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Procedură pentru eliberarea adeverinței SCZ 2019
Fermierii care dețin taurine din rasele Charolaise si/sau Limousine sau metiși ai acestora
și care participă la Programele de Ameliorare aprobate, pot solicita adeverințele necesare la
APIA, pentru accesarea Sprijinului Cuplat în sector Zootehnic pentru anul 2019, urmând a fi
eliberate începând cu data de 01.04.2019 SCZ 2019).
Solicitările pentru admiterea participării la Programele de Ameliorare aprobate
desfășurate de ACBCR se depun până la data de 1 noiembrie pentru a putea beneficia de
serviciile de întocmire și menținere a Registrului Genealogic în anul următor (art. 8 alin. 9
Regulamentul de Organizare si Functionare al ACBCR - DESCARCATI)
Animalele/exploatațiile care nu au fost înscrise/înregistrate în Registrul Genealogic al
raselor Charolaise și Limousine, nu vor putea beneficia de adeverințe pentru SCZ 2019.

-

Documente necesare eliberării Adeverinței SCZ 2019:
solicitare tip disponibilă pe www.acbcr.ro;
pentru animalele din categoria vaci din rase de carne care nu au fost solicitate în 2018:
Pașaport + Certificate Zootehnice + Pașaport produs;
pentru animalele din categoria vaci metis cu rase de carne care nu au fost solicitate în
2018 - documentele care atestă apartenența la rasa de carne;
pentru taurii de carne - Pașapoarte + Certificate Zootehnice;
pentru tineretul mascul și/sau femel din rasă de carne Pașapoarte + Certificate
Zootehnice (daca este cazul) + Anexa 3 + Anexa 8 + buletine de însămânțare +
autorizația taurului (în funcție de metoda de reproducție utilizată);
pentru tineretul mascul și/sau femel metiși cu rase de carne - documentele care atestă
apartenența la rasa de carne + Anexa 3 + Anexa 8 + buletine de însămânțare + autorizația
taurului (în funcție de metoda de reproducție utilizată).

Documentele solicitate vor fi anexate solicitării și trimise, în copie, prin curier la adresa
Câmpulung Moldovenesc, str. Alexandru Bogza, nr.4, jud. Suceava.
ATENȚIE!
Solicitările trebuie trimise până la data de 01.05.2019!!! În cazul transmiterii
solicitărilor după această dată sau în cazul transmiterii documentației incomplete, acestea vor fi
soluționate, în funcție de numărul solicitărilor depuse la termen.
IMPORTANT!
- exploatațiile care nu au trimis notificări (anexe) sau nu au dat curs notificarilor trimise în
urma C.O.P, nu vor primi adeverință.
- la data eliberării adeverinței pentru SCZ, fermierul are obligația de a avea toate
facturile achitate la zi.

