inseminării sau a montei și identificarea 
masculului folosit pentru fertilizare 

o. data și locul eliberării certificatului zootehnic și numele, funcția și semnătura 
persoanei fizice autorizate 

 

II. Date privind animalul la care certificatul zootehnic se refera 

a) Date de identificare 

Număr matricol, codul in cazul taurilor autorizati pentru monte artificiale in 
Romania, daca el exista, numele, data nașterii, rasa, numarul de inscriere in registrul de 
rasa, secțiunea  din registru in care este înscris animalul 

b) Date privind productivitatea sau valoarea de ameliorare genetica, conform 
sistemului de control al performantelor in vigoare la data eliberării certificatului 

 

 

 

 

Date privind ascendenții animalului  

a) Date de identificare 

Număr matricol,  codul in cazul taurilor autorizați pentru monte artificiale in 
Romania, daca el exista, numele, data nașterii, rasa,numarul de inscriere in registrul de 
rasa, secțiunea  din registru in care este înscris animalul. 

b) Date privind productivitatea sau valoarea de ameliorare genetica a 
ascendentului, conform sistemului de control al performantelor in vigoare din tara in 
care performantele sale au fost stabilite. 
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Design-ul si limba de redactare a certificatului zootehnic 

Aspectul grafic al certificatului, simbolurile folosite si așezarea in pagina a elementelor 
sunt stabilite de către societatea de ameliorare ACVBR-Sim, in raport cu practicile internaționale 
si respectând conținutul minim cerut de legislația in vigoare.  

Conținutul certificatului este redactat in limba romana si limba engleza, cu excepția, 
numelor, numerelor si acronimelor, care vor fi menționate doar in limba romana in conformitate 
cu regulamentul 717/2017 

Actualitatea datelor cuprinse in certificatul zootehnic si valabilitatea acestora. 

Certificatul cuprinde date valabile in momentul eliberării, conform situației cunoscute prin 
intermediul sistemului de control al producției si a datelor declarate cu privire la ascendenta 
animalului. In cazul eliberării mai multor certificate in duplicat pentru același animal, ultimul 
certificat eliberat este cel considerat valabil. 

Pe lângă aceste certificate zootehnice, societatea de ameliorare ACVBR-SIM isi rezervă 
dreptul de a elibera si fise de genealogie si productivitate sau extrase din registrul 
genealogic,  pentru animalele care nu îndeplinesc condițiile pentru obținerea unui certificat 
zootehnic. 

 

XI. Contestaţii 

Informaţiile din cuprinsul certificatului zootehnic pot fi contestate de orice persoana 
interesata, in maximum 30 de zile de la emitere. 

Societatea de ameliorare ACVBR-Sim , prin departamentul tehnic , declină orice 
răspundere juridică si materiala cu privire la erorile ce se pot strecura in cuprinsul certificatelor 
zootehnice , daca acestea  se datoreaza informatiilor eronate transmise de crescator si/sau 
organizatiilor de control. 

 

XII. Ascendenţă recunoscută 

Ascendenţii sunt înregistraţi şi atestaţi de departamentul tehnic al societatii de ameliorare 
ACVBR-Sim, dacă exploataţiile îndeplinesc următoarele: 

 toate animalele sunt înmatriculate la momentul montei/însămânţării artificiale şi 
la momentul fătării; 

 însămânţările artificiale sau montele naturale sunt conforme legislaţiei şi a 
prezentului regulament; 

 transmiterea datelor se face conform cu prezentul regulament; 

 dispun de documente oficiale care atestă originea. 
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XIII. Descrierea liniară 

Descrierea liniară a exteriorului este o activitate aferentă registrului genealogic şi se 
efectuează în conformitate cu prevederile Normelor de apreciere a bovinelor de reproductie ,a 
prevederilor federatiei mondiale de Simmental(WSF)si a normelor ICAR 

Evaluarea conformație corporală - constituție morfologică presupune:  

 evaluarea primiparelor, care fac parte din secțiunea principala – în primele 120 
zile de lactaţie/alaptare(carne);  

 evaluarea candidatelor mame de tauri, care fac parte din secțiunea principala; 

 evaluarea taurilor de reproductie supusi testari care fac parte din sectiunea 
principala 

Departamentul Tehnic al societatii de ameliorare ACVBR-Sim îşi rezervă dreptul de a 
solicita efectuarea testului de maternitate , paternitate la un laborator recunoscut, ori de 
cate ori considera necesar acest lucru.  

