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1. Organizare
Articolul 1
Activitatea Asociației Crescătorilor de Bovine pentru Carne din România (ACBCR) privind
conducerea Registrului Genealogic în vederea derulării Programelor de Ameliorare aprobate de
Autoritatea Competentă, cu animale de reproducție înscrise sau înregistrate în acesta, este
reglementată prin prezentul Regulament de Organizare și Funcționare.
Articolul 2
(1) Registrul Genealogic reprezintă instrumentul de ameliorare genetică a raselor de bovine, ce are
drept scop îmbunătăţirea performanţelor animalelor.
(2) Activităţile specifice derulării Programelor de Ameliorare la rasele Charolaise și Limousine
sunt efectuate de către Asociația Crescătorilor de Bovine pentru Carne din România (ACBCR)
în conformitate cu prevederile articolelor ulterioare.
Articolul 3
(1) Pentru efectuarea activităţilor specifice desfășurării Programelor de Ameliorare ale raselor
Charolaise și Limousine cu animalele de reproducție de rasă pură înscrise în Registrul
Genealogic, Asociația Crescătorilor de Bovine pentru Carne din România ( ACBCR )
trebuie să numească:
-

o comisie tehnică centrală;

-

un birou tehnic central;

-

un corp de controlori;

-

un corp de bonitori.

Articolul 4
(1) Comisia Tehnică Centrală (CTC):
a) Stabilește liniile directoare pentru ameliorarea genetică a populaţiei de bovine înscrise în
Registrul Genealogic. Animalele de rasă pură CHAROLAISE și LIMOUSINE specializate
pentru producţia de carne crescute în România trebuie să fie considerate ca parte integrantă a
populaţiei existente în ţările Uniunii Europene;
b) Stabilește obiectivele principale și criteriile de evaluare

privind selecția animalelor de

reproducție care fac obiectul Programelor de Ameliorare;
c) Stabilește sistemul de evaluare genetică și după caz de evaluare genomică a animalelor de
reproducție;
d) Stabilește normele referitoare la divizarea Registrului Genealogic și criteriile sau procedurile
aplicate pentru înscrierea/înregistrarea animalelor;
e) Stabilește sistemul utilizat pentru producerea, înregistrarea, comunicarea și utilizarea
rezultatelor testelor de performanță;
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f) Dezbate și aprobă Programul de Ameliorare elaborat de Biroul Tehnic Central în baza
hotărârilor Comisiei Tehnice Centrale;
g) Propune eventuale modificări ale reglementărilor actuale.
(2)

Din Comisia Tehnică Centrală (CTC) fac parte:
- şeful departamentului care conduce Registrul Genealogic sau reprezentantul acestuia din
cadrul Asociației Crescătorilor de Bovine pentru Carne din România ( ACBCR );
- doi specialiști ai departamentului care conduce Registrul Genealogic;
- reprezentanţi ai crescătorilor, câte doi pentru fiecare rasă, aleşi din rândurile crescătorilor
participanți la derularea Programului de Ameliorare;
- la lucrările Comisiei Tehnice Centrale vor putea participa în calitate de invitați, fără drept de
vot, un reprezentant al departamentului de specialitate și directorul general al Agenției
Naționale pentru Zootehnie (Autoritatea Competentă) sau reprezentantul acestuia.

