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1. Obiectivul principal al Programului de Ameliorare 

- ameliorarea rasei Limousine – 

 

Ameliorarea rasei Limousine se va face prin aplicarea unui complex de măsuri 

organizatorice de dirijare și folosire a unor metode și tehnici științifice cu aplicare practică, în 

fermele care participă la derularea Programului de Ameliorare al rasei Limousine prin care se va 

urmări modificarea structurii genetice a populației de bovine din rasa Limousine din România, 

urmărită în succesiunea generațiilor, în scopul și direcția utilă fermierilor pentru obținerea unor 

exemplare cu caractere de producție superioare. 

 

2. Denumirea și caracteristicile detaliate ale rasei Limousine 

 

Denumirea rasei: Limousine 

Caracteristicele rasei: 

Roba este omogenă de culoare roșu viu sau închis. Unele variații sunt acceptabile, dar nu 

trebuie să fie prea întunecate sau deschise și ar trebui să fie mai deschise sub stomac, în 

interiorul coapselor, în jurul ochilor și botului și în jurul orificiului anal și capătului cozii.  

Limousine – roba neagră 

    Primele exemplare au fost documentate în Canada după 1968, an în care are loc primul import 

de tauri Limousine pe pământ nord-american. Transmiterea caracterelor de culoare: culoarea 

neagra (N) este dominantă iar culoarea roșie (r) este recesivă. 

Dezvoltarea corporală este eu-hipermetrică, vacile având talia de 135 cm iar greutatea 

corporală de 650 kg la femele și pana la 1000 kg la masculi.  

Capul trebuie să fie scurt, cu o frunte largă și bot lat. Dacă sunt prezente coarne, acestea 

ar trebui să fie fine și curbate înainte, cu extremități ușor ridicate de culoare mai deschisă decât 

restul cornului. 

Conformația corporală este caracteristică raselor de carne, tip morfologic brevimorf. 

Partea anterioara a corpului trebuie să prezinte caracteristici bine definite pentru carne; un piept 

adânc, rotunjit, cu coaste bine arcuite; spate larg, drept și bine îmbrăcat in musculatură; o crupă 

mare și bine rotunjită, cu procese spinoase nu prea proeminente; pulpe  adânci și bine rotunjite. 

Burta trebuie să fie lată, dar dreaptă și nu prea proeminentă pe linia de jos. Pielea ar trebui să fie 

fină și suplă. 

Membrele trebuie să fie fine, dar puternice și drepte, cu o postură pătrată uniformă și 

picioare sănătoase. 

Comportamentul general trebuie să fie liniștit și permisiv din partea animalului. 
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3. Teritoriul geografic de aplicare a Programului de Ameliorare 

 
Prezentul Program de Ameliorare se desfășoară pe teritoriul României prin coordonarea 

la nivel național a managementului resurselor genetice la rasa Limousine. 

 

4. Sistemul de identificare a animalelor de reproducție 
 

Identificarea animalelor de reproducție se va efectua în conformitate cu legislaţia 

naţională şi europeană în vigoare. 

Bovinele vor circula pe teritoriul României numai dacă respectă prevederile Ord. 40 din 

2010 privind aprobarea Normei sanitar - veterinare pentru implementarea procesului de 

identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor, însoţite de 

formulare/documente de mişcare şi de paşaport, precum şi de alte documente prevăzute de 

legislaţia sanitar – veterinară. 

Toate animalele din România sunt identificate în exploataţia în care s-au născut 

utilizându-se două crotalii auriculare, imprimate cu acelaşi cod unic de identificare în termen de 

până la 20 de zile de la naştere. În cazul în care un animal își pierde una dintre crotalii aceasta va 

fi înlocuită cu un duplicat. Animalele provenite din import își păstrează crotalia și numărul din 

țara de origine. 

Dacă există neclarități/suspiciuni asupra identității, se va realiza verificarea identității 

prin analiza ADN. 

 

 

5. Sistemul de înregistrare a pedigreelor animalelor de rasă pură care sunt 

fie înscrise, fie înregistrate și eligibile pentru înscriere în Registrul 

Genealogic al rasei  Limousine 

 

5.1. Sistemul de înregistrare a pedigreelor:  

(1) Pentru înregistrarea pedigree-ului animalul îndeplinește următoarele cerințe: 

(a) este identificat în conformitate cu legislaţia Uniunii în domeniul sănătăţii animalelor 

privind identificarea şi înregistrarea animalelor transpusă în legislația națională; 

(b) a făcut obiectul  unei notificări de înregistrare viței validată de Biroul Tehnic Central; 

(c) în cazul comercializării sau al introducerii în Uniune a unui animal şi în cazul în care se 

intenţionează ca acest animal să fie înscris sau înregistrat în Registrul Genealogic, 

animalul respectiv este însoţit de un Certificat Zootehnic; 

(d) în cazul în care un animal este obţinut din material germinativ comercializat sau introdus 

în Uniune şi în cazul în care se intenţionează ca acest animal să fie înscris sau înregistrat 

într-un Registru Genealogic, materialul germinativ respectiv este însoțit de un Certificat 

Zootehnic. 

(2) Exploatația din care face parte a fost supusă acțiunilor sanitar veterinare, acest lucru este 

dovedit printr-un document oficial. 

(3) Evenimentele de reproducție (monte/însămânțări/fătări) vor fi notificate conform normelor 

din prezentul Program de Ameliorare. 

(4) Biroul Tehnic Central recunoaște informaţiile transmise, cu privire la monta naturală sau 

însămânţarea artificială, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: 

(a) operatorii care efectuează însămânţarea artificială sunt autorizați de către ANZ; 

(b) transmiterea datelor este efectuată conform dispoziţiilor din prezentul capitol; 

(c) exploataţia în care se efectuează monta/însămânţarea corespunzătoare nașterii animalului 

pentru care se solicită înscrierea/înregistrarea sau care urmează să fie înscris/înregistrat în 

Registrul Genealogic participă la Programul de Ameliorare aprobat al rasei de carne 

Limousine și informațiile privind  data montei și identitatea taurului partener au fost 

notificate conform normelor din prezentul Program de Ameliorare. 
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(5) Dacă una sau mai multe condiţii nu sunt îndeplinite sau dacă datele transmise nu corespund 

standardului calitativ al Registrului Genealogic, Biroul Tehnic Central poate oricând să 

refuze recunoaşterea informaţiilor printr-o notificare scrisă, transmisă crescătorului în cauză. 

(6) ACBCR poate solicita ca efectivul sau o parte din efectivul de bovine înscris sau care 

urmează a fi înscris în Registrul Genealogic să fie identificat suplimentar prin test ADN sau 

prin altă metodă care să dea un grad ridicat de certitudine cu privire la originea lor. 

(7) În cazul în care însămânţarea artificială este efectuată de către operatori recunoscuți de 

ANZ, ca prestare de serviciu către fermieri, aceştia completează un buletin de însămânţare, 

după efectuarea fiecărei însămânţări. Documentul se completează în trei exemplare (unul 

pentru fermier, unul pentru operatorul în cauză şi unul se ataşează la documentul de 

notificare a însămânțărilor).  

(8) Înscrierea/înregistrarea  animalelor obținute în cadrul Programului de Ameliorare se face în 

baza comunicării trimestriale efectuate de către crescător în forma cerută prin Anexa 8. 

Biroul Tehnic Central îşi rezervă dreptul de a apela ori de câte ori este nevoie la 

documentele care atestă paternitatea şi/sau maternitate viţelului. 

(9) Înscrierea viţeilor obţinuţi prin transfer de embrioni  se realizează numai dacă transferul de 

embrioni a fost înregistrat şi notificat Biroului Tehnic Central, conform punctului 5.2., 

alin.4.  

(10)  Data naşterii viţelului trebuie să găsească corespondenţă în baza de date (arhivă) aflată în 

posesia Biroului Tehnic Central şi de asemenea, în registrul de montă şi fătări al fermei.   

 

5.2. Cerințe privind reproducţia 

(1) Reproducţia bovinelor se face prin însămânţare artificială, transfer de embrioni sau montă 

naturală (dirijată sau în harem). Însămânţarea artificială poate fi realizată de către operatori 

autorizaţi de ANZ. Însămânţările efectuate, precum şi montele naturale sunt înscrise în 

registrul de montă de către crescător şi sunt transmise sub forma documentului de notificare 

IA/MN (Anexa 3) trimestrial către ACBCR - Biroul Tehnic Central care realizează validarea 

informațiilor. Montele sau însămânţările repetate sunt înscrise fiecare separat. 

(2) Proprietarul certifică corectitudinea datelor înscrise în Anexa 3 şi se angajează să transmită 

toate schimbările survenite în şeptel ulterior transmiterii prezentei notificări. 

(3) Documentul de notificare a însămânţărilor/montelor (Anexa nr.3) va cuprinde: numărul 

matricol al femelei, acţiunea (I.A., M.N., MNh – montă naturală în harem) data 

însămânţării/data montei sau intervalul de montă în cazul montei în harem, numărul matricol 

şi numele taurului partener,  codul RO pentru taurul partener în cazul I.A. sau numărul 

autorizaţiei pentru taurul utilizat la MN, codul operatorului însămânţător/ numele şi 

semnătura acestuia (în cazul însămânţării artificiale). Documentul se completează în ordinea 

cronologică a efectuării montelor/însămânţărilor în perioada de raportare, fără ştersături şi 

fără  rânduri libere şi se semnează de către crescător. 

(4) Documentul de notificare a transferului de embrioni va cuprinde: număr matricol femelă 

receptoare, data ET, matricol şi nume vacă donatoare, matricol şi nume taur donator, cod 

operator ET. Documentul va fi însoţit de certificatul de identificare al embrionului şi 

Certificatele Zootehnice ale părinţilor. Documentul se completează în ordinea cronologică a 

efectuării ET în perioada de raportare, fără ştersături şi fără rânduri libere şi se semnează de 

către crescător (Anexa nr.4). Documentul va fi transmis trimestrial către ACBCR. 

(5) Registrul de montă în harem: fiecare exploataţie în care se realizează monta în harem are 

obligaţia să completeze evenimentele de reproducţie în Registrul de montă în harem (Anexa 

nr. 5). 

(6) Registrul de monte şi fătări: exceptând fermele în care se utilizează monta în harem, toate 

celelalte exploataţii au obligaţia să completeze la zi evenimentele de reproducţie în registrul 

de monte şi fătări (Anexa nr.6). 

(7) Registrul de montă în harem şi registrul de monte şi fătări trebuie păstrate în exploataţie cel 

puţin 5 ani. În acest interval de timp, documentele pot fi cerute oricând de Biroul Tehnic 

Central. 

(8) Buletinul de însămânțare: în cazul în care însămânţarea artificială este efectuată de către 

operatori recunoscuți de ANZ, ca prestare de serviciu către fermieri, aceştia completează un 
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buletin de însămânţare, după efectuarea fiecărei însămânţări. Documentul se completează în 

trei exemplare (unul pentru fermier, unul pentru operatorul în cauză şi unul se ataşează la 

documentul de notificare a însămânțărilor.  

(9) Responsabilitatea generală: oricare ar fi modul de reproducţie şi sistemul de transmitere a 

datelor, crescătorul răspunde de identificarea corectă a bovinelor şi de înregistrarea corectă a 

tuturor montelor şi însămânţărilor la bovinele din exploataţia proprie. 

(10) Orice suspiciune cu privire la genealogia animalului va fi soluționată prin verificarea 

identității prin analiza ADN-ului și modificată în baza de date a R.G. (dacă este cazul). 

5.3. Cerințe privind acceptarea la reproducție a reproducătorilor masculi 

(1) Taurii utilizați la montă naturală trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

- să fie înscriși în secțiunea principală a Registrului Genealogic al rasei Limousine; 

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

obținut rezultate mai mari de 70 puncte pentru DM, DS, AF; 

- crescătorul face dovada că taurii sunt supuși controlului sanitar-veterinar, conform 

prevederilor Programului strategic; 

- sunt testați ADN, au filiația confirmată (originea maternă și paternă); 

- au calculată o valoare de ameliorare; 

Biroul Tehnic Central eliberează aviz de reproducție pentru reproducătorii care participă 

la Programul de ameliorare. În vederea testării ADN, se va recolta material biologic o dată 

cu aplicarea de crotalii auriculare care au imprimate pe acestea un număr unic al Registrului 

Genealogic.  

(2) Materialul seminal folosit pentru însămânțarea artificială trebuie să provină de la 

reproducători masculi de rasă pură Limousine admiși pentru însămânțare artificială în 

conformitate cu art. 21 din Regulamentul 1012/2016 și codificați în sistem RO. 

5.4. Cerințe privind fătările 

5.4. 1. Notificarea fătării 

(1) Deţinătorul de animale notifică fătarea prin completarea Documentului de notificare – 

înregistrare vieţi (Anexa 8). Notificarea, individuală sau colectivă, trebuie transmisă 

trimestrial către ACBCR. 

(2) Anexa 8 trebuie să cuprindă următoarele elemente obligatorii: 

- Matricol vițel; 

- Nume; 

- Sex; 

- Data nașterii; 

- Număr matricol mamă produs; 

- Număr matricol tată produs; 

- Tipul de reproducție folosită; 

- Nota acordată ușurinței la fătare; 

- Tipul de fătare; 

- Rangul fătării; 

- Greutatea la naștere. 

(3) Proprietarul certifică corectitudinea datelor înscrise în Anexa 8 şi se angajează să transmită 

toate schimbările survenite în şeptel ulterior transmiterii prezentei notificări.  

(4) Se recomandă ca numele vițeilor să înceapă cu aceeași literă. Aceasta va fi stabilită și 

comunicată de către ACBCR în luna decembrie a anului anterior. 

(5) Greutatea la naștere a vițelului trebuie determinată prin cântărire, nu estimată. 

5.4.2. Malformaţii şi defecte 

În caz de avort, produs fătat mort sau produs mort ca urmare a unor malformaţii sau defecte 

ereditare, crescătorul semnalează evenimentul la Biroul Tehnic Central (Anexa 11). 

5.5. Modalitatea de colectare, arhivare şi gestionare a datelor şi documente oficiale 

(1) Documentele de notificare Anexa 3, Anexa 8, Anexa 10 vor fi transmise către ACBCR, de 

către beneficiarii acestui serviciu la sfârșitul lunii următoare încheierii unui trimestru prin 
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intermediul poștei, curierat, e-mail sau prin încărcarea directă a datelor în programul 

informatic al Registrului Genealogic. 

(2) Beneficiarii vor încărca documentele în programul informatic prin contul propriu, fiind 

direct răspunzători de corectitudinea datelor operate.  

(3) Anexele 3, 8, 10, respectiv solicitarea pentru eliberarea Certificatelor Zootehnice sau 

pentru eliberarea Adeverinței care certifică apartenența la rasa de carne, încărcate în 

aplicația de Registru Genealogic de către beneficiar vor avea caracter de documente 

oficiale ale acestuia. 