       XIV. Recunoaşterea informatiilor din alte registre genealogice  

Registrul genealogic al societatii de ameliorare pentru rasa Bălţată Românească de tip 
Simmental si Montbeliarde  recunoaşte informaţiile provenind din alte registre genealogice care 
lucrează după standarde internaționale (International Agrement of Recording Practices) și legi in 
vigoare. 

Condiţiile prezentului regulament se aplică fără discriminare: 

 animalelor de reproductie de rasa pura provenite din alt registru genealogic recunoscut de 
societatea de ameliorare ACVBR-SIM; 

 animalelor de reproductie de rasa pura obţinute din material seminal sau embrioni 
importaţi provenite de la animalele înscrise în registre genealogice externe recunoscute 
de societatea de ameliorare ACVBR-SIM; 

Pentru înregistrarea unui animal de reproductie de rasa pura din alt registru genealogic sunt 
necesare   următoarele documente: 

 certificat zootehnic pentru animalul de reproductie de rasa pura; 

   În plus, dacă este vorba de o femelă fătată: 

 data fătării, lactaţia încheiată şi controalele de la lactaţia în curs 

 
 

Materialul seminal 

 Pentru înregistrarea descendenţilor obţinuţi din însămânţare artificială se aplică condiţiile 
de mai sus  ale genitorului reproducator de rasa pura.              

 În plus sunt cerute: 

 rezultate complete şi actuale ale evaluari genetice în ţările de origine; 

 certificat de tipizare sangvină sau ADN. 
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Embrionii 

Pentru înregistrarea viţeilor obţinuţi din transfer de embrioni sunt aplicate condiţiile 
privind înregistrarea unui animal de reproductie de rasa pura din alt registru şi condițiile privind 
materialul seminal care se aplică tatălui. 

  În plus sunt cerute: 

 certificat de tipizare sangvină sau profil ADN pentru mama donatoare; 

 rezultate complete si actuale ale evaluari genetice in tara de origine; 

 buletine de IA; 

 certificatul zootehnic  pentru efectivele din import. 

XV. Controlul ascendenţei 

Departamentul tehnic  al societatii de ameliorare ACVBR-SIM poate ordona oricând 
efectuarea unor controale în orice exploataţie, la una sau mai multe vaci supuse controlului 
ascendenţei. 

Exploataţiile care deţin mai mulţi tauri pentru montă naturală şi cele care practică 
însămânţarea artificială şi monta naturală sunt controlate în mod special. Un astfel de control 
poate fi efectuat fără a indica un anume motiv. 

Departamentul tehnic al societatii de ameliorare ACVBR-Sim este acela care stabileşte 
animalele supuse controlului de sondaj. În caz de refuz nemotivat, animalele in cauză pierd 
recunoaşterea ascendenţei. 

Cheltuieli 

Cu excepţia utilizării anumitor tauri nominalizati de societatea de ameliorare pentru 
însămânţare artificială in cadrul programului de ameliorare, crescătorul suportă toate cheltuielile 
pentru dovedirea ascendentei. 

Pentru controalele efectuate pentru verificarea ascendentei in lucrarile de ameliorare şi a 
celor  pentru care ascendenţa declarata este confirmată, cheltuielile se suportă de societatea de 
ameliorare ACVBR-Sim   

 

 

Modificări 

Pentru a asigura fiabilitatea registrului genealogic departamentul tehnic  al societatii de 
ameliorare ACVBR-Sim poate completa sau modifica frecvenţa controalelor efectuate. 
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 XVI. Tarife 

Competenţa 

Consiliul director fixează tarifele pentru diferite servicii şi documente ale departamentului 
tehnic  al societatii de ameliorare ACVBR-Sim. 

 

Adaptări 

Tarifele pot fi modificate oricând şi fără preaviz dacă circumstanţele o impun. 

Comunicarea tarifelor se face cu ocazia adunării generale a societatii de ameliorare 
ACVBR-Sim. 