(3) Preşedintele Comisiei Tehnice Centrale este președintele Asociației Crescătorilor de Bovine
pentru Carne din România ( ACBCR ).
(4) Şeful departamentului care conduce Registrul Genealogic sau reprezentantul acestuia,
desemnează secretarul Comisiei Tehnice Centrale.
(5) Membrii Comisiei care nu sunt angajaţi ai ACBCR sunt numiţi pe o perioadă de doi ani şi pot
fi realeşi. La maxim trei absenţe consecutive sau în cazul unui comportament neadecvat
persoanele în cauză vor fi înlocuite.
(6) La întâlnirile de lucru pot participa, cu titlu consultativ, experţi pe anumite domenii de
expertiză, la propunerea preşedintelui, în legătură cu poblemele din ordinea de zi a şedinţei.
(7) Convocarea pentru şedinţă se face cu cel puţin 15 zile înaintea datei fixate pentru întâlnire.
(8) Şedinţa este validată prin prezenţa a cel puţin jumătate din constituienţi.
(9) În absenţa preşedintelui Comisiei Tehnice Centrale, prezidează secretarul.
(10) Rezoluţiile sunt acceptate prin votul majoritar al participanţilor. În caz de egalitate de voturi,
decisiv este votul preşedintelui.
(11) Pentru fiecare şedinţă se întocmeşte un proces-verbal care va fi semnat de toţi membrii.
Articolul 5
(1) Biroul Tehnic Central (BTC) – este reprezentat de specialiștii ACBCR.
Atribuţii ale Biroului Tehnic Central:
- elaborează Programe de Ameliorare rasiale;
- efectuează inspecţii la ferme pentru a se asigura de punerea în aplicare a prevederilor
Programelor de Ameliorare aprobate;
- efectuează controalele necesare pentru înregistrarea pedigriurilor animalelor care urmează să
facă obiectul Programelor de Ameliorare;
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- răspunde de asigurarea conformității cu normele Regulamentului 1012/2016 al Parlamentului
European și Consiliului Uniunii Europene, privind condițiile zootehnice și genealogice
aplicabile ameliorării animalelor de reproducție de rasă pură;
- organizează activitatea de testare a performanțelor pentru animalele care fac obiectul
Programului de Ameliorare;
- realizează instruirea controlorilor de producție;
- realizează evaluarea genetică a reproducătorilor;
- publică datele de testare a performanțelor și evaluare genetică;
- propune şi face modificări ale Programului de Ameliorare și notifică modificările autorității
competente înainte de punerea în aplicare a acestora;
- difuzează orice alte documentaţii de care depinde funcţionarea Registrului Genealogic.
(2) Este responsabil de aplicarea Programelor de Ameliorare desfășurate de Asociația Crescătorilor
de Bovine pentru Carne din România.
Articolul 6
(1) Corpul de bonitori - atribuţii:
a) să efectueze aprecierea morfologică (bonitare) a animalelor care sunt sau urmează a fi
înscrise în Registrul Genealogic, în secțiunea principală;
b) să efectueze aprecierea morfologică (bonitarea) a animalelor care sunt sau urmează să
fie înregistrate în Registrul Genealogic, în secțiunea suplimentară;
c) să efectueze aprecierea morfologică a bovinelor participante la concursuri oficiale
recunoscute de Registrul Genealogic.
Articolul 7
(2) Corpul de controlori - atribuţii:
a) efectuează testarea performanțelor - controlul oficial al performanțelor producției de carne;
b) respectă metodologia de lucru privind efectuarea controlului oficial al performanțelor
producției de carne;
c) respectă graficul de control întocmit de ACBCR;
d) utilizează buletinele de control puse la dispoziție de către Biroul Tehnic Central.
2. Participarea la derularea Programelor de Ameliorare aprobate desfășurate de
ACBCR
Articolul 8
(1) Participarea la derularea Programului de Ameliorare este voluntară.
(2) Pot solicita participarea la Programele de Ameliorare aprobate desfășurate de ACBCR și
înscrierera/înregistrarea animalelor lor de reproducție în Registrul Genealogic toți crescătorii
care deţin animale de reproducție de rasă Charolaise sau Limousine.
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(3) Fermierii interesați de participarea la Programul de Ameliorare şi înscrierea/înregistrarea în
Registrul Genealogic a animalelor lor de reproducție trebuie să facă o solicitare (Anexa 1) în
scris către ACBCR prin care îşi asumă respectarea prezentului Regulament și prevederile
Programului de Ameliorare aprobat.
(4) Efectivele de animale sunt identificate în conformitate cu legislația sanitar veterinară în
vigoare.
(5) Efectivele sunt supuse acțiunilor sanitar veterinare în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(6) Admiterea în Programul de Ameliorare este aprobată, după verificarea condiţiilor de
eligibilitate anterioare și a cerințelor de înscriere/înregistrare în secțiunile Registrului
Genealogic rasial.
(7) Fermierii care nu sunt admiși în Programul de Ameliorare al rasei pot face contestaţie la Biroul
Tehnic Central care va da decizia finală.
(8) Centrele de însămânţări artificiale şi deţinătorii de staţiuni de montă naturală ca proprietari de
reproducători înscrişi în Registrul Genealogic sunt obligaţi ca şi ceilalţi crescători admişi în