(4) Biroul Tehnic Central validează documentele încărcate sau transmise de către beneficiari.  

(5) Documentele care conțin informațiile privind crescătorul și animalele deținute de acesta 

vor fi arhivate pe format de hârtie, separat pentru fiecare crescător și pe suport electronic în 

programul informatic al Registrului Genealogic. 

5.6. Termene și responsabilități 
Acțiunea 

 

Termen 

 
Responsabilitate 

Înregistrarea montei/însămânțării 

artificiale în registrul de monte și 

fătări (Anexa 6 din Programul de 

Ameliorare). În cazul formării 

haremului (Anexa 5 din Programul 

de Ameliorare) 

Maximum 48 ore de la producerea 

evenimentului sau de la formarea 

haremului 

Crescător 

Înregistrarea fătării (Anexa 6 din 

Programul de Ameliorare) 

Maximum 48 ore de la producerea 

evenimentului 
Crescător 

Înregistrarea intrărilor/ieșirilor din 

efectiv în registrul exploatației 

Maximum 48 ore de la producerea 

evenimentului 
Crescător 

Înregistrare avort, produs fătat mort 

sau produs mort ca urmare a unor 

malformații sau defecte ereditare și 

transmiterea către A.C.B.C.R. a 

Anexei 11 din Programul de 

Ameliorare. 

Maximum 48 ore de la producerea 

evenimentului 
Crescător 

Întocmirea și transmiterea 

documentelor de notificare conform 

Programului de Ameliorare (Anexa 

3, Anexa 4, Anexa 8, Anexa 10). 

Luna următoare încheierii trimestrului de 

raportare. 
Crescător 

Colectarea datelor, verificarea și 

introducerea în baza de date a 

registrului genealogic 

Maxim 30 de zile de la recepția 

documentelor de notificare 

Reprezentant societate de 

ameliorare 

Evaluarea morfologică a animalelor 
Conform prevederilor Programului de 

Ameliorare 
Bonitori A.C.B.C.R. 

Testarea performanțelor producției 

de carne 

Conform graficului de control întocmit de 

Societatea de Ameliorare 
Societatea de ameliorare 

Înregistrarea rezultatelor testelor de 

performanță 

Maxim 15 zile lucrătoare de la efectuarea 

cântăririlor 
Societatea de ameliorare 

Evaluarea genetică a animalelor O singură dată pe an Parte terță 

 

5.7. Certificatul Zootehnic 

(1) Certificatele Zootehnice pentru animalele de reproducție de rasă pură conțin informațiile 

prevăzute în părțile și capitolele relevante din anexa V a Reg. 1012/2016 și respectă 

modelul din actele de punere în aplicare adoptate de Comisie, respectiv Regulamentul de 

punere în aplicare (UE) 2017/717 al Comisiei din 10 aprilie 2017 de stabilire a normelor de 

aplicare a Regulamentului (UE) 2016/1012 al Parlamentului European și al Consiliului 

privind modelele de certificate zootehnice pentru animalele de reproducție și materialul 

germinativ provenit de la acestea, cu modificările și completările ulterioare.  

(2) Certificatul Zootehnic eliberat va conține site-ul de internet al asociației unde în 

conformitate cu art. 31, alin. (3) din Reg. 1012/2016 rezultatele testării performanțelor și 

ale evaluării genetice sunt puse la dispoziția publicului. 

(3) Certificatul Zootehnic va fi eliberat la cererea crescătorului care participă la Programul de 

ameliorare aprobat. Solicitarea pentru eliberarea Certificatelor Zootehnice va fi transmisă 

prin poștă, curierat, e-mail sau încarcată direct în aplicația A.C.B.C.R. 
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(4) Certificatele Zootehnice pentru animalele de reproducţie de rasă pură, conţin următoarele 

informaţii: 

(a) Denumirea asociației, o trimitere la site-ul de internet al Asociației Crescătorilor de 

Bovine pentru Carne din România; 

(b) numele Registrului Genealogic; 

(c) clasa din secţiunea principală în care este înscris animalul de reproducţie de rasă pură, 

după caz; 

(d) numele rasei animalului de reproducţie de rasă pură; 

(e) sexul animalului de reproducţie de rasă pură; 

(f) numărul de înscriere în Registrul Genealogic ("nr. din Registrul Genealogic") al 

animalului de reproducţie de rasă pură; 

(g) sistemul de identificare şi numărul individual de identificare acordat animalului de 

reproducţie de rasă pură în conformitate cu legislaţia Uniunii în domeniul sănătăţii 

animalelor referitoare la identificarea şi înregistrarea animalelor; 

(h) data şi ţara naşterii animalului de reproducţie de rasă pură; 

(i) numele, adresa şi, dacă este cazul, adresa de e-mail a crescătorului (locul naşterii 

animalului de reproducţie de rasă pură); 

(j) numele, adresa şi, dacă este cazul, adresa de e-mail a proprietarului; 

(k) pedigree-ul; 

(l) dacă sunt disponibile, rezultatele testării performanţelor şi rezultatele actualizate ale 

evaluării genetice, menţionându-se data efectuării evaluării şi defectele genetice şi 

particularităţile genetice legate de Programul de Ameliorare, care pot afecta animalul 

de reproducţie de rasă pură; 

(m) în cazul femelelor gestante, data înseminării sau a montei şi identificarea masculului 

folosit pentru fertilizare, care poate fi menţionat într-un document separat conform 

punctului 5.2.; 

(n) data şi locul eliberării Certificatului Zootehnic şi numele, funcţia şi semnătura 

Responsabilului de Registru sau ale persoanei desemnate de Asociația Crescătorilor de 

Bovine pentru Carne din România să semneze certificatul respectiv. 

(5) Certificatele Zootehnice pentru materialul seminal provenit de la animalele de 

reproducţie de rasă pură, conţin următoarele informaţii: 

(a) toate informaţiile menţionate 5.7. alin. (4) din prezenta parte privind animalul de 

reproducţie de rasă pură care a furnizat materialul seminal; 

(b) informaţii care permit identificarea materialului seminal, numărul dozelor care 

urmează să fie trimise, locul şi data colectării, numele, adresa şi numărul de autorizare 

al centrului de colectare sau de depozitare a materialului seminal, numele şi adresa 

destinatarului; 

(c) pentru materialul seminal destinat testării animalelor de reproducţie de rasă pură care 

nu au fost supuse testării performanţelor sau evaluării genetice, numărul dozelor de 

material seminal, care este în conformitate cu cantităţile menţionate la articolul 21 

alineatul (1) litera (g) din Regulamentul 1012/ 08.06.2016, numele şi adresa societăţii 

de ameliorare responsabilă cu efectuarea testelor de performanţă respective în 

conformitate cu articolul 25 din Regulamentul 1012/ 08.06.2016 ; 

(d) data şi locul eliberării Certificatului Zootehnic şi numele, funcţia şi semnătura 

Responsabilului de Registru sau ale persoanei desemnate de Asociația Crescătorilor de 

Bovine pentru Carne din România să semneze certificatul respectiv. 

(6) Certificatele Zootehnice pentru ovule provenite de la animale de reproducţie de rasă 

pură conţin următoarele informaţii: 

(a) toate informaţiile menţionate punctul 5.7. alin. (4) din prezenta parte privind femela 

donatoare care a furnizat ovulele; 

(b) informaţii care permit identificarea ovulelor, numărul paietelor, locul şi data colectării 

lor, numele, adresa şi numărul de autorizare al echipei de colectare sau producere a 

embrionilor şi numele şi adresa destinatarului; 

(c) în cazul în care există mai multe ovule într-o paietă, o indicaţie clară a numărului de 

ovule colectate de la acelaşi animal de reproducţie de rasă pură; 
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(d) data şi locul eliberării Certificatului Zootehnic şi numele, funcţia şi semnătura 

Responsabilului de Registru sau ale persoanei desemnate de Asociația Crescătorilor de 

Bovine pentru Carne din România să semneze certificatul respectiv. 

(7) Certificatele Zootehnice pentru embrioni proveniţi de la animale de reproducţie de rasă 

pură conţin următoarele informaţii: 

(a) toate informaţiile menţionate la punctul 5.7., alin. (4) din prezenta parte privind 

femela donatoare şi masculul fertilizator; 

(b)informaţii care permit identificarea embrionilor, numărul paietelor, locul şi data 

colectării sau producerii lor, numele, adresa şi numărul de autorizare al echipei de 

colectare sau de producere a embrionilor şi numele şi adresa destinatarului; 

(c) în cazul în care există mai mulţi embrioni într-o paietă, o indicaţie clară a numărului 

de embrioni care au aceeaşi ascendenţă; 

(d)data şi locul eliberării Certificatului Zootehnic şi numele, funcţia şi semnătura 

Responsabilului de Registru sau ale persoanei desemnate de Asociația Crescătorilor 

de Bovine pentru Carne din România să semneze certificatul respectiv.  

(8) Pentru acelaşi animal se eliberează un singur Certificat Zootehnic. 

(9) În cazul pierderii sau deteriorării Certificatului Zootehnic, se eliberează, la solicitarea 

crescătorului, un al doilea exemplar pe care se inscripţionează clar “DUPLICAT”. În 

cazul găsirii originalului „DUPLICATUL” va fi anulat. 

(10) Certificatele Zootehnice pentru animalele exportate, precum şi pentru materialul 

seminal, ovulele şi embrionii exportați sunt eliberate de către conducătorul Registrului 

Genealogic. 

(11) Certificatele Zootehnice eliberate de Asociația Crescătorilor de Bovine pentru Carne din 

România respectă cerințele Regulamentului nr. 1012 din 8 iunie 2016 privind condițiile 

zootehnice și genealogice aplicabile ameliorării animalelor de reproducție de rasă pură 

și modelele stabilite de Regulamentul 717/2017 de stabilire a normelor de aplicare a 

Regulamentului 1012/2016 privind modelele de Certificate Zootehnice pentru animalele 

de reproducție și materialul germinativ provenit de la acestea. 

(12) Toate informaţiile din certificat sunt definitive dacă proprietarul nu le contestă, în scris, 

în termen de 30 de zile de la primirea lui. 

(13) Certificatele Zootehnice eliberate vor fi anulate în cazul în care se dovedește ulterior că 

informațiile furnizate de crescător sunt inexacte. 

 

6. STRUCTURA REGISTRULUI GENEALOGIC și normele referitoare la împărțirea 

Registrului Genealogic și la criteriile aplicate pentru înregistrarea animalelor în secțiunile 

respective sau pentru clasificarea lor în clasele respective 

 

6.1. SECŢIUNEA PRINCIPALĂ 

 Cerințe de înscriere a animalelor de reproducție de rasă pură: 

1.  Animalele sunt identificate în conformitate cu legislația Uniunii în domeniul sănătății 

animalelor privind identificarea și înregistrarea animalelor transpusă în legislația națională; 

2. Animalul îndeplinește următoarele criterii de filiație: 

a) este descendent din părinți și bunici înscriși în secțiunea principală a unui Registru 

Genealogic al aceleiași rasei sau  

b) femela este descendentă din mamă și bunică maternă care sunt înregistrate într-o secțiune 

suplimentară a Registrului Genealogic, tată și doi bunici care sunt înscriși în secțiunea 

principală a Registrului Genealogic; 

c) animalul este descendent al femelelor de la pct. b) și masculi înscriși în secțiune principală 

a Registrului Genealogic.  

3. Animalele au făcut obiectul unei notificări de înregistrare vitei (Anexa 8) validată de Biroul 

Tehnic Central sau sunt animale cu Certificate Zootehnice înscrise într-o sectiune similară a 

Registrului Genealogic pentru aceeași rasă din țara de origine. 

4. Se stabilește pedigree-ul în conformitate cu prevederile de la pct. 5. 

5. Animalele nu au defecte congenitale. 
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  Subdivizarea Secțiunii principale 

Secțiunea principală este împărțită în două clase: 

I) Clasa Masculi împărțită în două subclase: A și B 

II) Clasa Femele împărțită în două subclase: A și B 

I. CLASA MASCULI 

Cerințe de înscriere 
Masculul: 

1. este identificat în conformitate cu legislația Uniunii în domeniul sănătății animalelor privind 

identificarea și înregistrarea animalelor transpusă în legislația națională; 

2. este descendent din părinți și bunici înscriși în secțiunea principală a unui Registru 

Genealogic al aceleiași rasei sau  

3. este descendent dintr-o femelă înscrisă în secțiunea principală cu mamă și bunică maternă 

înregistrate într-o secțiune suplimentară a Registrului Genealogic, tată și doi bunici înscriși în 

secțiunea principală a Registrului Genealogic și dintr-un mascul înscris în secțiunea principală a 

Registrului Genealogic; 

4. a făcut obiectul unei notificări de înregistrare vitei (Anexa 8) validată de Biroul Tehnic 

Central sau sunt animale cu Certificate Zootehnice înscrise într-o sectiune similară a Registrului 

Genealogic pentru aceeași rasă din țara de origine; 

5. are stabilit pedigree-ul în conformitate cu prevederile de la pct. 5; 

6. nu are defecte congenital. 

Divizare: două subclase  

Subclasa A: sunt înscriși masculii avizați pentru reproducție conform cerințelor menționate la 

punctul 5.3. 

Subclasa B: sunt înscriși toți masculii care îndeplinesc cerințele de înscriere în clasă. 

 

II. CLASA FEMELE 

 

Cerințe de înscriere 

Femela: 

1. este identificată în conformitate cu legislația Uniunii în domeniul sănătății animalelor 

privind identificarea și înregistrarea animalelor și cu normele stabilite în Programul de 

Ameliorare;  

2. îndeplinește următoarele criterii de filiație: 

a) este descendentă din părinți și bunici înscriși în secțiunea principală a unui Registru 

Genealogic al aceleași rasei sau  

b) este descendentă din mamă și bunică maternă care sunt înregistrate într-o secțiune 

suplimentară a Registrului Genealogic, tată și doi bunici paterni care sunt înscriși în 

secțiunea principală a Registrului Genealogic; 

c) este descendentă a femelelor de la pct. b) și masculi înscriși în secțiunea principală a 

Registrului Genealogic.  

3. a făcut obiectul unei notificări de înregistrare vitei (Anexa 8) validată de Biroul Tehnic 

Central sau sunt animale cu Certificate Zootehnice înscrise într-o sectiune similara a 

Registrului Genealogic pentru aceeași rasă din țara de origine; 

4. are stabilit pedigree-ul în conformitate cu prevederile de la pct.5; 

5. nu are defecte congenitale. 
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Clasa Femele - este împărțită în două subclase: 

Subclasa A: sunt înscrise femelele care pe lângă condițiile de înscriere îndeplinesc 

suplimentar următoarele cerințe: 

a) minim o fătare înregistrată; 

b) vârsta minimă 610 zile; 

c) au estimată valoarea de ameliorare; 

d) bonitare – punctaj minim 

34/60 Dezvoltare musculară 

34/60 Dezvoltare scheletică 

24/40 Caractere funcţionale. 