XVII. Supracontrolul 

  Competenţe 

Consiliul director al societatii de ameliorare ACVBR-Sim desemnează persoane 
competente să efectueze supracontrolul la nivelul fermelor inscrise in registrului genealogic si la 
nivelul organizatiilor de control partenere. Aceste persoane  intocmesc note de supracontrol la 
momentul controlului si informează departamentul tehnic al societatii de ameliorare asupra 
neregulilor constatate. Departamentul tehnic întocmește lunar un raport pe care îl prezintă pentru 
avizare in Consiliul Director al societatii de ameliorare ACVBR-Sim. Crescătorii pot fi controlaţi 
aleatoriu sau când este cazul . Ei sunt obligați sa permită accesul la toate documentele precum şi 
la recoltarea de probe necesare pentru verificarea ascendenţei. 

Organizaţii 

Organizaţiile de însămânţări artificiale, persoanele care practică însămânţarea artificială 
sau transferul de embrioni şi alte societatii de ameliorare permit accesul la orice documente sau 
informaţii cu privire la gestiunea registrului genealogic şi a inspecţiilor. 

 

XVIII. Sancţiuni 

Atunci când un crescător, însămânţător, organizaţie de însămânţări  artificiale , organizatie 
de control , sau vreun alt colaborator , încalcă prezentul regulament, intenţionat , din neglijenţă , 
sau din orice alt motiv ,  Consiliul director al societatii de ameliorare ACVBR-Sim  , in urma 
unui raport de fundamentare a neregulilor , realizat de departamentul tehnic al societatii de 
ameliorare Acvbr Sim  , poate sa ia  următoarele masuri  :  

 avertisment scris/notificare , cu acordarea unui termen de maxim 30 de zile , in vederea 
remedierii neregulilor ; 

 notificare de control sarit , in cazul in care se constata ca COP-ul nu s-a realizat 
conform normelor legale , precum si/sau a procedurilor  societatii de ameliorare 
ACVBR-Sim ;  

 rezilierea contractului incheiat cu societatea de ameliorare ACVBR-Sim in situatia in 
care legea o impune sau daca neregulile constatate nu s-au remediat in termen de 
maxim 30 de zile de la data expedierii avertismentului scris.   
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 Notificarea partilor :  

Măsurile şi sancţiunile luate sunt comunicate partilor prin scrisoare semnată si datata 
,  transmisă prin poştă si / sau email . 

 Contestarea  sanctiunilor  

  Impotriva măsurilor şi  sancţiunilor luate de catre societatea de ameliorare ACVBR-Sim se 
poate depune contestatie în termen de 30 de zile de la primirea sancţiunii.  

 

XIX. Procedura de solutionare a litigiilor dintre fermieri 

Definitie si consideratii generale 

Constituie o procedura speciala de solutionare a unei categorii de litigii care au legatura 
cu activitatea societatii de ameliorare ACVBR-Sim, cu litigiile izvorate din nerespectarea 
Regulamentului de organizare a societatii de ameliorare, a programului de ameliorare precum si 
a oricaror documente, inscrisuri, proceduri si decizii emise de catre Registrul Genealogic in 
cauza. 

In cadrul acestei proceduri se va incerca solutionarea litigiului printr-o conciliere directa 
cu cealalta parte, inainte de introducerea cererii de chemare in judecata.  

Sesizarea 

Pentru a putea apela la societatea de ameliorare A.C.V.BR-SIM in vederea solutionarii 
unei dispute aparute intre fermieri, reclamantul trebuie sa inainteze o sesizare scrisa. Aceasta va 
fi depusa la registratura societatii de ameliorare A.C.V.BR-SIM, expediata prin serviciul de 
trimitere cu confirmare de primire sau prin fax,e-mail, insotit de transmiterea în original a 
sesizarii. 

Sesizarea va cuprinde în mod obligatoriu informatii privitoare la: 

a) partile litigiului si datele de identificare a acestora, iar, in cazul in care reclamantul este 
reprezentat, numele reprezentantului si inscrisul care ii atesta calitatea de reprezentant; 

b) obiectul litigiului – se vor mentiona obligatiile izvorate din deciziile societatii de 
ameliorare in legatura cu care a aparut litigiul; 

c) motivarea in fapt - reclamantul trebuie sa furnizeze cat mai multe detalii, inclusiv 
documente relevante privind eforturile depuse de parti pentru solutionarea pe cale amiabila a 
litigiului (copii de pe corespondenta, note ale intalnirilor dintre parti, proiecte de contracte/acte 
aditionale etc.); 

d) motivarea in drept – dispozitiile legale si/sau prevederile actelor de reglementare emise 
de catre societatea de ameliorare A.C.V.BR-SIM pe care se intemeiaza; 

e) modul in care reclamantul este afectat de litigiu; 

f) solutia sau masurile propuse pentru solutionarea litigiului; 

g) precizarea daca o cerere cu acelasi obiect, aceeasi cauza si intre aceleasi parti a fost 
inaintata unei instante judecatoresti; 

h) semnatura partii sau a reprezentantului, dupa caz. 
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Solutionarea 