Programul de Ameliorare să respecte obligaţiile crescătorilor.
(9) 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.
(10) Solicitările depuse după data limită vor fi aprobate de către Biroul Tehnic Central în funcție de
posibilitatea verificării acestora în raport cu numărul solicitărilor depuse în termenul stabilit și
în funcție de posibilitatea de a efectua controlul oficial al performanțelor producției de carne
conform Programelor de Amelioarare aprobate.
3. Drepturile și obligațiile crescătorilor
Articolul 9
Drepturile crescătorilor
(1) Crescătorii au dreptul de a participa la Programele de Ameliorare aprobate desfășurate de
ACBCR, cu condiţia ca:
(a) animalele lor de reproducţie să se afle în exploataţii amplasate pe teritoriul geografic al
Programului de Ameliorare aprobat;
(b)animalele lor de reproducţie să aparţină rasei pentru care solicită înscrierea/înregistrarea în
Registrul Genealogic.
(2) Crescătorii care participă la derularea Programelor de Ameliorare aprobate, au dreptul:
(a) de proprietate asupra animalelor lor de reproducție.
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(b)de înscriere a animalelor lor de reproducţie de rasă pură în secţiunea principală a Registrului
Genealogic stabilit pentru rasele la care ACBCR desfășoară un Program de Ameliorare
aprobat;
(c) de înregistrare a animalelor lor într-o secţiune suplimentară a Registrului Genealogic stabilit
pentru rasele la care ACBCR desfășoară un Program de Ameliorare aprobat;
(d)de participare la testarea performanţelor şi la evaluarea genetică;
(e) de eliberare a unui Certificat Zootehnic;
(f) de a li se furniza, la cerere, rezultate actualizate ale testării performanţelor şi ale evaluării
genetice pentru animalele lor de reproducţie, atunci când aceste rezultate sunt disponibile;
(g)de a avea acces la toate celelalte servicii legate de Programele de Ameliorare al raselor pentru
care ACBCR desfășoară un Program de Ameliorare aprobat.
(3) Pe lângă drepturile prevăzute la alineatele (1) şi (2), atunci când normele Asociației
Crescătorilor de Bovine pentru Carne din România prevăd afilierea, crescătorii menţionaţi la
alineatul (1) au, de asemenea, dreptul:
(a) de a deveni membri ai ACBCR, conform statutului acesteia;
(b)de a participa la definirea şi dezvoltarea Programului de Ameliorare în conformitate cu
normele de procedură menţionate în Regulamentul 1012/08.06.2016.
Articolul 10
Obligațiile crescătorilor
(1)Crescătorii care au fost acceptați pentru a participa la desfășurarea Programului de Ameliorare au
următoarele obligații:
(a) să respecte prevederile Programului de Ameliorare și a prezentului Regulament precum și
dispoziţiile Biroului Tehnic Central;
(b) să supună animalele controalelor sanitar – veterinare obligatorii conform ANSVSA;
(c) să participe cu animalele lor de reproducție la testarea performanțelor (controlul oficial al
performanțelor) și la evaluarea genetică;
(d) să comunice trimestrial toate evenimentele din fermă conform documentelor de notificare:
Anexa 3, Anexa 8, Anexa 10, Anexa 11;
(e) să înscrie în documentele de notificare doar informații care corespund realității, în caz contrar
aceste date vor fi declarate nule, iar documentele oficiale eliberate pe baza acestora vor fi
anulate;
(f) să deţină registre şi alte evidenţe cerute de legislația în vigoare, de Programul de Ameliorare și
de prezentul Regulament;
(g) să participe la expoziţii, concursuri şi alte manifestări organizate de Registrul Genealogic;
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(h) să efectueze testul de paternitate/identificare pentru animalele înscrise/înregistrate în Registrul
Genealogic, la solicitarea ACBCR;
(i) fermele care dețin animale de elită au obligația de a participa cu cele mai valoroase animale în
cazul organizării de către ACBCR a unor expoziții, concursuri și alte manifestări;
(j) să furnizeze structurilor competente ale ACBCR, clarificări şi informaţii cu privire la
animalelele/ferma pe care le/o deţin;
(k) să adere la programele de evaluare genetică aprobate de Comisia Tehnică Centrală a
Registrului Genealogic;
(l) să supună animalele controalelor sanitare prevăzute de legislaţia naţională, să notifice prompt
Biroul Tehnic Central apariţia unor situaţii sanitar veterinare care modifică condiţiile stabilite
iniţial. După apariţia unor asemenea situaţii vor fi organizate controale periodice până la
restabilirea condiţiilor stabilite iniţial;
(m) să permită liberul acces a echipei de control, al persoanelor din cadrul Biroului Tehnic Central,
a echipei de supracontrol și al specialiștilor ANZ, pentru controlul animalelor și documentelor
conform graficelor întocmite de Biroul Tehnic Central;
(n) să participe activ la desfășurarea Programului de Ameliorare;
(o) să respecte prevederile contractuale în ceea ce priveste obligațiile financiare restante pentru
servicile prestate.
4. Sancțiuni
Articolul 11
(1)