Subclasa B: sunt înscrise femelele care îndeplinesc cerințele de înscriere în clasă. 

 

6.2. SECȚIUNILE SUPLIMENTARE 

  Cerințe de înregistrare: 
1) animalele sunt identificate în conformitate cu legislaţia Uniunii în domeniul sănătăţii 

animalelor privind identificarea şi înregistrarea animalelor şi cu normele stabilite în Programul 

de Ameliorare aprobat al rasei de carne LIMOUSINE; 

2) Asociația Crescătorilor de Bovine pentru Carne din România consideră că animalele 

îndeplinesc caracteristicile rasei de carne LIMOUSINE; 

3) animalele îndeplinesc, după caz, cel puţin cerinţele minime de performanţă, stabilite în 

Programul de Ameliorare al rasei de carne LIMOUSINE  în ceea ce priveşte acele caracteristici 

pentru care sunt testate animalele de reproducţie de rasă pură înscrise în secţiunea principală; 

4) Asociația Crescătorilor de Bovine pentru Carne din România va aplica cerinţe diferite în ceea 

ce priveşte conformitatea cu caracteristicile rasei de carne LIMOUSINE sau cerinţele de 

performanţă, în funcţie de următoarele aspecte: 

- animalele aparţin rasei de carne LIMOUSINE, deşi originile lor nu sunt cunoscute; sau 

- animalele au fost obţinute printr-un program de încrucişare al rasei de carne LIMOUSINE; 

- în ambele cazuri de mai sus se va efectua aprecierea fenotipică de către bonitori desemnați 

de conducătorul Registrului Genealogic. 

5) în funcție de cerințele îndeplinite sunt stabilite 4 secțiuni suplimentare: A, B, C, D. 

 

 SECŢIUNEA SUPLIMENTARĂ  A 

Cerințe de înregistrare:  

Femelele: 

1. sunt identificate în conformitate cu legislația Uniunii în domeniul sănătății animalelor 

privind identificarea și înregistrarea animalelor și cu normele stabilite în Programul de 

Ameliorare; 

2. tatăl înscris în secţiunea principală, mama secţiunea suplimentară B, bunici paterni secţiunea 

principală, bunica maternă secțiunea suplimentară C, bunicul matern secțiunea principală; 

3. are stabilit pedigree-ul în conformitate cu prevederile de la pct.5; 

4. minim o fătare înregistrată; 

5. bonitare – punctaj minim: 

         30/60 Dezvoltare musculară 

         30/60 Dezvoltare scheletică 

         20/40 Caractere funcţionale. 

6. vârsta minimă 610 zile; 

7. corespunde standardului rasei. 

Femele din import 

1. Femele înregistrate într-o secţiune similară a unui Registru Genealogic recunoscut oficial în 

ţara de origine. 
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 SECŢIUNEA SUPLIMENTARĂ  B 

Cerințe de înregistrare: 

Femelele: 

1. sunt identificate în conformitate cu legislația Uniunii în domeniul sănătății animalelor privind 

identificarea și înregistrarea animalelor și cu normele stabilite în Programul de Ameliorare; 

2. tatăl înscris în secţiunea principală, mama secţiunea suplimentară C, bunici paterni secţiunea 

principală, bunicul matern secțiunea principală; 

3. minim o fătare înregistrată; 

4. bonitare – punctaj minim 

         30/60 Dezvoltare musculară 

         30/60 Dezvoltare scheletică 

         20/40 Caractere funcţionale. 

5. vârsta minimă 610 zile; 

6. corespunde standardului rasei; 

7. are stabilit pedigriul în conformitate cu prevederile de la pct.5. 

Femele din import 

1. Femele înregistrate într-o secţiune similară a unui Registru Genealogic recunoscut oficial în 

ţara de origine. 

 

  

 SECŢIUNEA SUPLIMENTARĂ  C 

Cerințe de înregistrare: 

Sunt înregistrate femelele care îndeplinesc următoarele condiții: 

I 

1. sunt identificate în conformitate cu legislația Uniunii în domeniul sănătății animalelor 

privind identificarea și înregistrarea animalelor și cu normele stabilite în Programul de 

Ameliorare; 

2. tatăl înscris în secţiunea principală, mama nedefinită, bunici paterni secţiunea principală; 

3. minim o fătare înregistrată; 

4. bonitare – punctaj minim 

         30/60 Dezvoltare musculară 

         30/60 Dezvoltare scheletică 

         20/40 Caractere funcţionale; 

5. vârsta minimă 610 zile; 

6. corespunde standardului rasei; 

7. are stabilit pedigree-ul în conformitate cu prevederile de la pct.5.  

sau 

II 

1. animalele sunt identificate în conformitate cu legislația Uniunii în domeniul sănătății 

animalelor privind identificarea și înregistrarea animalelor și cu normele stabilite în 

Programul de Ameliorare; 

2. animalele sunt apreciate fenotipic de către bonitorii ACBCR și corespund standardului 

rasei; 

3. minim o fătare înregistrată; 

4. exterior, bonitare  

30/60 Dezvoltare musculară 

30/60 Dezvoltare scheletică 

20/40 Caractere funcţionale; 

5. vârsta minimă 610 zile. 

Femele din import 

Pentru animalele din import care au rasa menționată pe pasaport dar nu au dovada 

înscrierii/înregistrării într-un Regristru Genealogic din tara de origine se poate face înregistrarea 

în aceasta sectiune daca îndeplinesc condițiile de la punctul II. 
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  SECŢIUNEA SUPLIMENTARĂ  D 

Cerințe de înregistrare: 

Pot fi înregistrate în Secţiunea suplimentară D femele cu origine necunoscută care îndeplinesc 

următoarele cerințe: 

1. animalele sunt identificate în conformitate cu legislația Uniunii în domeniul sănătății 

animalelor privind identificarea și înregistrarea animalelor și cu normele stabilite în 

Programul de Ameliorare; 

2. îndeplinesc standardul rasei; 

3. bonitare – punctaj minim 

         30/60 Dezvoltare musculară 

         30/60 Dezvoltare scheletică 

         20/40 Caractere funcţionale. 

6.3. Trecerea la secţiunea principală a descendenţilor animalelor înregistrate în secţiunea 

suplimentară 

Pentru trecerea la secțiunea principală a descendenților animalelor înregistrate în secțiunea 

suplimentară,  condițiile sunt următoarele: 

(1) Femela este descendentă din: 

a) mamă şi bunică maternă care sunt înregistrate într-o secţiune suplimentară a 

Registrului Genealogic pentru rasa LIMOUSINE, conform punctului 6; 

b) tată şi doi bunici paterni care sunt înscrişi în secţiunea principală a Registrului 

Genealogic pentru rasa LIMOUSINE. 

(2) Descendenţii din prima generaţie proveniţi din femela menţionată la punctul 6.3. alin. (1) 

şi dintr-un mascul de reproducţie de rasă pură înscris în secţiunea principală a Registrului 

Genealogic pentru rasa LIMOUSINE vor fi, de asemenea, consideraţi animale de rasă 

pură şi vor fi înscrişi sau înregistraţi şi eligibili pentru a fi înscrişi în secţiunea principală 

a Registrului Genealogic pentru rasa LIMOUSINE. 

(3) Normele de procedură în temeiul cărora Asociația Crescătorilor de Bovine pentru Carne 

din România înscrie sau înregistrează animalele în secţiunea principală sau în secțiunile 

suplimentare ale Registrului Genealogic sunt stabilite în Programul de Ameliorare 

aprobat. 

 

7. Testarea performanțelor și evaluarea genetică 
Testarea performanțelor va fi efectuată în conformitate cu prevederile  ICAR. Sistemul 

utilizat pentru producerea, înregistrarea, comunicarea și utilizarea rezultatelor testelor de 

performanță este prezentat în  Anexa 9 - Metodologia de lucru privind efectuarea controlului 

performanțelor producției de carne aprobat  și în Anexa 1 – Evaluarea morfologică a animalelor.  

ACBCR va realiza aprecierea fenotipică în vederea încadrării în standardul rasei 

pentru toate animalele din exploatațiile care solicită participarea la Programul de 

Ameliorare aprobat al rasei Limousine.  

(1) ACBCR efectuează testarea performanțelor și evaluarea genetică conform legislației în 

vigoare ținând seama de: 

(a) normele şi standardele stabilite de centrele de referinţă relevante ale Uniunii Europene; 

și/sau 

(b)  în absenţa acestor norme şi standarde, de principiile convenite de ICAR. 

(2) Testarea performanţelor pentru bovinele din rasa de carne LIMOUSINE se realizează pe 

baza unuia sau mai multora dintre următoarele sisteme de testare a performanţei: 

(a) testarea performanţelor individuale proprii ale animalelor de reproducţie sau testarea 

performanţelor animalelor de reproducţie pe baza descendenţilor, fraţilor/surorilor sau 

colateralilor acestora în staţiuni de testare; 

(b) testarea performanţelor individuale proprii ale animalelor de reproducţie sau testarea 

performanţelor animalelor de reproducţie pe baza descendenţilor, fraţilor/surorilor sau 

colateralilor acestora sau a altor animale înrudite, la ferme; 

(c) testarea performanţelor prin intermediul datelor culese de către ferme, puncte de vânzare, 

abatoare sau alţi operatori; 
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(d) testarea performanţelor grupurilor contemporane de animale de reproducţie (comparaţie cu 

grupurile contemporane); 

(e) orice alt sistem de testare a performanţei aplicat în conformitate cu metodele menţionate la 

alineatul (1) din prezentul punct. 

Sistemele de testare a performanţei sunt stabilite astfel încât să permită realizarea unei 

comparaţii valabile între animalele de reproducţie. Descendenţii, fraţii/surorile sau colateralii 

care urmează să fie testaţi în staţiunile de testare sau la ferme sunt selectaţi în mod imparţial şi 

nu sunt trataţi în mod selectiv. În cazul testării la ferme, aceştia sunt repartizaţi între ferme astfel 

încât să se permită realizarea unei comparaţii valabile între animalele de reproducţie testate. 

(3) ACBCR definește în cadrul programului de testare aprobat, caracteristicile care trebuie 

înregistrate în legătură cu obiectivele de selecţie stabilite în Programul de Ameliorare al 

rasei Limousine. 

(4) Atunci când trebuie înregistrate caracteristicile legate de producţia de carne, se înregistrează 

date referitoare la caracteristicile legate de producţia de carne şi alte caracteristici relevante 

stabilite. Pot fi înregistrate date suplimentare referitoare la alte caracteristici legate de carne 

sau de calitatea cărnii. 

(5)  Atunci când trebuie înregistrate alte caracteristici decât cele menţionate la alin. (3) şi (4) din 

prezenta parte, aceste caracteristici sunt înregistrate în conformitate cu alin. (1). Aceste 

caracteristici pot include caracteristici specifice rasei şi speciei, precum conformaţia 

corpului, fertilitatea, uşurinţa la parturiţie, caracteristici legate de sănătate, viabilitatea 

descendenţilor, longevitatea, calitatea fibrei, eficienţa la hrănire, docilitatea, sustenabilitatea 

şi orice alte caracteristici relevante legate de obiectivele de selecţie ale Programului de 

Ameliorare aprobat. 

(6) Datele culese referitoare la caracteristicile menţionate la alin. 3, 4 şi 5 sunt incluse în 

evaluarea genetică numai atunci când sunt produse pe baza unui sistem de înregistrare 

specificat în Programul de Ameliorare aprobat. 

(7) Pentru fiecare dintre caracteristicile înregistrate menţionate la alin. 3, 4 şi 5, se specifică în 

Programul de Ameliorare aprobat informaţii privind sistemele de testare a performanţei 

aplicate, protocolul de testare aplicat şi, dacă este relevant, metoda aplicată pentru validarea 

rezultatelor testării. 

(8) Atunci când se realizează o evaluare genetică privind caracteristicile menţionate la punctele 

3, 4 şi 5, înregistrarea caracteristicilor respective se face asigurându-se faptul că, la sfârşitul 

testării, pot fi estimate valori de ameliorare fiabile pentru aceste caracteristici. 

(9)  Datele culese menţionate la alin. (2) litera (c) din prezenta parte pot fi înregistrate şi incluse 

în evaluarea genetică numai atunci când aceste date sunt validate în conformitate cu 

metodele menţionate la alin. (1). 

(10) Evaluarea genetică a animalelor de reproducţie include caracterele relevante legate de 

producţie şi care nu sunt legate de producţie menţionate în alineatele (1) – (9) din prezentul 

punct, care au legătură cu obiectivele de selecţie stabilite de Programul de Ameliorare 

aprobat. 

(11) Evaluarea genetică include numai caracteristicile menţionate în alineatele anterioare în cazul 

cărora înregistrarea are loc astfel cum se specifică în Programul de Ameliorare aprobat. 

(12) Valorile de ameliorare ale animalelor de reproducţie se estimează în conformitate cu 

metodele menţionate în alineatele (1) – (9) din prezentul punct pe baza: 

(a) datelor referitoare la animalele de reproducţie culese prin intermediul testării performanţelor 

menţionate în alineatele (1) – (9) din prezentul punct; 

(b) informaţiilor genomice culese privind animalele de reproducţie; 

(c) datelor produse prin orice altă metodă în conformitate cu metodele menţionate în alineatele 

alineatele (1) – (9) din prezentul punct; sau 

(d) a unei combinaţii de informaţii şi date menţionate la literele (a), (b) şi (c). 

(13) Metodele statistice utilizate pentru evaluarea genetică respectă metodele menţionate în 

alineatele (1) – (9) din prezentul punct. Aceste metode statistice garantează faptul că 

evaluarea genetică nu este influenţată de principalele efecte de mediu sau de structura 

datelor şi iau în calcul toate informaţiile disponibile cu privire la animalul de reproducţie, 
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descendenţii, fraţii/surorile şi colateralii acestuia, precum şi alte animale înrudite cu acesta, 

în funcţie de sistemul de testare a performanţei. 

(14) Fiabilitatea tuturor valorilor de ameliorare estimate se calculează în conformitate cu 

metodele menţionate în alineatele (1) – (9) din prezentul punct. Atunci când se publică 

valorile de ameliorare estimate pentru animalele de reproducţie, se indică fiabilitatea acestor 

valori de ameliorare publicate şi data evaluării. 

(15)  Masculii de reproducţie de rasă pură din specia bovină destinaţi să fie utilizaţi pentru 

înseminare artificială sunt supuşi evaluării genetice. Evaluarea genetică respectivă se 

realizează pentru principalele caracteristici de producţie legate de Programul de Ameliorare, 

astfel cum se stabileşte în metodele menţionate în alineatele (1) – (9) din prezentul punct, şi 

se poate realiza şi pentru alte caracteristici relevante legate sau nu de producţie stabilite în 

metodele menţionate în alineatele (1) – (9) din prezentul punct. Atunci când, pentru aceste 

caracteristici, are loc o evaluare genetică a masculilor de reproducţie de rasă pură din specia 

bovină destinaţi să fie utilizaţi pentru înseminare artificială, valorile de ameliorare legate de 

aceste caracteristici se publică, cu excepţia celor referitoare la tauri netestaţi. 

