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METODOLOGIA DE LUCRU PRIVIND EFECTUAREA
CONTROLULUI PERFORMANŢELOR PRODUCŢIEI DE LAPTE
LA SPECIA BOVINE
Controlul oficial al performantelor de productie se efectueaza de către asociaţii /
organizatii de control acreditate de către ANARZ, cu respectarea legislaţiei in vigoare.
Asociaţiile/organizaţiile de control acreditate au obligaţia de a efectua controlul
performanţelor producţiei de lapte cu respectarea metodologiei de control
reglementată de legislaţia naţională (OM nr. 19/2006), legislaţie agreată de organismul
internaţional competent, respectiv Comitetul Internaţional pentru Controlul
Performanţelor la Animale ( ICAR).
Metoda de control agreata de organizatia de control acreditata este AT4.
CAPITOLUL 1
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CRESCĂTORILOR
Obligaţiile crescătorilor de bovine
1. Crescatorul care doreste să supuna efectivul de vaci controlului oficial al producţiei
de lapte trebuie să facă o solicitare scrisă (cerere tip) la organizaţia acreditată să
efectueze controlul oficial. În cerere se va mentiona metoda de control dorită (la
recomandarea organizatiei de control). În cazul în care se doreşte efectuarea
controlului performanţelor în ferma proprie prin metoda de control B, crescătorul va
solicita organizaţiei de control acreditate instruirea în vederea autorizării,iar
organizatia de control pune la dispozitie sau fermierul va trebui sa foloseasca
echipamente de masurare agreate pentru metoda B,de catre ICAR.
2. Crescatorul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- toate bovinele din ferma să fie individualizate si înregistrate conform
sistemului oficial;
- să utilizeze însămanţarea artificiala, monta naturala autorizată sau transferul
de embrioni ca metode de reproducţie pentru efectivul din fermă;
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- să permita efectuarea controlului oficial la întregul efectiv de animale din
ferma;
- să însămânţeze vacile primipare cu material seminal de la tauri in testare în
limita disponibilului de material seminal conform programului de ameliorare
al rasei asumat de organizatia/asociaţia acreditată pentru conducerea
registrului genealogic;
- să comunice metoda de muls, orele de muls şi să le respecte;
- să declare instalaţiile de muls pe care le folosesc;
- să permită accesul necondiţionat în fermă al persoanelor cu atribuţii de
supracontrol ( organizaţia de control) şi inspecţie ( autoritatea competentă)
- sa conduca registrul de ferma la zi care sa cuprinda aspecte legate de starea
civila ,reproductia si miscarea animalelor din ferma.
Drepturile crescătorilor de bovine
Crescătorul are următoarele drepturi:
1. să solicite eliberarea de certificate de origine pentru animalele cuprinse în
controlul performanţelor iar eliberarea se face dupa regulile stabilite conform
normelor in vigoare.
2. să aleagă o metoda de control aprobată de ICAR;
3. să se retraga oricând din control cu notificare în scris cu cel puţin 30 de zile
înainte; controlul poate fi reluat la cerere dupa cel putin un an de la
încetarea acestuia;
4. să primească rezultatele controlului după fiecare control în fermă si sa poata
accesa baza de date cu toate informatile trasmise referitor la exploatatia pe
care o detine.
CAPITOLUL 2
ATRIBUŢIILE ORGANIZAŢIEI DE CONTROL
Principalele atributii ale organizaţiei de control acreditată sunt:
1. Verifica si aproba cererile crescatorilor de bovine privind preluarea animalelor
în controlul oficial al producţiei de lapte;
2. Asigura personalul necesar si calificat şi instruit pentru efectuarea controlului
oficial al producţiei de lapte;
3. Asigură dotarea controlorilor cu echipamente de măsurare şi prelevare a
probelor de lapte, conforme cu cerinţele ICAR, necesare efectuarii controlului,
cu agent de conservare şi cu suportul necesar înregistrării datelor de control
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(buletine de control tipizate din aplicatie, dispozitive electronice de înregistrare
a datelor de control)
4. Întocmeşte grafice de control pentru fiecare exploataţie cuprinsă în controlul
oficial al producţiei de lapte cu respectarea metodei de control. Organizaţia de
control are obligaţia de a prezenta fiecărei exploataţii cuprinse în COP
controlorul/controlorii arondaţi pentru efectuarea controlului.