Nerespectarea prevederilor Programului de Ameliorare și a prezentului Regulament atrage
pentru crescători următoarele consecinţe:
(a) avertisment;
(b) anularea numerelor de registru acordate anumitor animale în cazul în care există îndoieli cu
privire la originea lor;
(c) suspendarea pe o perioadă determinată, a crescătorului de la participarea la Programul de
Ameliorare al rasei și inactivarea animalelor înscrise/ înregistrate;
(d) excluderea definitivă a crescătorului din Programul de Ameliorare al rasei și inactivarea
animalelor înscrise/ înregistrate;
(e) anularea Certificatelor Zootehnice eliberate în cazul în care se dovedește ulterior că
informațiile furnizate de crescător sunt inexacte;
(f) sesizarea autorității competente/organelor abilitate în cazul în care există suspiciuni de
fraudă.

(2)

Măsurile prevăzute de alineatele precedente sunt adoptate de Biroul Tehnic Central.
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(3)

Măsurile stabilite la punctul (c) şi (d) pot fi contestate de către crescători la Comisia Tehnică
Centrală.
5. Drepturile și obligațiile Asociației Crescătorilor de Bovine pentru Carne din România

Articolul 12
Drepturi
(1) În ceea ce priveşte Programul de Ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3)
şi, după caz, cu articolul 12 din REGULAMENTUL nr. 1012 din 8 iunie 2016 privind condiţiile
zootehnice şi genealogice aplicabile ameliorării animalelor de reproducţie de rasă pură, ACBCR
are dreptul de a dispune de autonomie în definirea şi desfăşurarea Programului de Ameliorare
respectiv, respectând totodată dispoziţiile Regulamentului 1012/2016 şi Programul de
Ameliorare respectiv așa cum a fost aprobat.
(2) ACBCR are dreptul de a exclude crescătorii de la participarea la Programul de Ameliorare dacă
aceştia nu respectă normele stabilite în Programul de Ameliorare și obligațiile stabilite in
prezentul Regulament.
(3) Pe lângă dreptul menţionat la alineatul (2), ACBCR dacă prevede un sistem de afiliere are
dreptul să retragă crescătorilor calitatea de membru în cazul în care aceştia nu îşi îndeplinesc
obligaţiile stabilite în prezentul Regulament.
(4) Fără a aduce atingere rolului instanţelor, ACBCR deţine responsabilitatea pentru soluţionarea
oricăror litigii care pot apărea între crescători şi între crescători şi ACBCR în cursul desfăşurării
Programelor de Ameliorare aprobate.
(5) Fermierii care nu sunt admiși pentru participarea la Programul de Ameliorare al rasei sau pentru
soluționarea oricăror litigii pot face contestaţie la Biroul Tehnic Central în termen de 30 zile de
la comunicarea deciziei.
(6) În cazul în care Biroul Tehnic Central va respinge contestația depusă de fermieri, se va
comunica motivul respingerii, iar fermierii pot face contestație în termen de 60 zile către
Comisia Tehnică Centrală.
(7) În ambele cazuri, alin. 5 și alin. 6, la soluționarea contestațiilor ACBCR poate solicita prezența
crescătorului/reprezentantului legal cu documentele necesare în vederea clarificării situației.
Articolul 13
Obligații
(1) Derularea Programelor de Ameliorare aprobate.
(2) Respectarea prevederilor Programului de Ameliorare, Regulamentului de Organizare și
Funcționare și a legislației în vigoare.
(3) Efectuarea testării performanțelor și evaluarea genetică a animalelor de reproducție.