(16) În cazul masculilor de reproducţie de rasă pură, destinaţi să fie utilizaţi pentru înseminare 

artificială, fiabilitatea minimă a valorilor de ameliorare este de cel puţin 0,3 pentru 

principalele caracteristici legate de producţia de carne sau pentru principalii indici compuşi 

care combină valorile de ameliorare estimate pentru mai multe caracteristici individuale. 

(17) Cerinţele privind valorile minime de fiabilitate menţionate la alin. 16 nu se aplică masculilor 

de reproducţie de rasă pură din specia bovină care: 

(a) sunt folosiţi în scopul testării în limitele cantităţilor necesare pentru ca o societate de 

ameliorare să desfăşoare astfel de teste după cum se menţionează la  tauri netestaţi; 

(b) participă la un Program de Ameliorare care prevede testarea performanţelor sau evaluarea 

genetică şi care urmăreşte conservarea rasei sau conservarea diversităţii genetice în cadrul 

rasei. 

(18)  Masculii de reproducţie de rasă pură din specia bovină evaluaţi genomic sunt consideraţi 

corespunzători pentru înseminare artificială dacă evaluarea lor genomică este: 

(a) validată în conformitate cu metodele menţionate în alineatele (1) – (9) din prezentul 

punct pentru fiecare caracteristică evaluată genomic; 

(b) revalidată pentru fiecare dintre aceste caracteristici la intervale regulate sau în cazul în 

care intervin modificări majore ale evaluării genomice sau genetice sau în populaţia de 

referinţă. 

(19) ACBCR face publice informaţiile privind defectele genetice şi particularităţile animalelor de 

reproducţie care au legătură cu Programul de Ameliorare. 

(20) Rezultatele testării performanțelor precum și cele ale evaluării genetice vor fi publicate 

anual pe site-ul asociației spre consultarea publicului. 

 

8. ETAPELE PROGRAMULUI DE AMELIORARE AL RASEI LIMOUSINE 

 

8.1. Sistemul de producţie 

Sistemul de producţie reprezintă un complex de metode, tehnici de îngrijire şi exploatare a 

animalelor, care au ca scop obţinerea unui tip de produs. Sistemele de producţie sunt:  

 

a) Sistemul vacă alăptantă şi viţel 

Obiectiv: vânzarea viţeilor după înţărcare, în jurul vârstei de 12 luni la o greutate de 350-450 

kg. Se urmăreşte o valorificare cât mai bună a păşunilor, o diminuare a costurilor cu forţa de 

muncă şi cu investiţiile.  

Sistemul presupune o programare a fătărilor primăvara devreme astfel încât până la intrarea 

în stabulaţie toţi viţeii să fie valorificaţi alături de animalele reformate. În timpul verii animalele 

sunt întreţinute doar pe păşune, eventual cu mici suplimente de concentrate la care au acces doar 

viţeii  care se hrănesc cu lapte matern.  
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Din punct de vedere al caracteristicilor morfo-fiziologice este important ca vacile să aibă 

calităţi materne cât mai dezvoltate, pentru a făta viţeii uşor, a avea lapte suficient care să permită 

dezvoltarea cât mai rapidă a viţeilor şi a-i apăra de eventuale pericole.  

 Viţeii vor fi cântăriţi la înţărcare pentru obţinerea unei greutăţi corectate pentru vârsta de 

referinţă G200. Această vârstă standardizată caracterizează creşterea şi dezvoltarea de la naştere 

la înţărcare pentru viţeii alăptaţi de o vacă. Monta se execută de regulă natural (în harem), cu 

tauri avizați de către Biroul Tehnic Central, avându-se în vedere evitarea consangvinizării. În 

alegerea taurului se ţine cont de ascendenţa sa prin analiza pedigree-ului, de performanţele 

proprii, rezultatele bonitării.  

b)  Sistemul de creştere a tineretului pentru reproducţie  

Obiectiv: vânzarea tineretului pentru reproducţie: masculi pentru monte naturale (la vârsta de 

circa 12 - 18 luni) şi/sau femele de aproximativ 2 ani, gestante sau nu. 

Sistemul prevede pe lângă cele precizate în sistemul vacă-viţel, înţărcarea viţeilor şi 

întreţinerea lor în cadrul fermei până la vârsta valorificării pentru reproducţie. 

Întreţinerea tineretului se efectuează pe păşune (în sezonul de păşunat), cu suplimentarea 

furajării cu concentrate (1-2 kg/cap/zi) şi în stabulaţie. 

Sistemul presupune existenţa, în sezonul de păşunat, a unor suprafeţe de păşune aflate la o 

oarecare distanţă, pentru a permite întreţinerea separată a animalelor (atât pe categorii de vârstă, 

cât şi pe sexe) iar în stabulaţie creşte deasemenea necesarul de spaţiu. 

Animalele din acest sistem trebuie să fie de rasă pură (origine completă pe două generaţii) să 

provină din ascendenţi cu performanţe înregistrate, cel puţin,  o greutate corectată pentru vârsta 

de referinţă G200 și/sau G365. 

c) Sistemul de îngrăşare - finisare 

Obiectiv: îngrăşarea şi finisarea tineretului taurin mascul şi femel (rasă pură sau metişi cu 

rasă specializată pentru producţia de carne) cu o vârstă cuprinsă între vârsta de 7-8 luni, până în 

jurul vârstei de 18-20 luni. Se pune accent pe obţinerea unui spor cât mai mare în greutate, prin 

asigurarea unei furajări bine documentate şi a confortului animalelor. 

Animalele sunt achiziţionate de la fermieri, li se efectuează tratamentele necesare şi apoi sunt 

întreţinute în adăposturi semideschise, grupate pe loturi constituite pe categorii de vârstă şi mai 

ales greutate, fiind furajate de regulă cu un furaj unic, distribuit mecanic o dată pe zi. 

Din punct de vedere al calităţii animalelor este important ca tineretul taurin mascul şi femel 

îngrăşat să provină din ascendenţi cu potenţial genetic ridicat atât  în ceea ce priveşte dezvoltarea 

scheletică, cât şi musculară, pentru ca fiecare exemplar să atingă o greutate cât mai mare în viu, 

randamentul în carcasă să fie cât mai ridicat la vârsta de 18-20 de luni, iar procentul de carne în 

carcasă să fie cel mai bun. 

Animalele exploatate în acest sistem vor participa la Programul de Ameliorare al rasei 

Limousine care are drept obiectiv principal  completarea şi consolidarea comparării obiective a 

reproducătorilor cu etapa de îngrăşare şi abatorizare. Se vor realiza cel puţin 2 cântăriri (la 

începutul şi la sfârşitul finisării) pentru obţinerea unei greutăţi corectate pentru vârsta de 12 luni 

sau 18 luni. 

8.2. Direcții și obiective în ameliorarea rasei LIMOUSINE 

 Rasa Limousine este o rasă specializată pentru producţia de carne şi ca urmare direcţia 

principală a ameliorării o constituie producţia de carne de calitate superioară. De asemenea, se 

are în vedere îmbunătăţirea aptitudinilor reproductive şi funcţionale ale populaţiei de animale, 

care să asigure realizarea unei producţii de carne cât mai ridicate, cu costuri cât mai reduse. 

Obiectivul ameliorării trebuie să îndeplinească trei cerinţe: 

1. Să fie precis formulat, în sensul de a preciza foarte clar caracterele care urmează a fi 

ameliorate iar acestea odată stabilite să fie pe cât posibil măsurate obiectiv; 

2. Să fie constant, pentru 3-4 generaţii, pentru a asigura timpul necesar formării unei noi 

structuri genetice a populaţiei, în direcţia dorită de ameliorator; 

3. Să fie simplu, în sensul de a include numai caractere esenţiale. De dorit ca în 

obiectivul ameliorării să intre caractere cu complexitate medie referitoare la cantitatea 

producţiei (greutate la înțărcare, spor mediu zilnic). 
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I. Obiectivele principale ale ameliorării la rasa Limousine sunt prezentate în Tabelul 1. 

Obiectivele ameliorării efectivului de animale din rasa Limousine din România conform 

cerințelor de piață și a fermierilor sunt prezentate în tabelul 1. Pentru aceste caractere se vor 

calcula valori de ameliorare utilizând metoda BLUP. 

Tabelul 1 - caracterele din obiectivul ameliorării 

Caracterul Tipul dorit pe viitor 

Greutatea la naştere 42-45 kg 

Greutatea la înțărcare (200 zile) 250-270 kg 

Greutatea la 12 luni 440-470 kg 

Uşurinţa la fătare 90 % fătări ușoare 

II. Boli genetice întâlnite la rasa  LIMOUSINE  
Vom urmări ca taurii folositi la MN să fie liberi de boli genetice. Acest lucru se referă la 

eliminarea mutațiilor nedorite prezentate mai jos și care produc boli ce determină pierderi 

economice importante. Pentru mutațiile benefice, dorite de crescători, care aduc beneficii 

economice având efect asupra valorii genetice a animalului se vor înregistra în documentele 

specifice ce însoțesc animalul. 

Se vor elimina de la reproducție Homozigoții pozitivi purtători de mutații genetice 

nedorite. Heterozigoții purtători de alele normală/mutantă vor fi monitorizați prin folosirea la 

reproducție cu împerecheri dirijate. Condiția este să se cunoască profilul genetic al mamelor 

respectiv heterozigoția/homozigoția.  Homozigoții pozitivi, fără mutații negative sunt cei mai 

căutați și sunt folosiți la reproducție cu preponderență. 

Instrumentele de genetică moleculară modernă permit diagnosticul purtatorilor devreme 

și mai ales identificarea variantelor alelice cele mai periculoase. După raportarea de către 

crescători a acestor boli, ACBCR va lua măsuri ca animalele din ferme să nu permită propagarea 

bolilor genetice. 

Cele mai importante mutații  care pot fi identificate la rasa Limousine sunt: 

1. Protoporfiria eritrocitară congenitală bovină (BCEPP) - trebuie luată în considerare că un 

diagnostic diferențial în cazurile care prezintă convulsii și/sau fotosensibilitate, în special la rasa 

Limousine. 

2. Limousine – diluție (culoarea robei) – nedorită, se testează numai reproducatorii care au roba 

de altă culoare decât cea specifică rasei .  

3. Fără Coarne  -polled  - mutație dorită pentru a crea o linie de animale ecornate – se testează 

reproducătorii masculi și femele în special pentru a identifica heterozigoții.  

Se poate testa la solicitarea fermierului. 

4. Leptin, metabolism. Vacile cu deficiență  mănâncă mai puțin. 

5. Miostatina – dorită, scade grăsimea în mușchi cu circa 20% și circa 30% din grăsimea externă. 

Alte boli genetice vor fi supravegheate în sensul că în principal masculii, taurii folosiți în 

ferme să nu fie purtători. Acestea se vor testa la cererea crescătorului. 

Sindromul Arthrogriposis  incidența 1%,  Palatoschisis,  bovine citrulinemie -letală,  

Boli genetice cu incidență mai mică EB epidermoliza buloasă, tipul II,  sindactilie, 

Osteopetrosis, Arachnomelia, Dwarfism, Chondrodisplazie. 

8.3. Estimarea parametrilor genetici 

Parametrii genetici sunt instrumente de evaluare a determinismului genetic al 

caracterelor cantitative şi se referă la heritabilitate, repetabilitate şi corelaţii genetice. 

 Heritabilitatea (h
2
) este raportul dintre varianţa valorilor de ameliorare ale membrilor 

populaţiei (VA ) şi varianţa performanţelor lor, numită şi varianţă fenotipică (VP):   

 
Valoarea heritabilităţii unui caracter ne arată cât din diferenţele observate între 

performanţele indivizilor din populaţia respectivă se aşteaptă a fi cauzate de diferenţe între 

valorile lor de ameliorare. 
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Cunoaşterea heritabilităţii caracterelor prezintă o importanţă capitală pentru teoria şi 

practica ameliorării, cel puţin din două considerente: 

a) de mărimea heritabilităţii depind apoape toate deciziile practice de ameliorare, 

cum ar fi: 

  - acordarea priorităţii ameliorării genetice sau îmbunătăţirii exploatării, în vederea 

măririi producţiei; 

  - alegerea sistemului de ameliorare; 

  - alegerea metodei de selecţie, stabilirea obiectivului selecţiei, etc. 

b) coeficientul de heritabilitate intră în toate formulele privind estimarea progresului 

genetic, precum şi în formulele privind predicţia valorii de ameliorare. 

 Trebuie remarcat că, fiind un raport, coeficientul de heritabilitate este o caracteristică a 

unui caracter, dar şi a unei populaţii (componenţii genetici ai varianţei sunt influenţaţi de 

frecvenţa genelor, diferită în diferite populaţii) precum şi a condiţiilor de mediu în care trăieşte 

populaţia. Heritabilitatea este o proprietate a fiecărui caracter deoarece fiecare caracter este 

determinat de mai multe perechi de gene cu efecte diferite.    

Din aceste motive, heritabilitatea trebuie calculată separat, pentru fiecare populaţie, generaţie 

şi caracter.   

Un al doilea parametru important pentru ameliorare este repetabilitatea. Se notează cu R 

şi reprezintă gradul de asociere dintre performanţele aceluiaşi individ. Se estimează pentru 

caracterele care se manifestă în mod repetat în timpul vieţii individului, aşa cum este şi cazul 

producţiei de lapte. Repetabilitatea arată proporţia din varianţa fenotipică totală din populaţie, la 

un anumit caracter, cauzată de surse de variaţie constante în viaţa unui individ: genotipul şi 

mediul general, şi se calculează conform relaţiei: 

 
în care: VG este varianţa genotipică, iar VMg , varianţa datorată mediului general/permanent. 

Valoarea repetabilităţii intervine şi în relaţia de calcul a regresiei valorii de ameliorare a unui 

individ faţă de media mai multor performanţe proprii (m).  

 Corelaţia genetică dintre caractere măsoară gradul de implicare a aceloraşi gene în 

constituirea valorii de ameliorare pentru caractere diferite pe acelaşi individ. Acest parametru 

devine foarte important în cazul selecţiei pentru mai multe caractere.   
Valoarea economică a caracterelor ocupă un loc important în deciziile de ameliorare, de ea 

depinzând stabilirea obiectivului selecţiei şi tehnologiei optime de ameliorare. Prin valoare 

economică se înţelege efectul suplimentar obţinut în profitul fermei atunci când caracterul analizat 

se modifică din punct de vedere genetic cu o unitate abatere standard, presupunând că celelalte 

caractere rămân neschimbate. 