5. Executa controlul oficial la exploatatile cuprinse în control;
6. Transmite probele de lapte la un laborator acreditat Renar sau în curs de
acreditare (care funcţionează în baza regulamentului propriu aprobat de
ANARZ) însoţite de buletinul de control. În cazul în care organizaţia de control
dispune de echipamente electronice de înregistrare a datelor de control cantitativ
al producţiei de lapte, datele corespunzătoare animalelor controlate vor fi
transmise on line si insotite de procesul verbal denumit”cerere de incercarii”.
laboratorului de analiză lapte;
7. Efectueaza instruirea tehnica a personalului propriu care efectuează controlul;
8. Informeaza crescatori de bovine asupra obligatilor ce le revin cu respectarea
legislaţiei in vigoare;
9. Constituie baza de date si introduce datele solicitate în aplicaţia informatică
pusă la dispozitie de către organizatia/asociaţia acreditată pentru conducerea
registrului genealogic.
10. Trasmite crescatorilor de animale rezultatele controlului oficial dupa fiecare
control în termen maxim de 14 zile sau pune la dispozitie o aplicatie online cu
toate datele controlului.

CAPITOLUL 3
ATRIBUŢIILE CONTROLORILOR
1. Efectuarea controlului în fermă de către controlorii nominalizaţi (care
acţioneaza in baza unui mandat) se va face numai după instruirea acestora de
către organizaţia de control cu privire la metodologia de control;
2. Controlorii de producţie sunt obligaţi să participe la toate cursurile de instruire
organizate de către organizaţia de control;
3. Controlorii de producţie trebuie să fie persoane integre care să ofere garanţia
exercitării funcţiei în conformitate cu normele în vigoare;
4. Controlorii de producţie sunt obligaţi să respecte graficul de control si
metodologia de executare a controlului oficial. Aceştia au următoarele obligaţii:
- să se prezinte mai devreme de începerea mulsului si să asiste la pregătirea
acestuia (pregătind aparatura de prelevare dacă este cazul);
- să verifice indentitatea animalelor;
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- să consemneze vacile lipsa de la muls si cauza lipsei, a cazurilor de boala
sau accidente;
- să consemneze evenimentele care au avut loc de la ultimul control,
respectiv însămânţări, fătări, înţărcări, avorturi,iesirii ;
- să efectueze controlul propriu-zis: măsurarea cantităţilor de lapte,
prelevarea probelor, completarea buletinelor de control (semnarea
acestora de catre controlor si fermier) si transmiterea electronică a datelor
de control către laborator in functie de caz, expedierea probelor de lapte
către laboratorul de analiză pentru controlul calitativ.
5. Imposibilitatea participării la efectuarea controlului va fi comunicată de către
controlor organizaţiei de control pentru găsirea soluţiilor de inlocuire a acestuia
CAPITOLUL 4
INSTRUIREA CONTROLORILOR
1. Instruirea controlorilor nou angajaţi se face de catre organizatia de control si
constă în:
- instruirea teoretica -prezentarea metodologiei de control a performanţelor
producţiei de lapte cu respectarea legislaţiei in vigoare (OM nr. 19/2006)
si a reglementărilor ICAR
- instruirea practica - efectuarea unui control împreuna cu reprezentantul
organizatiei de control la o ferma cuprinsă în COP
2. Instruirea se va finaliza cu o testare scrisă a controlorilor selecţionaţi.
Persoanele admise vor fi angajate in conformitate cu legislatia muncii şi se vor
prezenta fermierilor unde urmeaza sa efectueze controlul.