7

(4)

Înscrierea/înregistrarea în Registrul Genealogic rasial a animalelor de reproducție care
respectă regulile de înscriere prezentate în Programul de Ameliorare.

(5)

Elaborează Programul de Ameliorare.

(6)

Efectuează controale asupra crescătorilor care participă la Programul de Ameliorare aprobat și
ia măsurile necesare în cazul constatării de neconformități.

(7)

Îndeplinește toate obligațiile ce rezultă din Programul de Ameliorare aprobat și din
Regulamentul de Organizare și Funcționare.

(8)

Asigură logistica necesară în vederea realizării tuturor atribuțiilor ce-i revin în calitate de
societate de ameliorare.

(9)

Asigură informarea în mod transparent și în timp util a crescătorilor care participă la
Programul de Ameliorare cu privire la Programul de Ameliorare aprobat și la modificările
aduse acestuia precum și cu privire la orice decizie luată de asociație care are legătură cu
derularea Programului de Ameliorare.
6. Recunoaşterea altor registre

Articolul 14
(1)

ACBCR recunoaște informațiile provenite din alte Registre Genealogice ale raselor pentru
care desfășoară Programe de Ameliorare care aplică prevederile Regulamentului 1012/2016
privind ameliorarea animalelor.

(2)

Condițiile de înscriere/înregistrare a animalelor în Registrul Genealogic rasial se aplică fără
discriminare:
(a) animalelor provenite dintr-un Registru Genealogic recunoscut oficial în ţara exportatoare;
(b) animalelor obţinute din material seminal sau embrioni importaţi provenite de la animalele
înscrise în Registre Genealogice recunoscute oficial în ţara exportatoare.

Articolul 15
(1)

Pentru înscrierea unui animal din alt Registru Genealogic este necesară prezentarea
Certificatului Zootehnic completat în conformitate cu Decizia Comisiei 2005/379/EC și
Regulamentul 1012/08.06.2016 al Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene,
privind condițiile zootehnice și genealogice aplicabile ameliorării animalelor de reproducție
de rasă pură din care să rezulte înscrierea într-o secţiune a Registrului Genealogic sau
animalul trebuie să îndeplinească condiţiile pentru înscrierea în Registrul Genealogic conform
Programului de Ameliorare.
7.

Documente oficiale

Articolul 16
(1) Documentele oficiale ale Registrului Genealogic:
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(a) Fişa de apreciere morfologică (bonitare), distinctă pentru fiecare rasă. Aceasta va fi completată
în format electronic în programul informatic al Registrului Genealogic, după completarea fizică
a acesteia la fața locului;
(b) Certificatul Zootehnic. Certificatul Zootehnic se eliberează în conformitate cu prevederile de la
pct. 5.5.1 din Programul de Ameliorare;
(c) Notificările: Anexa 3, Anexa 8, Anexa 10, Anexa 11 prezentate în Programele de Ameliorare
aprobate;
(d) Orice alt document aprobat de Comisia Tehnică Centrală;
(e) Caracteristicile documentelor prezentate sunt stabilite de Comisia Tehnică Centrală la
propunerea Biroul Tehnic Central şi pot fi modificate ori de câte ori situaţia o impune;
(f) Oricare ar fi modul de reproducţie şi sistemul de transmitere a datelor, crescătorul răspunde de
identificarea corectă a animalelor şi de înregistrarea corectă a tuturor montelor şi însămânţărilor
la bovinele din exploataţia proprie;
(g) Toate intrările/ieşirile în/din efectiv vor fi transmise trimestrial conform modelului din Anexa
10 către ACBCR.
(2) La solicitarea fermierilor, ACBCR poate elibera o adeverință care certifică apartenența la rasa
de carne și înscrierea/ înregistrarea în Registrul Genealogic al rasei, cu valabilitate stabilită,
după caz, de Biroul Tehnic Central. Solicitarea va fi completată conform modelului din Anexa
2.
(3) 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 trebuie să publice anual, cataloage oficiale cu toate înscrierile din anul
anterior:
(a) catalogul cu taurii înscrişi în Clasa Masculi;
(b) catalogul cu vacile înscrise în Clasa Femele, Secțiunea Principală.
(5) Biroul Tehnic Central va publica anual Raportul anual privind activitatea de Control Oficial al
Performanțelor efectuată de ACBCR.
(6) Se pot utiliza elemente de securizare a Certificatelor Zootehnice (timbru sec, holograma, etc.)
cu aprobarea Biroului Tehnic Central.