Pentru estimarea valorilor economice ale caracterelor din obiectivul ameliorării se utilizează 

o serie de metode, respectiv: regresia multiplă, aportul factorilor (utilizând corelaţia multiplă), 

funcţia profit sau eficienţa economică. Dintre toate metodele de calcul, cea mai mare răspândire o are 

funcţia profit, calculată ca diferenţă între veniturile (ieșiri) şi costurile (intrări) sistemului de 

producție. 

8.4.  Metodele  de evaluare genetică a animalelor 

Exprimată cu abatere de la media populaţiei, valoarea de ameliorare a unui individ este 

dublul abaterii pe care media descendenţilor lui o realizează de la media populaţiei. Valoarea de 

ameliorare este calculată pe baza metodologiei B.L.U.P. (Best Linear Unbiased Prediction – Cea 

mai bună predicţie liniară nedeplasată), aplicată unei game variate de modele biometrice, pentru 

unul sau mai multe caractere, de tipul: model animal individual, model animal pentru mai multe 

caractere, model animal cu efecte materne. 

Pentru ameliorarea caracterelor producţiei de carne la rasa Limousine se va utiliza 

metodologia BLUP conform recomandărilor ICAR şi INTERBULL 

Metodologia BLUP - aplicată unui model animal prezintă următoarele avantaje: 

 Utilizează informaţia provenită de la toate rudele cunoscute ale unui individ, mărind 

astfel precizia selecţiei; 
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 Uşurează comparaţiile genetice dintre animale care au realizat performanţe în medii 

diferite (regiuni/judeţe/ferme) sau în perioade de timp diferite (ani diferiţi); 

 Facilitează comparaţiile genetice între animale cu diferite surse de informaţie (număr 

diferit de rude şi număr diferit de performanţe măsurate la acelaşi caracter); de exemplu, o vacă 

cu trei lactaţii realizate poate fi comparată cu o junincă; 

 Permite comparaţiile genetice între animale care au fost selecţionate cu diferite intensităţi 

de selecţie (taţi de taur faţă de mamele de mame); 

 Face posibilă măsurarea cu acurateţe a progresului genetic realizat în timp, ca diferenţe 

succesive ale mediilor generaţiilor luate în studiu. 
 

8.4.1. Determinarea valorii de ameliorare prin metoda BLUP  clasică 

Valoarea de ameliorare este determinată pentru evaluarea genetică, în conformitate cu 

prevederile art. 25 din Regulamentul 1012/2016 Regulamentul privind ameliorarea animalelor. 

Detaliile tehnice sunt stabilite de respectiva parte terță în conformitate cu bunele practici în 

domeniu. 

Metodologia BLUP se va aplica diferențiat pentru cele patru caractere, după cum urmează:  

1. Pentru greutatea la naștere și greutatea la înțărcare (200 zile), se va aplica modelul animal 

cu efecte genetice materne; 

2. Pentru greutatea la 365 zile, se va aplica modelul animal individual;  

3. Pentru ușurința la fătare, se va aplica modelul animal cu prag (Treshold Model).  

 

8.5. Indicele de Selecție  

Indice de selecție = Indicele valorii de ameliorare = EBV Total: 

 

Valoarea de ameliorare totală (EBV Total) 

EBV Total = EBV carne * 75% + EBV reproductie * 25% 

Valoarea de ameliorare pentru producția de carne (EBV carne) include următorii indici 

parțiali: valoarea de ameliorare pentru greutatea la naștere, valoarea de ameliorare pentru 

greutatea corectată la vârsta de 200 zile și cea de la 365 zile. 

EBV carne =EBV greutate-nastere *0% +EBV greutatea-200-zile * 65% + EBV greutatea-365-

zile * 35% 

 Valoarea de ameliorare pentru reproducție este compusă din indicele parțial - nota la 

fătare. 

EBV reproductie = EBV usurința-la-fatare * 100% 

 

8.6.  Programul tehnic al lucrărilor de ameliorare / Planul de selecţie 

a) Stabilirea necesarului de vaci mame de tauri (VMT) 

Se folosesc primele aproximativ 5% dintre cele mai performante și valoroase vaci din 

populația de taurine cu rasă certficată Limousine. 

Necesarul anual de vaci mame de tauri se calculează după relaţia: 

    = TÎN/ n ∗ s 

unde:  

N MT = Necesar VMT (vaci mame de tauri); 

TÎN = necesarul de tăuraşi obținuți din împerecheri nominalizate; 

n = natalitatea minimă (0,8); 

s = raportul dintre sexe (0,5); 

Necesarul de CVMT se stabilește înmulțind numărul de VMT cu 4. 
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b)  Descrierea etapelor testării tăurașilor destinați montelor naturale:  

Etapa I – 0 – 200 de zile 

În această etapă se pornește cu identificarea și urmărirea tăurașilor obținuți din 

împerecherile nominalizate. Tăurașii care intră în testare pe baza performanțelor proprii în 

vederea introducerii la reproducție trebuie să provină din animale înscrise în secțiunea principală 

a registrului genealogic și care au performanțe fenotipice și genotipice peste media rasei.  

În prima etapă se înregistrează și analizează urmatorii indicatori: 

- Greutatea la naștere; 

- Conformația; 

- Greutatea la 200 de zile (greutatea de referință calculată pe baza măsurătorilor rezultate în 

urma C.P.P. - ului pentru carne) 

- Sporul mediu zilnic pentru 200 de zile. 

Prima decizie de selecție este luată dupa stabilirea performanțelor fenotipice și anume 

greutatea corectata la 200 de zile, sporul mediu zilnic și conformația. În baza ierarhizării 

tăurașilor în funcție de evaluarea fenotipică se elimină 35% cei mai slabi indivizi, iar restul sunt 

direcționați către etapa a II-a de selecție. 

Condiții minime: 

- Greutatea la naștere: se elimină valorile care sunt străine de șirul de variabilitate după 

aplicarea testului GRUBBS; 

- Greutatea la înțărcare: se elimină valorile care sunt străine de șirul de variabilitate după 

aplicarea testului GRUBBS; 

- Sporul mediu zilnic: se elimină valorile care sunt străine de șirul de variabilitate după 

aplicarea testului GRUBBS; 

Etapa II 200 - 365 de zile 

Tăurașii care au finalizat prima etapă de testare și au avut performanțe fenotipice și genetice 

superioare intră acum în stadiul doi de evaluare. Trebuie menționat că tăurașii selecționați 

trebuie să provină din ferme care au condiții de întreținere, exploatare și hrănire similare. De 

asemenea, tăurașii trebuie să formeze grupe de contemporani în sensul că trebuie să aibă vârste 

apropiate (de preferat tăurașii să fie născuți într-un interval de 45 de zile, iar numărul de tăurași 

urmăriți dintr-o fermă să fie de minim 5).  

Astfel, îndeplinind aceste condiții evaluarea lor are o acuratețe mare, iar rezultatele vor fi optime. 

În aceasta etapă  se înregistrează și analizează urmatorii indicatori: 

- Greutatea la 365 de zile 

- Sporul mediul zilnic la 365 de zile 

- Bonitarea – aprecierea fenotipică pentru stabilirea conformației corporale. 

A doua decizie de selecție este luată la finalizarea etapei a II-a de testare. În baza peformanțelor 

fenotipice și genotipice se face din nou ierarhizarea tăurașilor în funcție de valoarea de 

ameliorare iar cei mai slabi 65% sunt eliminați de la reproducție.  

c) Descrierea selecției tăurașilor destinați recoltării materialului seminal 

Vor fi selectați primii 20 de tăurași care au finalizat etapa II de testare în ferma de 

proveniență și au cele mai bune rezultate fenotipice și genotipice vor fi transferați în ferma de 

selecție a asociației urmând ca aceștia să fie testați genomic. Până la obținerea unei populații de 
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referință proprii pentru România, vom folosi informațiile genomice ale populațiilor de referință 

externe României. Primii 2 tăurași care vor avea valori de ameliorare genomice cele mai bune 

vor fi destinați însămânțărilor artificiale, restul fiind destinați montelor naturale. 

Tabelul 2 – Sumarul etapelor de selecție 

Taurașii obținuți din 

împerecheri nominalizate 
Perioada Procent eliminări 

Etapa I a testării De la 0 - 200 zile Se elimină 35 % 

Etapa II a testării De la 200 – 365 zile Se elimină 65 % 

 

8.7.  Estimarea progresului genetic anual la taurinele din rasa Limousine 

Estimarea progresului genetic anual (  ) s-a realizat prin formula: 

a) Selecţia taţilor (T),    

b) Selecţia mamelor (M),    

   
     
     

    
        
     

  

         
       

  

     
    

în care,  

     = reprezintă precizia selecţiei, exprimată prin corelaţia dintre valoarea de ameliorare a 

candidatului la selecţie şi criteriul de selecţie pentru fiecare cale de realizare a progresului 

genetic; 

  =   intensităţile de selecţie corespunzătoare;   

  = intervalul de generaţie pentru fiecare cale de realizare a progresului genetic. 

8.7.1. Diagrama anuală de flux pentru efectivul de taurine din rasa Limousine 

Calcularea progresului genetic după o generație pe baza performanțelor proprii pentru 

greutatea medie la 365 de zile, cu o heritabilitate de 0,4, un coeficient de variabilitate de 12% și 

o abatere standard genetică de 45 kg. 

 

Estimarea progresului genetic anual- Limousine 

Într-o populație cu 3640 vaci și 171 de tauri, durata medie de exploatare la reproducție este 

de 5 ani la femele și 5 ani la masculi, natalitatea este de 79%, iar supraviețuirea până la intrarea 

în matcă 85%. Estimarea progresului genetic a fost estimat pe baza greutății la vârsta de 365 zile, 

știind că h
2
 =  0.4, variabilitatea fenotipică de 45 kg, iar coeficientul de variabilitate de 12%. 
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1. Calcularea proporției de rețineri, pe sexe: 

pfem = (728/1222) = 0,595 

pmasc = (34/1222) = 0,028 

2. Preluarea din tabelul specific, a intensității slecției, în funcție de proporția de rețineri, pe 

sexe: 

ifem = 0,6514 

ifem =2,2946 

3. Estimarea intervalului de generație, pe sexe: 

Female  = (2.3+3.4+4.5+5.6+6.7)/5 = 4.5 ani 

Masculi = (1.3+2.4+3.5+4.6+5.7)/5 = 3.5 ani 

 

4. Estimarea progresului genetic anual, în unități abateri standard (s), pe sexe și pe total 

populație: 

      
   ∗       

   
         

 

       
   ∗       

   
         

 

   
           

 
        

5. Estimarea progresului genetic anual în unitatea de măsură a caracterului și în procente: 

         ∗                

   
     ∗             
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9. PĂRȚI TERȚE ȘI ACTIVITĂȚI ÎNCREDINȚATE 

Organizație 

Date de contact 

Activitatea pentru care a 

fost acreditată 

Activități specifice 

încredințate 

Institutul Național de 

Cercetare – Dezvoltare pentru 

Biologie și Nutriție Animală 

(INCDBNA – IBNA Balotești 

- Calea București, nr.1, 

Balotești, Ilfov, România 

- 0040213512083 

- secretariat@ibna.ro 

- Efectuarea evaluarii genetice 

a animalelor de reproducție 

- Calculul, interpretarea și 

evaluarea datelor puse la 

dispoziție de beneficiar în 

vederea estimării valorii 

de ameliorare, pentru 

animalele înscrise în 

Registrul Genealogic; 

 

10. INTRAREA ÎN VIGOARE  

Acest Program de Ameliorare, va intra în vigoare la data aprobării de către autoritatea 

competentă – Agenția Națională pentru Zootehnie.  

 

PREȘEDINTE, 

ING. DUMITRU GRIGOREAN 
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ANEXA 1 

EVALUARE MORFOLOGICĂ (BONITARE) 

 

Scopul evaluării morfologice este acela de a împiedica intrarea la reproducţie a 

animalelor care nu îndeplinesc cerinţele stabilite în Programul de Ameliorare. 

RASA LIMOUSINE 

Evaluarea morfologică poate fi amânată la decizia expertului atunci când animalul 

prezintă o valoare a stării de îngrăşare inferioară valorii de 5 puncte din 10. În această situaţie 

animalul va fi evaluat la o altă dată. 

Schema de evaluare morfologică (bonitare) cuprinde 24 de caractere din care 23 de 

caractere morfologice şi funcţionale şi o notă pentru starea de îngrăşare a animalului. Pentru 

fiecare caracter se acordă un punctaj de la 1 la 10: 1-2 nesatisfăcător; 3-4 satisfăcător; 5-6 

normal; 7-8 bine; 9-10 foarte bine. 

Optsprezece din cele 23 de caractere sunt grupate în patru categorii de caractere. 

Punctajul total pentru fiecare grupă de caractere este dat de suma notelor pentru fiecare caracter 

din cadrul grupei iar punctajul total al unui animal este dat de suma punctajelor rezultate pentru 

fiecare grupă de caractere. 

Restul de 5 caractere care nu sunt asociate celor patru grupe sunt de natură descriptivă. 

Cele patru grupe de caractere sunt: 

DEZVOLTARE MUSCULARĂ (DM):  Exprimă conformaţia musculară a animalului 

şi cuprinde următoarele caractere: lărgimea spinării la umeri; lărgimea spinării la coaste; 

dezvoltarea chiulotei; lărgimea chiulotei; grosimea şalelor.  

Grosimea şalelor se adună de două ori pentru a influenţa mai mult nota finală. 

DEZVOLTARE SCHELETICĂ (DS): Exprimă conformaţia scheletică a animalului şi 

cuprinde următoarele caractere: perimetrul fluierului; lungimea spinării; lungimea crupei; 

lărgimea crupei la şolduri; înălţimea la greabăn. Înălţimea la greabăn se adună de două ori. 

APTITUDINI FUNCŢIONALE: Sunt grupate în această categorie următoarele 

caractere  de standard rasial: lărgimea botului, aplombul membrelor anterioare; aplombul 

membrelor posterioare; linia de profil a spinării. 

STAREA DE ÎNGRĂŞARE: un punctaj acordat pentru starea de nutriţie a animalului la 

momentul evaluării animalului. Se va acorda o nota de la 1 la 10 ca şi la celelalte caractere 

descrise mai sus. 

CARACTERE DE RASĂ (CR): completează descrierea animalului dar nu influenţează 

punctajul acordat pentru cele trei grupe de caractere din care este format punctajul final acordat 

animalului. Aceste caractere sunt: adâncimea toracelui; lărgimea pieptului; lungimea chiulotei; 

lărgimea crupei la trohantere. 

 

REGULAMENTUL CORPULUI DE BONITORI 

 

Art. 1 Se constituie în conformitate cu prevederile de la art. 3 din Regulamentul de organizare și 

funcționare al ACBCR. 

Art. 2 Corpul de bonitori este format din specialişti ai ACBCR cu competenţe în domeniul 

aprecierii morfologice a taurinelor. 