Dupa inregistrarea sesizarii, presedintele societatii de ameliorare A.C.V.BR-SIM, in 
functie de obiectul si complexitatea litigiului, va desemna o comisie care va fi responsabila cu 
solutionarea litigiului.  

In vederea solutionarii litigiului, Comisia va invita partile in fata sa, comunicandu-le data 
intalnirii cu cel putin 5 zile inainte de termenul stabilit. Numarul intalnirilor difera de la caz la 
caz, in functie de complexitatea litigiului. 

In urma analizarii tuturor informatiilor si in urma audierii punctelor de vedere exprimate in 
cauza, atunci cand Comisia considera ca are toate informatiile necesare pentru a solutiona cauza 
pe fond, va redacta o solutie preliminara care se va comunica partilor. 

Oricare dintre parti poate adresa Comisiei, in termen de 10 zile de la comunicarea solutiei 
preliminare, o cerere de reanalizare a acesteia. Daca apreciaza necesar, Comisia va convoca 
partile pentru a si expune punctele de vedere asupra aspectelor rezultate ca urmare a formularii 
unei cereri de reanalizare. 

In vederea solutionarii litigiului, presedintele societatii de ameliorare A.C.V.BR-SIM emite 
o decizie. Decizia va fi pronuntata in termen de 1 luna de la data sesizarii societatii de ameliorare 
A.C.V.BR-SIM. In situatii exceptionale, pentru buna solutionare a cazului, acest termen poate fi 
prelungit prin decizie a presedintelui societatii de ameliorare A.C.V.BR-SIM.  

Refuzul  

Societatea de ameliorare A.C.V.BR-SIM poate refuza instrumentarea unui anumit litigiu, 
pentru urmatoarele motive: 

a) reclamantul nu a incercat sa contacteze paratul in cauza pentru a discuta reclamatia sa si 
nu a cautat, ca un prim pas, sa rezolve diferendul direct cu acesta; 

b) litigiul este promovat cu rea-credinta sau este ofensator; 

c) litigiul este sau a fost analizat anterior de catre o alta comisie a societatii de ameliorare 
A.C.V.BR-SIM sau de catre o instanta judecatoreasca; 

d) reclamantul nu a prezentat reclamatia catre societatea de ameliorare A.C.V.BR-SIM in 
termen de un an de la data la care acesta, dupa caz, a prezentat reclamatia paratului sau de la data 
savarsirii faptei ce a dat nastere litigiului ori, in cazul faptelor continue, de la data incetarii 
acestora; 

e) instrumentarea unui astfel de litigiu ar afecta in mod grav functionarea eficienta a 
societatii de ameliorare A.C.V.BR-SIM; 

f) litigiul nu priveste un parat aflat in relatie contractuala cu societatea de ameliorare 
A.C.V.BR-SIM. 

In cazul in care societatea de ameliorare A.C.V.BR-SIM nu poate analiza un litigiu 
inaintat, aceasta va prezenta ambelor parti o explicatie privind motivele neanalizarii litigiului in 
termen de 10 zile calendaristice de la primirea dosarului. 
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XX.Dispoziţii finale 

  Intrarea în vigoare  

 Prezentul Regulament intra in vigoare după aprobarea de  catre Comisia Tehnica si a 
Consiliului Director al societatii de ameliorare ACVBR-Sim ca parte integranta a programului de 
ameliorare si devine obligatoriu dupa aprobarea programului de ameliorare de catre autoritatea 
competenta. 

Publicare  

 Prezentul Regulament se posteaza pe site-ul societatii de ameliorare Asociaţia 
Crescătorilor de Vaci „Bălţată Românească” Tip Simmental  , www.baltatatomaneasca.ro . 
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