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PROCEDURA PENTRU INSCRIEREA TAURINELOR IN COP si RG
Directia de exploatare lapte
Fermierii crescatori de taurine pot solicita, inscrierea in Registrul Genealogic al
rasei. Fermierii interesati in acest sens , trebuie sa se adreseze asociatiilor acreditate pentru
efectuarea controlului oficial al performantelor la lapte ( COP ).
Pentru a putea inscrie taurinele in Registrul Genealogic al rasei , trebuie indeplinite
cumulativ urmatoarele conditii :
1. Toate taurinele sa fie individualizate cu crotalii si inregistrate in S.N.I.A. , conform
reglementarilor legale .
Observatii : Viteii nou nascuti trebuie sa fie crotaliati si inregistrati in S.N.I.A , in maxim
20 de zile de la nasterea lor .
2. Metodele de reproductie folosite in ferma sa fie : insamantarea artificiala , monta
naturala autorizata sau transferul de embrioni.
Observatii : In cazul montelor naturale autorizate si a inseminarilor artificiale taurii de
reproductie utilizati trebuie sa fie din sectiunea principala a Registrului Genealogic . De
asemenea fermierii trebuie sa solicite buletinul de insamantare , precum si paietele folosite
, de la operatorii insamantatori - autorizati .
3. Fermierul permite efectuarea controlului oficial al performantelor la intreg
efectivul de taurine din ferma, conform planificarii asociatiei de COP . In cazul in
care in aceeasi ferma se gasesc taurine inscrise pe mai multe coduri de
exploatatie, acestea trebuie inscrise toate in COP si RG completandu-se un dosar
pentru fiecare cod de exploatatie in parte.
Observatii : Nu se accepta inscrierea partiala a taurinelor din exploatatie in COP .
4. Mulsul sa fie mecanic ( aparat de muls/sala de muls) .
5. Detinerea unui registru de ferma cu evidenta la zi a tuturor taurinelor la
momentul solicitarii inscrierii in registrul genealogic.

Documentele necesare pentru inscrierea taurinelor in Registrul Genealogic :
1.Cerere tip care se solicita de la asociatiile acreditate pentru controlul oficial al
performantelor(COP)
Nota:Se completeaza toate datele solicitate din cerere.
2.Adeverinta de la medicul veterinar precum ca taurinele din ferma sunt indemne de
boli infecto-contagioase sau clinic sanatoase.
3.Extras din baza de date SNIIA cu efectivul de taurine stationar vizat de medicul
concesionar.
4.Tabelul tip cu efectivul completat, ordonat pe rase .
In tabel se inscriu taurinele care sunt fatate cel putin o data si junincile care pot fata in
decursul anului 2019. Varsta minima a animalelor trebuie sa fie de 1 an la momentul
inscrierii.
5.Buletine de insamantare semnate de operator autorizat sau buletine de monta
naturala autorizata pentru tot efectivul pentru care se solicita inscrierea.(La vaci se prezinta
buletinul aferent fatarii cat si monta dupa fatare dupa caz,la junincile montate se prezinta
buletinul de monta)
6. Copie carte identitate
7. Copie C.U.I daca are exploatatia organizata in forma juridica
8. Copie Atestat de producator din anul in curs la fermieri persoane fizice.
9. Copie dupa pasapoarte si certificate de origine daca este cazul.
10. Declaratie pe proprie raspundere ca indeplineste conditiile tehnice.
* Aceste documente sunt personalizate pentru fiecare asociatie de COP , va rugam sa le
solicitati de la asociatia acreditata sa faca servicii la care va inscrieti.
NOTA
Inscrierea in registrele genealogice se face ulterior inscrierii in COP si de catre
asociatia la care va inscrieti in vederea efectuarii serviciilor de COP.
Pentru acordarea numarului de registru si inscrierea in RG dupa 1 noiembrie 2018
taurinele trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- sectiunea principala se inscriu/inregistreaza 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 si care au un procent minim de componenta
rasială de 87,5% ;
- sectiunea secundara se inscriu/inregistreaza femele 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
registrului de rasa sau cu origine cunoscuta pe mai putin de 2 generatii, dar care au o
puritate rasială minimă de 50% si care indeplinesc cel putin cerintele minime de
performanta la lapte de 3500 de kg in echivalent maturitate.