Art. 3 Bonitorii au sarcina de a efectua evaluarea morfologică a animalelor (bonitarea) care 

urmează să participe la Programul de Ameliorare sau la expoziţii şi concursuri naţionale 

recunoscute oficial. 

Art. 4 Atribuţiile bonitorilor: 

- Bonitorul trebuie să respecte, întotdeauna în munca sa, normele de etică profesională; 

- Bonitorul nu poate juriza în cazul manifestărilor expoziţionale care nu sunt recunoscute 

de Registrul Genealogic cu excepţia cazului în care are autorizarea Biroului Tehnic 

Central. 

- În cazul în care bonitorul nu poate participa la un eveniment pentru care a fost desemnat 

trebuie să notifice în scris, în timp util Biroului Tehnic Central.  
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- Bonitorul este obligat să participe la toate şedinţele tehnice organizate de Biroul Tehnic 

Central al Registrului Genealogic. 

 

ACŢIUNILE BONITORILOR PENTRU ÎNSCRIEREA/ÎNREGISTRAREA 

ANIMALELOR 

 

1. Evaluarea morfologică a animalelor (bonitare) este necesară Biroului Tehnic Central şi 

este efectuată de către bonitori. Numirea bonitorilor responsabili cu evaluarea morfologică  

revine conducătorului Registrului Genealogic. Vizitele sunt efectuate exclusiv în fermele care 

participă la Programul de Ameliorare, a căror animale îndeplinesc cerinţele prevăzute în 

Programul de Ameliorare aprobat. Referitor la aspectele sanitar veterinare, în fermele care au 

solicitat participarea la Programul de Ameliorare al rasei de carne LIMOUSINE, evaluarea 

morfologică poate fi realizată după prezentarea documentelor sanitare prevăzute de legislaţia 

sanitar veterinară în vigoare.  

2. Pentru a organiza activitatea bonitorilor, Biroul Tehnic Central va întocmi cu o săptămână 

înainte lista animalelor care urmează să fie evaluate şi cer confirmarea fermierilor: orice 

modificare a listei trebuie comunicată Biroului Tehnic Central, înainte de sosirea bonitorului. 

 Bonitorul va aprecia morfologic numai animalele listate de Biroul Tehnic Central. 

3. Crescătorul trebuie să asigure bonitorului condiţii acceptabile pentru evaluarea tuturor 

animalelor. 
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  Tineret 

  Adult 

FIŞĂ DE BONITARE 

RASA LIMOUSINE 

                                                                                                                               Sex 
                                
 

Deţinător: _________________________________________          

                             

Cod exploataţie : ____________________ 

                                                                                                                                                   

N° Matricol:______________________Nume animal:_____________________________  

                                                                                                                                                              

COD RO:                           Data naşterii:                             Vârsta la  bonitare:       

                                                                                                                                                                                                                   

TATA:Nume______________________________N°Matricol____________________________

_____ 

 

MAMA:Nume_____________________________N°Matricol___________________________ 

 

 

 Bonitor:____________________________________________ Data bonitării:  

 

 

DEZVOLTARE MUSCULARĂ DEZVOLTARE SCHELETICĂ 

1 Lărgimea spinării la umeri     (LSU)   1 Perimetrul fluierului              (PF)   

2 Lărgimea spinării la coaste   (LSC)   2 Lungimea spinării                 (LS)   

3 Dezvoltarea chiulotei             (DC)   3 Lungimea crupei                   (LC)   

4 Lărgimea chiulotei                 (LaC)   4 Lărgimea crupei la şolduri    (LCS)   

5 Grosimea şalelor                   (GS)   5 Înălţimea la grebăn               (HG)   

DM 

(LSU + LSC + DC + LaC + (GS x 2))100/60   

DS 

(PF + LS + LC + LCS + (HG 

x2))100/60  

          

APTITUDINI FUNCŢIONALE  CARACTERE DE RASĂ 

1 Lărgimea botului                            (EC)   1 Adâncimea toracelui (AT)   

2 

Aplombul membrelor anterioare    

(AMA)   2 Lărgimea pieptului (LP)   

3 Aplombul membrelor posterioare  (AMP)   3 Lungimea chiulotei (LCh)   

4 Linia de profil a spinării                  (LPS)   4 Lărgimea crupei la trohantere (LCT)   

AF 

(EC + AMA + AMP + LPS)100/40   STAREA DE ÎNGRĂŞARE   

 

OBSERVAŢII: Pentru fiecare caracter se acordă un punctaj de la 1 la 10 astfel: 

NS S M B FB 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

 

       _______________________ 

       Semnătura bonitor, 
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ANEXA 2 

Gradul de consagvinizare 

Gradul de crestere a homozigoției se masoară prin coeficientul de consangvinizare (F), 

care a fost definit pentru prima dată de Wright (1922), ca o corelație între gameții ce se unesc, 

respectiv între valoarea lor genetică. 

Coeficientul de consangvinizare arată cel mai probabil procent de loci heterozigoți în 

generația de bază, ce devin homozigoți, ca urmare a provenienței unui individ din împerecherea 

unor parinți care au fost rude. 

Consangvinizarea unui individ se estimează cu ajutorul coeficientului de consangvinizare, 

Fx, folosind formula: 

 

unde:  

n1 - numărul schimbărilor de generație între mama individului x și strămoșul comun cu tata 

n2 - numărul schimbărilor de generație între tata individului x și același strămoș comun cu mama 

FA - coeficientul de consangvinizare al strămoșului comun 

  - se însumează toate posibilitățile de consangvinizare pe diferiți strămoși comuni. 

Calculul presupune trasarea pedigree-ului structural al unui individ, care să arate legatura cu 

strămoșii comuni. 

Coeficientul de consangvinizare în cazul împerecherii părinte x descendent este de 25%; în 

cazul împerecherii de frați de 25%; de jumătate frați, 12,5%; de veri primari, 6,25%; de 

jumătate veri primari, 3,125%. 

Confruntând formulele lui Wright se observă că valoarea coeficientului de consangvinizare 

reprezintă de fapt jumătate din valoarea coeficientului de  înrudire a părinților: 

 

Cresterea homozigoției se estimează și la nivel de populație (F), ținând cont de numărul de 

masculi și de femele de reproducție din populație: 

  

unde: 

M - numărul de masculi de reproducție 

F - numărul de femele de reproducție 

Întrucât aportul femelelor se poate neglija din cauza numărului lor mai mare, se poate aproxima: 
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Pe baza acestei formule se poate stabili numărul de masculi necesari într-o populație pentru a 

menține consangvinizarea la un anumit nivel: 

 

Una din cauzele consangvinizării fiind efectivul limitat al populației, se poate estima creșterea 

homozigoției și din mărimea efectivă a populației:  

 

Consecințele fenotipice  ale consangvinizării 

Creșterea homozigoției are o serie de urmări nefavorabile și favorabile. 

a) Depresiunea de consangvinizare 

Depresiunea de consangvinizare este diminuarea performanțelor de producție și 

reproducție a unei populații, proporțional cu creșterea consangvinizării. 

Depresiunea de consangvinizare, ca și heterozisul, afectează în primul rând caracterele cu 

heritabilitate mică, implicate în procesul de adaptare la mediu. Nu sunt afectate caracterele cu 

heritabilitate mare care contribuie puțin la procesul de adaptare. Deci, principalul efect al 

consangvinizării este acela că reduce valoarea adaptativă a populațiilor. 

Depresiunea de consangvinizare este un fenomen complementar fenomenului de 

heterozis, are aceeași cauză, aceeași mărime, afectează aceleași caractere, dar în direcție 

contrară. 

Sunt deranjate interacțiunile neaditive dintre gene, astfel că va scădea heterozigoția și va 

crește homozigoția. 

Consangvinizarea provoacă apariția la homozigoți a genelor recesive și ca rezultat, 

performanța medie a populației se va modifica în această direcție. În cazul heterozisului, 

performanța medie a populației se modifică în direcția genelor dominante. 

b) Apariția de anomalii ereditare 

Cea mai spectaculoasă consecință a consangvinizării este apariția anomaliilor ereditare, 

cauzată de trecerea în forma homozigotă a unor gene letale sau semiletale. 

Într-o anumită masură consangvinizarea poate fi utilă: ea provoacă apariția, sub formă 

homozigotă, a genelor letale și astfel permite eliminarea lor. 

c) Modificarea variabilității populației 

Populația în care se face consangvinizarea tinde să se împartă în subpopulații, în două 

linii consangvinizate, una homozigotă pe o genă, cealaltă homozigotă pe cealaltă genă. 

Ca urmare, scade varianța genetică în cadrul liniei. Pe masură ce coeficientul de 

consangvinizare tinde spre 1, varianța genetică intralinie tinde spre 0. 

Varianța genetică interlinii crește în urma consangvinizării, tinzând a fi de două ori mai 

mare. 

Deci, prin consangvinizare se mărește varianța genetică a populației, se creează o bază 

pentru selecția interliniară, care stă la baza formarii hibrizilor prin selecția și combinarea liniilor 

consangvinizate. 
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d) Omogenitatea descendenței reproducatorilor consangvinizați (Prepotența) 

Indivizii produși prin consangvinizare, fiind homozigoți, dau descendenți mai uniformi. 

Acești reproducători sunt denumiți în zootehnie prepotenți. 

Indivizii produși prin încrucisare, fiind heterozigoți, dau descendenți cu o variabilitate 

mai mare. 

De aceea, aplicarea consangvinizării poate fi recomandată fermelor de elită ce produc 

reproducatori ce urmează a fi folosiți în fermele de producție. 

e) Influența consangvinizării asupra asemanării genetice între rude 

Împerecherile înrudite fac ca strămoșii comuni să se repete într-un pedigree. De aceea, 

genele unor strămoși comuni pot ajunge la urmașii lor pe mai multe căi. 

Formula completă elaborată de Wright arată că asemănarea genetică crește dacă un 

strămoș comun se repetă de mai multe ori în pedigree, crește dacă strămoșul comun a fost 

consangvinizat (FA) și se diminuează dacă strămoșii între care se calculează înrudirea au fost ei 

inșiși consangvinizați (Fx și Fy). 

 

 

Consangvinizare 1-6%  mică. Se consideră bună.  Continuarea împerecherilor pentru 

întarirea caracterelor dorite. Alegerea taurilor cu haplotipuri consolidate  pentru producții 

ridicate. 

Consangvinizare 6-10% medie. Monitorizarea atentă a taurilor aleși la reproducție. 

Consangvinizare peste  10% - mare. Atenție, necesită măsuri de reducere a 

consangvinizării. Alegerea taurilor cu distanță genetică mare.Se poate face  în baza informațiilor 

existente în pedigree și a informațiilor obținute în urma analizelor genetice, STR, SNP, markeri 

imunogenetici.  

Nota referitoare la  gradul de consagvinizare: 

- ACBCR considera că 6.25 % la un individ animal, este nivelul maxim acceptat (părinții 

au un bunic comun). 

La admiterea la reproducție a descendenților masculi reținuți se va ține cont de evitarea 

consangvinizării. 

În scopul ţinerii sub control a consangvinizarii, masculii reţinuţi la reproducţie trebuie să 

provină din cel puţin patru familii de tată. 

Exemplu: 

Pentru o crestere a consangvinizării de  1% al animalului (FA), a fost o descreștere 

corespunzătoare de  0.04, 0.72, 1.07, 1.49, 2.07 și  1.52 kg în greutatea vie la naștere , 6 luni , 12 

luni, 18 luni, 30luni  și  54 luni , după H.M.Burrow, CSIRO, Australia. 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

                                                                                                                               ANEXA 5 

 

 

REGISTRU DE MONTĂ ÎN HAREM 

 

 CRESCĂTOR: 
 

Cod exploatatie:  

Adresa:  

Tel.:  

Email:  

 

 

Data introducerii                                                              Data   scoaterii  

taurului în harem:   _____________                                taurului din harem: ___________ 

 

Nr. matricol taur:  _______________                             Data nașterii_________________                                      

Nume:_________________                                            Nr. Aviz reproducție: _________                                              

 

 

RASA: LIMOUSINE 

 

Nr. 

crt. 
Număr matricol femelă Secțiune R.G. 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 

Crescătorul care participă la desfășurarea Programului de Ameliorare certifică corectitudinea 

datelor înscrise în acest document.  

 

Data şi semnătura:     
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

ANEXA 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIZ PENTRU UTILIZAREA LA REPRODUCȚIE 

 

 

În baza Programului de Ameliorare aprobat al rasei Limousine în conformitate cu Reg. 

1012/2016 (,,Regulamentul privind ameliorarea animalelor’’) din .......... de către ,,Agenția 

Națională Pentru Zootehnie ,,Prof. Dr. G. K. Constantinescu’’, taurul cu numărul matricol 

…………., nume ............ , data nașterii …………, rasa Limousine, identificat suplimentar prin 

crotaliere R.G. nr. .........., profil ADN ............., Certificat Zootehnic nr. .............., eliberat în data de 

..............., Valoare de ameliorare: ..........,   se avizează pentru a fi utilizat la montă începând cu data 

de ................, în scopul desfășurării Programului de Ameliorare. 

 Proprietarul reproducătorului este obligat să comunice către A.C.B.C.R. orice modificare 

survenită (vânzare, transfer, boli, mortalitate) în termen de 15 zile de la data evenimentului. 

 Prezentul aviz este eliberat pe perioadă nedeterminată și devine obligatoriu cu condiția ca 

anual crescătorul să transmită un document sanitar - veterinar care să ateste faptul că masculul este 

supus controlului sanitar-veterinar, conform prevederilor Programului strategic.  

 

 

 

Responsabil R.G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

ANEXA 9 

Metodologia de lucru 

privind efectuarea controlului performanţelor producţiei de carne 

 

1. Dispoziţii generale 

Pentru uniformizarea colectării datelor şi asigurarea corectitudinii, controlul performanţelor 

producţiei de carne trebuie realizat în acord cu reglementările ICAR. 

Organizarea controlului performanţelor producţiei de carne va fi realizată de către Asociația 

Crescătorilor de Bovine pentru Carne din România, denumită în continuare ACBCR, acreditată 

pentru efectuarea serviciului de determinare a calității genetice a raselor de animale. 

2. Obiectivele controlului performanţelor producţiei de carne 

Principalele obiective sunt: 

- creşterea veniturilor crescătorilor înscrişi în controlul oficial al performanţelor prin 

furnizarea de documente oficiale care permit o promovare mai bună a animalelor lor şi 

îmbunătăţirea managementului fermei prin utilizarea rapoartelor tehnice obţinute în urma 

controlului performanţelor; 

- lărgirea bazei de selecţie; 

- oferă tuturor crescătorilor, prin intermediul sistemului de prelucrare a informaţiilor deţinut, 

baza pentru o comparaţie obiectivă a reproducătorilor în urma evaluării genetice a acestora. 
 

3. Certificarea părinţilor, înainte de efectuarea controlului performanţelor 

Controlul performanţelor în fermă este punctul de plecare în organizarea ameliorării 

genetice a bovinelor din rasele de carne. 