3. Norma de control se stabileste orientativ ţinând cont de dimensiunea fermei şi
de graficul de control al producţiei de lapte ( metoda de control).
4. Instruirea controlorilor angajaţi se va face ori de câte ori situaţia o impune modificarea legislaţiei, dotarea asociaţiei cu echipamente de prelevare
performante etc.
5. Fiecare controlor angajat va primi un cod care se consemna pe toate
documentele completate de acesta.

Page 4

CAPITOLUL 5
DOCUMENTE PRIMARE
Documentele primare de colectare date din exploatatile aflate in COP sunt: buletinul
de însămânţare artificială, registrul de ferma şi buletinul de control al performanţelor
de producţie
Buletinul de însamantare artificiala (Model Anexa 1) poate fi:
- pus la dispozitie de către organizaţia de control;
- poate fi ţinut în ferma în format electronic;
- poate fi ţinut în fermă pe suport de hartie.
Acest document va fi completat la zi de către operatorul însamantator autorizat. În
cazul în care în fermă se foloseşte montă naturală dirijată cu taur autorizat buletinul de
montă se va completa de către fermier.
Buletinele de însămânţare şi buletinele de montă vor fi puse la dispoziţie controlorului
în ziua efectuării controlului în fermă , vor fi datate şi semnate ( nume, semnătură)de
către fermier sau de către operatorul însămânţător dupa caz.
Buletinul de insamantare va trebui sa contina obligatoriu următoarele date: proprietar,
cod exploataţie, localitate, număr matricol vaca/juninca, dată însamanţare, taur
partener cod si nume, numar însămanţare, operator însămânţător (nume, semnătură).
Registru de ferma sau Registru de Monta si Fatari(Model Anexa 2) poate fi :
- ţinut în ferma în format electronic;
- ţinut în fermă pe suport de hartie.
Registru de ferma va fi pus la dispoziţia controlorului în ziua efectuării controlului în
fermă , va si datat şi semnat de către fermier sau de către specialistul angajat (nume,
semnătură).
Registru de ferma va trebui sa contina obligatoriu următoarele date : proprietar, cod
exploatatie, localitate, matricol mama, însămanţarea fecunda (cu data si taur partener
cod), număr fătare, dată fătare, date privind distociile semnalate prin prolaps si/sau
retentie placentara, date privind uşurinţa la fatare, sex produs, masa corporala la fătare,
destinatia produsului, matricolul produsului.
Buletinul de control al productiei de lapte (Model Anexa 3) poate fi :
- pe suport electronic in cazul in care asociatia detine echipamente electronice
avansate,
- pe suport de hartie
Page 5

Buletinul de control va însoti controlorul la fiecare control si se emite din aplicatia
informatica.
Buletinul de control va trebui să conţină obligatoriu urmatoarele date: proprietar, cod
exploatatie, localitate, metoda de control, matricol vaca, cod proba cupa, productie
lapte ( kg seara sau dimineata), status control (daca vaca nu este prezenta la muls)
motivul lipsei la control : intarcare, animale sub tratament sau iesiri cu specificarea
cauzei.
Buletinul mai poate contine si date privind activitatea de reproductie a fiecarui animal
precum si numele controlorului desemnat care trebuie sa semneze impreuna cu
proprietarul buletinul de control la terminarea controlului oficial programat.
CAPITOLUL 6
INSPECŢIA ŞI SUPRACONTROLUL
1. Supracontrolul este efectuat de catre personalul autorizat al organizaţiei de
control la 10% din numarul total de controale oficiale efectuate pe parcursul
unui an de control;
2. Supracontrolul se face fara a preveni proprietarul sau controlorul;
3. Constatările rezultate în urma efectuării supracontrolului vor fi consemnate în
nota de supracontrol întocmită de către persoanele responsabile din cadrul
organizaţiei de control. Nota de supracontrol va fi semnată de către: persoana
autorizată pentru supracontrol, controlor şi fermier.
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