Articolul 17
(1) Solicitările făcute de crescătorii animalelor pentru participarea la Programul de Ameliorare vor
fi trimise către ACBCR. După aprobarea acestora se vor întocmi contractele de RG/COP,
crescătorul fiind acceptat după realizarea verificărilor necesare.
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(2) Solicitările pentru emiterea Certificatelor Zootehnice sau a unei adeverințe care certifică
apartenența la rasa de carne ( pe categorii de animale dacă este cazul ) vor fi încărcate de către
beneficiar în aplicația informatică a Registrului Genealogic de pe contul propriu de utilizator.
(3) În cazul în care nu există acces facil a beneficiarilor la aplicația informatică a Registrului
Genealogic va exista posibilitatea trimiterii acestor documente către ACBCR și încărcate ulterior
de către aceasta în aplicație.
(4) ACBCR va verifica solicitările trimise, iar documentele oficiale (Certificat Zootehnic/
Adeverință care dovedește apartenența la rasă) vor fi întocmite și trimise către beneficiar în
maxim 90 de zile calendaristice, în cazul Certificatelor Zootehnice și 15 zile calendaristice în
cazul Adeverinței.
(5) În cazul transmiterii solicitărilor în termen mai mic de 15 zile până la data limită de depunere la
APIA sau în cazul transmiterii documentației incomplete, acestea vor fi soluționate în funcție de
numărul solicitărilor depuse în termenul stabilit.
8.

Dispoziții generale

Articolul 18
(1) Registrele, certificatele si formularele precum si alte acte ce ţin de activitatea ACBCR cu
ștampila au valoare oficială.
(2) Orice persoană care modifică, falsifică documente oficiale sau ștampila asociației, se vor sesiza
organele abilitate.
Articolul 19
(1) Modificările la prezentul Regulament intră în vigoare de la data când este semnată noua
versiune.
Articolul 20
(1) Normele de divizare a Registrului Genealogic și cerințele de înscriere/înregistrare în Registrul
Genealogic sunt cele prezentate în Programul de Ameliorare aprobat.
Articolul 21
(1) Pentru realizarea obiectivelor prevăzute în Programele de Ameliorare aprobate, Responsabilul
de Registru Genealogic/împutermicitul acestuia va realiza supracontrale la minim 5% din
exploatațiile care participă la Programelele de Ameliorare aprobate. În funcție de problemele
semnalate în urma activității de Control Oficial al Producției de carne și a supracontroalelor,
Biroul Tehnic Central poate majora procentul mai sus menționat.
(2)Dacă în urma supracontrolului se constată nereguli sau neconformitați se vor stabili masuri și
termene de remediere la fața locului sau după caz de catre Biroul Tehnic Central ulterior, care va
lua decizia finală. Decizia stabilită de echipa de supracontrol/Biroul Tehnic Central poate fi
contestată la Comisia Tehnica Centrală.
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(3)Testarea performanțelor - Controlul Oficial al Producţiei de carne se va realiza în conformitate
cu legislaţia și normele zootehnice în vigoare de către ACBCR și este prezentată în Programele
de Ameliorare aprobate.
9. Calificări speciale, expoziţii şi concursuri
Articolul 22
(1) Expoziţiile, competiţiile şi orice alte evenimente oficiale la care participă animale înscrise în
Registrul Genealogic, vor fi organizate în conformitate cu normele emise de Biroul Tehnic
Central după consultarea Comisiei Tehnice Centrale, aprobate de președintele ACBCR.
(2) La expoziții, competiţii şi orice alte evenimente oficiale vor putea participa doar animalele
înscrise în secțiunea principală a Registrului Genealogic.
(3) Calificări speciale pot fi atribuite pentru taurii şi vacile cu o valoare deosebită, în conformitate
cu normele emise de Biroul Tehnic Central după consultarea Comisiei Tehnice Centrale.
(4) Pentru participarea la expoziții, competiții și orice alte evenimente oficiale, fermierii vor putea
primi facilități/recompense la propunerea Biroului Tehnic Central, cu aprobarea Consiliului
Director al ACBCR.
10.