Înainte de începerea controlului performanţelor, originea fiecărui animal trebuie certificată 

(validată) pentru a nu fi introduse erori (în cazul greşirii originii) în estimarea valorii genetice a unui 

animal (metoda de estimare ţine cont de înrudirea între animale şi de performanţele fiecăruia dintre 

ei). 

Identificarea şi individualizarea, intră în atribuţiile crescătorului care completează registrul 

de montă şi fătări şi înregistrează greutatea viţelului la naştere, rangul fătării mamei şi condiţiile în 

care se realizează fătarea. 

 

 

4. Metode de control 

Controlul performanțelor producţiei de carne se realizează prin metoda de control A. 

Metoda A – Toate controalele sunt efectuate de către un reprezentant oficial al ACBCR. 

5. Scheme de control 

Controlul performanţelor pentru producţia de carne va fi organizat în funcție de sistemul de 

producție aplicat în exploatațiile care participă la Programul de Ameliorare aprobat; 

6. Sistemul de identificare şi înregistrare pentru viţei 

Controlul performanțelor producţiei de carne necesită un sistem de identificare şi înregistrare 

pentru viţei, care include: 

- identificarea animalului prin crotaliere; 

- data naşterii; 

- rasa; 

- rangul fătării prin care i s-a dat naştere; 

- sexul; 

- identificarea părinţilor; 

- documentul de notificare I.A/M.N (anexa 3); 

- document de notificare ET (anexa 4); 

- tipul de montă din care a fost obţinut ( montă naturală, însămânţare artificială sau 

embriotransfer); 



 

 

 
 

- tipul de fătare și modalitatea în care s-a realizat precum și greutatea produsului/șilor 

obtinuți. 

- identificarea fermei unde a fost născut. 

Toate înregistrările cuprinse în Documentul de notificare ÎNREGISTRARE VIŢEI – (Anexa 8), 

Anexa 3 și Anexa 4 intră în atribuţiile crescătorului care completează aceste documente. 

Documentele de notificare –înregistrare vitei (Anexa 8), Anexa 3, Anexa 4 sunt obligatoriu să 

fie transmise trimestrial de către fermier prin intermediul poștei, curierat, e-mail sau prin 

încărcarea directă a datelor în programul informatic al ACBCR. 

7. Înregistrări suplimentare 

Ele permit individualizarea performanţelor şi îmbunătăţirea preciziei de estimare a valorii 

genetice a animalelor.  

- Situaţii individuale particulare: acestea corespund tuturor situaţiilor extreme sau anormale 

identificate care influenţează performanţa unui viţel în particular. Se disting două situaţii 

extreme: animale foarte favorizate şi foarte defavorizate (întreţinere şi furajare). 

- Adopţiile: vacile care alăptează viţei dar nu sunt mame genetice ale viţeilor sunt definite ca vaci 

doică,vițeii trebuie să aibă origine pe o generație și să provină din ferme înscrise în CPP. 

 

8. Documente de înregistrare şi notificare 

 Documente primare 

Documentele primare de colectare a datelor din exploataţiile aflate în C.P.P.C. sunt: 

Certificatele Zootehnice ale animalelor; paşapoartele animalelor; registrul de montă şi fătări, iar în 

cazul în care în fermă se realizează monta în harem, registrul de montă în harem, buletinul de IA şi 

buletinul de control al performanţelor de producţie. 

a) Certificatul Zootehnic este documentul oficial întocmit şi eliberat de societatea de ameliorare, în 

care este specificată originea (ascendenţa) pentru un animal de rasă pură din specia bovine. 

Certificatul Zootehnic cuprinde de asemenea secţiunea în care este încadrat animalul în Registrul 

Genealogic al rasei şi poate cuprinde dacă sunt disponibile date de performanţă ale animalului şi/sau 

ale ascendenţei. 

b) Paşaportul animalelor este un document oficial care înregistrează identitatea fiecărui animal, 

datele de identificare ale exploataţiilor prin care animalul a trecut în timpul vieţii şi date referitoare 

la tăierea/moartea bovinei. 

c) Registrul de montă şi fătări trebuie să cuprindă cel puţin informaţii referitoare la: exploataţie 

(denumire, cod RO); nr. matricol femelă; acţiunea IA/MN/ET; taur partener (matricol, cod RO, 

nume); număr buletin IA; cod operator; data fătării; rangul fătării; ușurința la fătare; matricol 

produs; sex; greutatea la naştere. În cazul ET (embriotransfer) trebuie să conţină informaţii 

referitoare la femela donatoare (nr. matricol) şi taur partener (număr matricol, nume). 

d) Buletine de I.A., dacă reproducţia se realizează prin însămânţare artificială, completate şi semnate 

de un operator de însămânţări artificiale autorizat. 

e) Registrul de montă în harem trebuie să cuprindă cel puţin informaţii referitoare la: exploataţie 

(denumire, cod RO, adresă, administrator, proprietar); data introducerii taurului în harem; data 

scoaterii taurului din harem; număr matricol taur; nume; număr autorizaţie; rasa. 

f) Graficul de control va fi întocmit de ACBCR și se va completa pe masură ce se vor colecta datele 

necesare, acest document fiind în continuă actualizare, el va fi pus la dispoziție celor interesați în 

timp util, inclusiv autoritaților de supracontrol și inspecție. Graficul de control cuprinde printre 

altele: datele sau perioadele de realizare a cântăririlor precum şi persoanele responsabile de 

realizarea cântăririlor. 

g) Buletinul de control al producției va fi editat de aplicaţia informatică pe suport de hârtie şi va 

însoţi controlorul la fiecare control (campanie de cântărire). Buletinul de control va cuprinde 

informaţii referitoare la: exploataţie (cod RO, proprietar, adresă), controlor (nume, prenume, cod); 

data controlului; tip control; număr matricol animal; sex; rasa; data naşterii; vârsta la data cântăririi; 

greutatea la data cântăririi; observaţii (condiţii de întreţinere şi furajare, stare de sănătate). Buletinul 

de control este operat de controlor în baza de date a ACBCR care validează datele în termen de 5 

zile lucrătoare iar fermierul vede rezultatele validate prin acces la aplicatia informatică. 

Documente necesare Registrului Genealogic sunt documentele din Programele de Ameliorare a 

raselor de carne la care fermierii participă: 

a) Document de notificare IA/MN (anexa 3) 



 

 

 
 

b) Document de notificare înregistrare viţei (anexa 8)  

c) Document de notificare intrări/ieşiri (anexa 10) 

Documente necesare fermierului: 

a) Graficul de control 

b) Rapoarte privind rezultatele controlului la sfârşitul fiecărui an de control 

Rapoartele privind rezultatele controlului vor fi puse la dispoziția fermierului în aplicatia 

informatică ACBCR prin acces individual. 

De asemenea rezultatele testării perfomanțelor producției de carne vor fi publicate annual pe site-

ul www.acbcr.ro. 

9. ACBCR 

Atribuţii: 

- elaborează Programele de Ameliorare; 

- verifică şi aprobă cererile crescătorilor pentru acceptarea la Programul de Ameliorare aprobat; 

- verificarea efectivelor de animale înscrise/înregistrate în Registru Genealogic; 

- efectuează instruirea tehnică a controlorilor angajaţi ai ACBCR; 

- informează crescătorii cu privire la Programul de Ameliorare şi la drepturile şi obligaţiile ce le 

revin; 

- întocmeşte un grafic de control pentru fiecare crescător. Graficul de control va cuprinde printre 
altele, datele sau perioadele de realizare a cântăririlor precum şi persoanele responsabile de 

realizarea cântăririlor. Pentru a putea întocmi graficul de control, crescătorul are obligația să 

transmită către ACBCR perioadele de montă sau grupele de montă cu tauri autorizați pentru a se 

putea estima perioada fătărilor; 

- actualizează acest grafic de control, dacă este necesar, pentru a gestiona mai bine datele şi pentru 

a calcula greutatea corectată pentru o vârstă de referinţă (GVR) şi informează crescătorul cu 

privire la modificările realizate. 

- se asigură permanent că echipamentele de măsurare utilizate (cântarele) sunt verificate 

metrologic. În caz contrar datele colectate nu vor fi validate. 

- verifică datele colectate şi le validează în termen de cinci zile lucrătoare de la recepţia acestora. 

- înregistrează datele colectate în baza de date; 

- informează crescătorul în termen de o săptămână în cazul nevalidării datelor colectate. 

- realizează controale inopinate în ziua cântăririi; 

- realizează prin sondaj cântăriri de control pentru a asigura acurateţea datelor deja colectate; 

- realizează supracontrolul şi sondaje regulate;. 
10. Controlorii 

Cântăririle sunt realizate de către controlorii angajaţi sub îndrumarea şi controlul ACBCR. 

Controlorii de producţie trebuie să fie persoane integre care să ofere garanţia exercitării funcţiei 

în conformitate cu normele în vigoare. 

Nu pot fi controlori: persoanele care lucrează în fermă; persoanele interesate financiar în fermă; 

rudele pe linie ascendentă sau descendentă de gradul I sau II. 

Imposibilitatea participării la efectuarea controlului va fi comunicată de către controlor către 

ACBCR pentru găsirea soluţiilor de înlocuire a acestuia. 
 

a) Instruirea controlorilor este realizată de responsabilul C.P.P. al ACBCR/împuternicitul 

acestuia, pe o perioadă de două zile. În prima zi se va realiza instruirea teoretică - prezentarea 

metodologiei de control a performanţelor producţiei de carne, a prevederilor legislaţiei în vigoare  și 

a reglementărilor ICAR care fac referire la acestă activitate. A doua zi se vor realiza demonstraţii 

practice într-o fermă cuprinsă în control. 

- Instruirea se va finaliza cu o testare scrisă a controlorilor selecţionaţi. Persoanele admise vor 
fi angajate în conformitate cu legislația muncii. 
- Instruirea controlorilor angajaţi se va face ori de câte ori situaţia o impune. 

- La cursul de instruire participă specialişti din cadrul Biroului Tehnic Central. 
b) Atribuţii – Controlorii respectă prevederile Programului de Ameliorare aprobat al rasei 

Limousine; 

-  respectă graficul de control întocmit de ACBCR; 

-  utilizează buletinele de control printate din aplicația informatică a ACBCR; 



 

 

 
 

- întocmește în momentul controlului o notă de verificare la fața locului care va fi transmisă către 

Biroul Tehnic Central; 

- operează în baza de date a ACBCR buletinele de control; 

- transmite către ACBCR buletinele de control completate cu toate datele înregistrate în termen de 

max 5 zile de la realizarea cântăririlor. 

-  În ziua controlului: 

 să se prezinte mai devreme de începerea cântăririlor şi să verifice cântarul;

 să verifice indentitatea animalelor;

 să consemneze animalele lipsă din buletinul de control şi cauza lipsei, a cazurilor de 

boală sau accidente;

 să efectueze controlul propriu-zis: cântărirea animalelor, completarea buletinelor de 

control (semnarea acestora atât de fermier cât și de controlor).

 să verifice stadiul înregistrărilor (din documentele de înregistrare existente 

obligatoriu în fiecare fermă) privind evenimentele care au avut loc de la ultimul 

control, respectiv însămânţări, fătări, înţărcări, avorturi, intrări, ieșiri;

 să verifice prin sondaj conformitatea datelor din documentele de notificare cu datele 

din documentele de înregistrare din fermă;



c) Documentele pe care trebuie să le completeze în exercitarea serviciului 

 Buletinul de control al producției  

Pentru fiecare animal existent în buletin, controlorul va înregistra greutatea la data cântăririi şi 

observaţii referitoare, după caz, la: direcţia de exploatare a animalului după înţărcare (R – 

reproducţie; C – finisare în vederea abatorizării); cauza lipsei unui animal, cazurile de boală sau 

accidente; situaţii individuale particulare (hrănire şi întreţinere). Buletinul de control este operat  

de controlor în  baza de date a ACBCR, acesta validează datele în termen de 5 zile lucrătoare şi 

transmite fermierului rezultatele validate prin acces în aplicația informatică. 

- Nota de verificare la fața locului 

 Pentru fiecare exploatație controlorul va completa câmpurile existente în Notă și va transmite 

către  Biroul Tehnic Central nota în termen de 5 zile lucrătoare. 

 De asemenea dacă este cazul nota de verificare la fața locului va fi însoțită de atenționări 

pentru crescător care vor conține datele lipsă care nu au fost raportate în conformitate cu normele 

programului de ameliorare. 

 

11. Crescătorii - drepturi şi obligaţii 

a)  Crescătorii care participă la Programul de Ameliorare trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii: 

-  toate bovinele din fermă să fie individualizate şi înregistrate conform sistemului oficial;  

- să utilizeze însămânţarea artificială, monta naturală autorizată cu tauri avizați de Biroul Tehnic 

Central sau transferul de embrioni, ca metodă de reproducţie pentru animalele din fermă; 

-  taurii utilizați la montă naturală  să fie avizați de către Biroul Tehnic Central; 

- să permită efectuarea controlului  performanţelor; 

- să accepte controalele inopinate efectuate de specialiştii autorităţii competente în Zootehnie – 

ANZ și din cadrul Biroului Tehnic Central. 

b) Crescătorul are responsabilitatea înregistrării rangului fătării mamei, uşurinţei la fătare şi a 

greutăţii vii a viţelului la naştere; 

c) Să transmită notificările catre ACBCR la termenele stabilite în Programul de Ameliorare 

aprobat al rasei; 

d) O fermă se poate retrage în orice moment din participarea la Programul de Ameliorare. 

Crescătorul va anunţa aceasta în scris cu cel puţin 30 de zile înaintea ultimului control din grafic. 

Controlul poate fi reluat, la cererea crescătorului, după cel puţin 12 luni. 

e) Să primescă rezultatele controlului, validate. 

12. Controlul performanțelor producţiei de carne în fermele de alăptare de la naştere la 

înţărcare 

a) Câmp de aplicare: se aplică la controlul performanţelor din fermele de vaci din rasele de carne în 

sistem liber vacă alăptantă-vitel în care se face alăptarea viţeilor.  

b) Scop: - îmbunătăţirea managementului fermei; 



 

 

 
 

- evaluarea genetică a performanţelor proprii şi după descendenţi. 

c) Metode de control utilizate: Metoda A. 

