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REGULAMENTUL CORPULUI DE EXPERTI
Art. 1Corpul de experți format din specialiști evaluatori (bonitori) a căror activitate este
reglementata printr-un regulament emis de Asociația Rasei cu consultarea Comisiei Tehnice
centrale a Registrului Genealogic.
Art. 2Corpul de experți cuprinde:
• inspectori ai rasei - pentru evaluarea exteriorului a taurilor si vacilor înscrise in
Registrul Genealogic al rasei si a animalelor pentru târguri si expoziții;
• experți locali – examinează animalele înainte de bonitarea efectiva, efectuează
măsurători, cântăriri.
Art. 3Principalele sarcini ale corpului de experţi
• evaluarea constituției și conformației corporale a taurilor şi a vacilor
• consultanţă acordată fermierilor cu privire la alegerea cuplurilor de reproducători
recomandări tehnice privind taurii utilizaţi la IA
• promovarea şi diseminarea în rândul fermierilor a informaţiilor tehnice utile care au ca
finalitate ameliorarea genetică a rasei
• asistenţă tehnică în selectarea de animale pentru expoziții
Corpului de experți se află sub directa supraveghere a Biroului Tehnic central 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.
Numirea și certificarea ca „inspector bonitor” de face de către asociație, după dobăndirea
competențelor certificate obtinute prin participarea la un curs teoretic si practic desfășurat sub
coordonarea Biroul tehnic central.
Art. 4. Drepturile expertilor:
Cu acordul scris și la invitația Asociație și a Consiliului director, experții au dreptul:
• să ia decizii cu consultarea (avizul Consiliului Director),

•
•

să prestarea activității de bonitare a animalelor după obținerea autorizării din partea
asociației;
să participare la manifestări internaționale, expoziții de animale la solicitatea și cu
acordul asociației;

Art. 5. Obligațiile experților
• să promoveze rasa și activitățile 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 fermierilor pentru activitatea prestată;
• 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 întâlniri organizate de către
asociație
• să aprecieze acele categorii de animale stipulate in Regulamentul cărți de rasa după un
grafic de deplasare stabilit impreună cu Biroul tehnic central.
Art. 6. Modificări
Prezentul Regulament poate fi modificat de către Consiliul Director al Asociaţia
Crescătorilor de Vaci „Bălţată Românească” Tip Simmental. Modificarea intră în vigoare după
comunicare către Corpul de experți și membrii Asociaţiei.
Art 7. Diseminare
Prezentul Regulament se comunică în publicaţiile Asociaţia Crescătorilor de Vaci
„Bălţată Românească” Tip Simmental.