Soluționarea litigiilor

Articolul 23
(1) Crescătorii și ACBCR vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative
directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu
respectarea contractului încheiat între părți a Programului de Ameliorare și a Regulamentului
de Organizare și Funcționare.
(2) Dacă în termen de 60 zile calendaristice crescătorii și ACBCR nu vor putea rezolva pe cale
amiabilă, prin tratative directe neînțelegerile/disputele/divergențele ivite între ei în cadrul sau
în legătură cu îndeplinirea Programului de Ameliorare, oricare dintre părți va putea solicita
soluționarea prin mediere a divergențelor. În cazul în care dezacordurile dintre părți nu se pot
soluționa prin mediere acestea vor fi supuse Consiliul Director spre soluționare pe cale legală.
Președinte,
Ing. Dumitru Grigorean
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ANEXA 1

SOLICITARE PENTRU PARTICIPAREA LA PROGRAMUL DE AMELIORARE
și
ÎNSCRIEREA/ÎNREGISTRAREA ANIMALELOR DE REPRODUCȚIE ÎN REGISTRUL
GENEALOGIC RASIAL

CĂTRE,
ASOCIAȚA CRESCĂTORILOR DE BOVINE PENTRU CARNE DIN ROMÂNIA
1.1. Dl./Dna__________________________________________________, domiciliat/ă în localitatea
_____________________, str.______________________nr._____, sector/judeţ_________________,
legitimat cu BI/CI seria______, nr.____________, eliberat de________________________________,
CNP__________________________________, telefon/fax__________________________________,
e-mail:___________________________________.
Proprietar/ă al/a exploataţiei ___________________________________ cod RO________________,
cu sediul în localitatea _______________________ str. _______________________, nr.__________,
judeţul_____________________, C.U.I./C.I.F. ______________, Nr.Reg.Com._________________, cod
CAEN________.
Prin prezenta solicit acceptarea în Programul de Ameliorare al rasei ________________ și
înscrierea/înregistrarea în Registrul Genealogic a unui număr de ______ capete pe care le am în
proprietate, conform tabelului anexat.
1.2. Mă angajez că voi respecta:
 Programul de ameliorare şi dispoziţiile Biroului Tehnic Central;
 Normele ICAR și Regulamentul nr. 1012 din 8 iunie 2016 privind condițiile zootehnice și genealogice
aplicabile ameliorării animalelor de reproducție de rasă pură și alte reglementări legale.
Data_________________
Semnătură solicitant
Ştampila
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ANEXA 2

Către,

ASOCIATIA CRESCATORILOR DE BOVINE PENTRU CARNE DIN ROMANIA

Subsemnatul/a
…………………………………………………., domiciliat în
localitatea………………………………., jud. ……………………………………………….,
proprietarul exploatației cu codul
, nr. tel
, e-mail
reprezentant al SC/PFA/II/IF/PF/SA/……………………………………………………..
CUI/CNP………………………………………. solicit certificarea apartenenței bovinelor din
exploatația mai sus menționată, la rasele de carne , și eliberarea adeverinței, pentru
următoarele categorii de animale:
 Vaci din rase de carne ( Charolaise, Limousine ) - ….. cap.
 Vaci metise cu rase de carne ( Charolaise, Limousine ) - …… cap.
 Tauri de carne ( Charolaise, Limousine ) - ……… cap.
 Tineret mascul și/sau femel din rasă de carne (Charolaise, Limousine ) -………. cap.
 Tineret mascul și/sau femel metiși cu rase de carne ( Charolaise, Limousine) ………. cap.
conform tabelului anexat.
Data

Semnatura,
( Nume, prenume, stampila dupa caz)

1.Vaci din rase de carne
NR.CRT NR. INDENTIFICARE (CROTALIE)

RASA

2.Vaci metise cu rase de carne
NR.CRT NR. INDENTIFICARE (CROTALIE)

RASA

3. Tauri de carne

NR.CRT NR. INDENTIFICARE (CROTALIE)

RASA

4. Tineret mascul și/sau femel din rasă de carne

NR.CRT NR. INDENTIFICARE (CROTALIE)

RASA

5. Tineret mascul și/sau femel metisi cu rasă de carne

NR.CRT NR. INDENTIFICARE (CROTALIE)

Data

RASA

Semnatura,
( Nume, prenume, stampila dupa caz)
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