Datele trebuie obţinute de la toate animalele din aceeaşi grupă de mamă/viţel, ţinute în aceeaşi 

locaţie pentru acelaşi scop. 

d) Crescătorii au obligaţia de a notifica toate fătările care au loc în efectivul de vaci alăptante 

controlat, conform documentului notificare înregistrare viţei (Anexa 8). 

e) Performanța de referinta: greutatea corectată pentru vârsta de 200 zile (G200)  

f) Date înregistrate: 

- Identitatea animalului; 

- Data cântăririi; 

- G0 -Greutatea la naștere 

- G 7 luni - Greutatea la înțărcare la o vârstă cuprinsă între 90-280 zile; 

- Identitatea fermei; 

- Date în legătură cu administrarea preferenţială de concentrate; 

- Identitatea grupului de management din cadrul fermei, dacă există; 

- Identificarea viţeilor adoptaţi; 

g) O cântărire este definită ca o greutate brută individuală măsurată cu un cântar verificat 

metrologic, excluzând orice alt dispozitiv de cântărire sau orice alt tip de estimare a 

greutăţii inclusiv de recalculare a greutăţii (barimetrie, conversia greutăţii în carcasă în greutate vie 

pe baza randamentului la sacrificare, estimare, etc.). Greutatea va fi exprimată în kilograme. 

h) Pentru a interpreta creşterea unui animal este necesar să se obţină o greutate pentru anumite 

vârste de referinţă. O vârstă de referinţă este reprezentată de un moment particular din viaţa unui 

animal cum ar fi înţărcarea sau intrarea la reproducţie. Aceste vârste de referinţă sunt predefinite şi 

caracterizează anumite faze de dezvoltare identificate şi standardizate. În practică aceste greutăţi nu 

pot fi obţinute în urma unor cântăriri realizate chiar la vârsta dorită motiv pentru care este necesar 

ca aceste cântăriri să se realizeze la vârste diferite şi să existe anumite formule de calcul pentru a 

obţine greutatea unui animal la o vârsta dorită cu o precizie compatibilă cu cântărirea animalului 

chiar la vârsta dorită. 

i) La fiecare cântărire sau perioadă de realizare a cântăririlor, crescătorul are obligaţia de a prezenta 

toţi viţeii născuţi în exploataţie sub vârsta de 280 de zile pentru care nu s-a obţinut o greutate 

corectată pentru vârsta de 200 de zile. Cântăririle vor fi realizate obligatoriu cu un cântar care 

îndepălineşte condiţiile prezentate mai jos. 

j) Intervalul dintre două cântăriri este de cel puţin 60 zile şi de cel mult 190 zile. 

k) Datele înregistrate până la înţărcare sunt utilizate pentru a calcula greutatea corectată pentru 

vârsta de 200 zile şi sporul mediu zilnic al animalelor corespunzător perioadei de referinţă (SMZ: 

spor mediu zilnic în g/zi 

l) Greutatea corectată pentru vârsta de 200 zile permite compararea animalelor între ele şi raportarea 

acestora la obiectivul propus şi permite estimarea capacităţii de creştere a viţeilor 

m) Sporul mediu zilnic permite evaluarea conduitei de creştere a animalelor; 

 

13. Controlul performantelor producţiei de carne în fermele de finisare. 
 

a) Câmp de aplicare: se aplică în fermele în care animalele sunt crescute de la înţărcare până la 

vârsta de reproducţie sau pentru sacrificare. 

b) Scop: îmbunătăţirea managementului fermei, evaluarea genetică a performanţelor după 

descendenţi. 

c) Colectarea datelor: datele sunt colectate în ordinea obţinerii lor. 

d) Metode de control utilizate: Metoda A  

e) Categorii de animale: viţei, viţele până la vârsta de 500 zile, cu cel puțin o cântărire oficială 

efectuată la înțărcare.  

f) Performanța de referință: G365 

- Identitatea animalului; 

- Data cântăririi; 

- G0 -Greutatea la naștere 

- G 12 luni-Greutatea la o vârstă cuprinsă între 281-500 zile; 

- Identitatea fermei; 



 

 

 
 

 

14. Calcularea performanțelor (G200 și G365) 

a) Cazul în care există o singură înregistrare a greutății corporale, în afara greutății la 

naștere. 

În cazul în care, cu excepția greutății la naștere, există doar o singură înregistrare a 

greutății disponibile după naștere, considerând: 

- AR = vârsta de referință, 

- WR = greutatea la vârsta de referință, 

- DB = data nașterii, 

- Dt = data înregistrării, 

- WB = greutatea la naștere, 

- Wt = greutatea la data t, 

- At = vârsta animalului la data înregistrării (Dt - DB) 

Dacă AR < At (VÂRSTA DE REFERINȚĂ MAI MICĂ DECÂT VÂRSTA ANIMALULUI LA 

DATA EFECTUĂRII C.P.P.) atunci: 

WR = [(Wt - WB)/ At]*AR + WB 

 

Dacă AR > At (VÂRSTA DE REFERINȚĂ MAI MARE DECÂT VÂRSTA ANIMALULUI 

LA DATA EFECTUĂRII C.P.P.) atunci: 

WR = {[(Wt - WB)/ At]*(AR - At)]} + Wt 

 

b) Cazul în care există mai multe înregistrări ale greutății corporale, în afara greutății la 

naștere. 

- cazul a două controale efectuate (n = 2). 

Notații utilizate: 

- RA = vârsta de referință, 

- RW = greutatea la vârsta de referință, 

- DB = data nașterii, 

- Dt-1 data la efectuarea C.P.P. nr. 1, 

- Dt-2 data la efectuarea C.P.P. nr. 2, 

- Wt-1 greutatea înregistrată la efectuarea C.P.P. nr. 1, 

- Wt-2 greutatea înregistrată la efectuarea C.P.P. nr. 2, 

- At-1 vârsta animalului la efectuarea C.P.P. nr. 1, ( = Dt-1 - DB), 

- At-2 vârsta animalului la efectuarea C.P.P. nr. 2, ( = Dt-2 - DB). 

 

Situația 1: Dacă RA < At-1 (Vârsta de referință mai mică decât vârsta animalului la efectuarea 

C.P.P. nr. 1), atunci: 

RW = {[(Wt-2 - Wt-1)/(At-2 - At-1)]*(At-1 -RA)} + Wt-1 

 

Situația 2: Dacă At-1 < RA < At-2 (Vârsta de referință este situată între vârsta animalului la 

efectuarea C.P.P. nr. 1 și vârsta animalului la efectuarea C.P.P. nr. 2), atunci: 

RW = {[(Wt-2 - Wt-1)/(At-2 - At-1)]*(RA - At-1)}+ Wt-1 

 

Situația 3: Dacă RA > At-2 (Vârsta de referință mai mare decât vârsta animalului la efectuarea 

C.P.P. nr. 2), atunci: 

RW = {[(Wt-2 - Wt-1)/(At-2 - At-1)]*(RA - At-2)} + Wt-2 

 

15. Parametrii de reproducție bovine carne și parametrii control carne 

a) Durata minimă gestație bovine: 245 zile 

b) Durata maximă gestație bovine: 315 zile 

c) Durata minimă între două I.A.: 18 zile 

d) Durata maximă între două I.A.: 28 zile 

e) Intervalul minim între fătări: 210 zile 

f) Diferența minimă între vârsta mamei și a vițelului: 610 zile 

g) Diferența între vârsta tatălui și vârsta vițelului: 725 zile 

h) Diferența de vârstă maximă între vițeii cântăriți la un control: 120 zile 



 

 

 
 

i) Interval minim între cântăriri: 60 zile 

j) Interval maxim între cântăriri: 190 zile  

 

16. Supracontrolul şi sondajele regulate pentru verificarea înregistrării corecte a 

evenimentelor conform Programului de Ameliorare 

Supracontrolul va fi realizat de către responsabilul cu organizarea CPP/persoana desemnată 

de acesta într-un procent de minim 5% din numărul total de controale efectuate pe parcursul unui 

an. 

În timpul supracontrolului se vor face următoarele verificări: 

1. Verificarea originii şi descendenţei: 

o dacă animalul montat este corect identificat; 

o dacă masculul care a efectuat monta este corect identificat; 

o dacă data naşterii se încadrează în +/- 10% din lungimea medie a gestaţiei faţă de data 

montei; 

o dacă descendentul animalului montat este corect identificat; 

o dacă masculul care a montat este verificat, fie prin evidenţele de IA, fie prin evidenţe din 

care rezultă că masculul care a efectuat monta a fost în fermă în data montei; 

o suplimentar pot fi făcute următoarele verificări: verificarea părinţilor genetici cu ajutorul 

unor metode recunoscute (test ADN); inspecţia vizuală a descendenţilor; 

2. Verificarea activităţii de control a performanţelor producţiei de carne: 

o daca sunt efectuate cântăririle conform metodologiei de lucru; 

o dacă echipamentele de control sunt instalate corespunzător, calibrate şi utilizate 

corect;  

o dacă animalele cuprinse în control sunt identificate corespunzător; 

o dacă există ştersături şi înlocuiri de date în buletinul de control. 

Dacă există suspiciuni cu privire la corectitudinea efectuării cântăririlor, responsabilul CPP 

poate solicita repetarea controlului. 

Constatările rezultate în urma efectuării supracontrolului vor fi consemnate în nota de 

supracontrol întocmită de către persoana autorizată din cadrul ACBCR. Nota de supracontrol va fi 

semnată de către: persoana autorizată pentru supracontrol, controlor şi fermier. 

Persoana care efectuează supracontrolul nu va efectua controlul oficial (cântăriri) şi prelucrarea 

datelor. 

Persoana cu atribuţii de supracontrol va fi comunicată fermierilor şi nu va fi împiedicată să-şi 

exercite mandatul. Proprietarul animalelor şi controlorul de producţie vor pune la dispoziţia acestei 

persoane toate documentele solicitate. 

Supracontrolul se va efectua fără a preveni proprietarul animalelor şi controlorul. 

 

CÂNTARE PENTRU EFECTUAREA C.P.P. 
1. Cerinţe 

Cântarele utilizate pentru determinarea greutăţii trebuie să îndeplinească cerinţele descrise în 

prezenta anexă. Pentru cântărirea corectă a animalelor trebuie să existe un sistem de contenţie a 

acestora. 

1.1. Caracteristicile cântarelor 

- limită de cântărire cuprinsă între 0 kg (limită minimă) şi 2000 kg (limită maximă); 

- Cântarul trebuie să aibă platformă şi împrejmuire metalică pentru contenţia animalelor; 

- Erorile maximale tolerate; 
       O  Între 0 kg şi 100 kg. ± 1 kg  

O Între 101 kg şi 500 kg ± 2 kg 

o Între 501 kg şi 1000 kg ± 3kg 

o Peste 1001 kg ± 5 kg 

Toate cântarele utilizate în controlul oficial al performanţelor trebuie să îndeplinească 

cerinţele minimale prezentate anterior. 

Fiecare cântar trebuie să fie însoţit de o fişă tehnică corespunzătoare modelului respectiv. 

Această fişă va fi prezentată la toate cântăririle realizate în conformitate cu prezenta metodologie. 



 

 

 
 

Acest document va fi completat cu toate intervenţiile/verificările efectuate. Responsabil 

pentru toate completările va fi operatorul de control. 

 

2. Verificările cântarului 

2.1. Verificări la achiziţia unui cântar 

- existenţa buletinului de verificare metrologică iniţială. Buletinul de verificare metrologică trebuie 

să conţină cel puţin următoarele informaţii: 

a) datele de identificare a laboratorului care a efectuat verificarea metrologică; 

b) numărul şi data documentului; 

c) datele de identificare a mijlocului de măsurare verificat; 

d) referinţa la reglementarea/ reglementările aplicate; 

e) datele de identificare a etalonului/echipamentului de verificare utilizat; 

f) rezultatul verificării metrologice (sub forma ADMIS / RESPINS); 

g) data de încetare a valabilităţii verificării metrologice; 

h) datele de identificare şi semnătura verificatorului metrolog; 

i) datele de identificare şi semnătura persoanei care a recepţionat mijlocul de măsurare 

verificat. 

2.2. Verificări periodice obligatorii 

Fiecare cântar utilizat în cadrul controlului oficial al performanţelor trebuie să fie supus unor 

verificări metrologice periodice. 

Verificarea periodică stabileşte conformitatea mijlocului de măsurare respectiv cu modelul 

aprobat şi/sau cu cerinţele aplicabile din reglementările de metrologie legală care s-au utilizat la 

verificarea iniţială. Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic 

legal se execută în conformitate cu prevederile normelor de metrologie legală şi/sau ale normelor de 

metrologie legală CEE, de către laboratoarele din structura sau în subordinea Biroului Român de 

Metrologie Legală sau, după caz, de către laboratoarele de metrologie autorizate de Biroul Român 

de Metrologie Legală. Periodicitatea efectuării verificărilor metrologice periodice este cea stabilită 

de producător dar nu trebuie să fie mai mare de 4 ani. 

Fiecare verificare este consemnată în fişa cântarului care va fi prezentată la fiecare cântărire. 

 

3. Suspendarea utilizării 

Utilizarea unui cântar poate fi suspendată în următoarele cazuri: 

a) cântarul a primit în urma verificării metrologice rezultatul “RESPINS” 

b) cântarul nu are efectuată verificarea metrologică;  

c) fişa cântarului cu toate verificările metrologice nu este completată la zi. 

4. Responsabilităţi Asociaţie 

ACBCR este responsabilă pentru verificarea permanentă a conformităţii cântarelor. În acest sens 

va fi întocmită o listă cu toate cântarele utilizate şi verificările acestora. 
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  ANEXA 11 

Acest exemplar se trimite la: ASOCIAȚIA CRESCĂTORILOR DE BOVINE PENTRU CARNE DIN ROMÂNIA 

Pojorâta, nr. 127A, Jud. Suceva 

tel. 0784184613, asociatia@acbcr.ro 

Document nr.________                                                  Viză medic de 

 circumscripție_____________ 

NOTIFICARE 

VIŢEI CU MALFORMAŢII SAU DEFECTE CONGENITALE 

Dacă aveţi un viţel cu malformaţii sau defecte congenitale care ar putea fi de natură genetică: 

- Completaţi formularul şi îl transmiteţi prin poștă sau email la Biroul Tehnic Central; 

- Prelevaţi probe de păr (cel puţin 100 de fire de păr cu bulbul rădăcinii intact) de la viţel, mamă şi tată. 

Puneţi firele de păr prelevate în plicuri curate, pe care le închideţi şi le depozitaţi în siguranţă în spaţii 

uscate.  

Exploataţia:______________________________________Cod exploataţie______________________ 

Adresa:____________________________________________________________________________ 

Telefon/Fax:______________________________________Email:_____________________________ 

Nr. matricol viţel:_________________________ 

Matricol tată:___________________________            

Matricol mamă:__________________________ 

Data naşterii viţelului:____________________            

Data morţii viţelului:______________________ 

1. Au mai avut aceşti părinţi descendenţi?                                 Da                   Nu 

2. Vreun viţel al acestor părinţi a mai prezentat vreo formă de anomalie?        Da        Nu 

3. Mai aveţi un alt viţel în fermă care să prezinte vreo anomalie?       Da         Nu 

4. Viţelul a fost examinat de un medic veterinar?          Da         Nu   

  Numele  medicului veterinar:______________________Clinica:______________________ 

 Adresa_____________________________________________________________________ 

Data:                                                         

                                     Crescător: 

                                    Nume, prenume_________________________ 

Semnătura şi ştampila____________________ 
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