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PROCEDURA DE ELIBERARE A CERTIFICATELOR ZOOTEHNICE 

- Certificatul Zootehnic se eliberează de către Biroul Tehnic Central pentru animale de 

reproducție de rasă pură, înscrise în secțiunea principală a Registrului Genealogic 

conform prevederilor Programelor de Ameliorare aprobate ale ACBCR, având vârstă 

mai mare de 250 de zile și care au înregistrată cel puțin performanța de referință pentru 

vârsta la înțărcare G200.  

- Certificatul Zootehnic poate fi eliberat pentru animalul cu vârsta mai mică de 210 zile 

numai în cazul în care acesta este vândut împreună cu mama lui înainte de înţărcare.  

- Modelul de Certificat Zootehnic este prezentat în Anexa 13 la Programul de 

Ameliorare.  

- Certificatul Zootehnic va fi eliberat la cererea crescătorului, în ferma căruia s-a născut 

animalul. 

- Cererea va fi trimisă către ACBCR  prin poștă, curierat (copie) sau e-mail.  

Documente necesare: 

- Solicitare tip disponibilă pe site www.acbcr.ro; 

- Pașapoartele animalelor pentru care se solicită Certificate Zootehnice;  

- Pașapoartele și Certificatele Zootehnice ale mamelor produșilor aflați pe solicitare;  

- Certificatul Zootehnic al taurului, autorizația de montă a acestuia, validă pentru perioada în 

care s-a facut monta. În cazul însămânțărilor artificiale, este nevoie de buletinul de 

însămânțare care trebuie să conțină obligatoriu: data montei, număr identificare femelă, codul 

RO al taurului partener și codul operatorului care a realizat însămantarea; 

- Anexa 3 de notificare IA/MN și Anexa 8 de înregistrare viței. 

Atenție! 

Conform Programelor de Ameliorare aprobate, pentru utilizarea taurilor la montă 

naturală, aceștia trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

- să fie înscriși în secțiunea principală a Registrului Genealogic;  

- utilizarea acestora la montă se face cu avizul Biroului Tehnic Central după bonitare;  

- prezentarea anuală obligatorie a unui certificat sanitar – veterinar din care să reiasă că taurii 

sunt clinic sănătoși și au fost supuși acțiunilor sanitar – veterinare obligatorii stabilite de 

ANSVSA.  

- începând cu anul 2019 pentru prima autorizare/avizare la montă a taurilor este obligatorie 

efectuarea testului de paternitate și determinarea valorii de ameliorare GEBV în sistemul 

ssGBLUP. 


