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Având în vedere intrarea în vigoare de la 1 noiembrie 2018 a Regulamentului nr. 1012 

din 8 iunie 2016 al Parlamentului European şi Consiliului Uniunii Europene, privind condiţiile 

zootehnice şi genealogice aplicabile ameliorării animalelor de reproducţie de rasă pură, se 

impune aprobarea unui nou Program de Ameliorare, care să cuprindă modificările legislative și 

în același timp să corespundă realității din fermele afiliate Registrului Genealogic la rasa 

Charolaise. 

 

1. Obiectivul principal al Programului de Ameliorare  

- ameliorarea rasei Charolaise - 

Ameliorarea rasei Charolaise 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 Charolaise prin care se va 

urmări modificarea structurii genetice a populației de bovine din rasa Charolaise 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 Charolaise 

Denumirea rasei: Charolaise 

Caracteristicile rasei:  

 Roba de culoare alb uniform sau crem, fără pete. 

 Mucoase alb-roz, fără pete. 

 Cap relativ mic în raport cu dimensiunile corporale, scurt, cu frunte largă şi relativ plată, 

obraji puternici, bot larg. Creştetul capului larg, relativ drept la animalele cu coarne şi 

puţin rotunjit la cele genetic fără coarne, acoperit de regulă cu păr sub formă de breton. 

 Coarne: există animale cu coarne şi animale genetic fără coarne. Coarnele sunt albe, puţin 

ascuţite spre vârf şi de regulă îndreptate şi curbate puţin spre înainte sau în jos.  

 Gâtul scurt, puternic cu salbă bogată. 

 Dezvoltare corporală hipermetrică. 

 Tip morfologic brevimorf. 

 Tip fiziologic digestiv. 

 Constituție robustă, temperament vioi. 

 Corpul este voluminos, cu aspect cilindric, bine îmbrăcat în musculatură. 

 Piept adânc, coaste rotunjite şi armonios îmbinate la umăr. 
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 Linia superioară orizontală şi foarte musculoasă, spinare foarte largă şi  bine îmbrăcată în 

musculatură, şolduri şi crupă foarte largi. 

 Chiulotă foarte dezvoltată şi foarte adâncă, linia superioară a spinării relativ paralelă cu 

linia inferioară a abdomenului. 

 Coadă cu prindere pronunţată, se termină cu un smoc de păr. 

 Membre puternice cu aplomburi bune, fără defecte. 

 Piele de grosime medie însă foarte elastică. 

Greutatea la adult pentru masculi este cuprinsă între 1000-1300 kg, iar la femele între 

700-900 kg. 

 

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 Charolaise. 

Se constată ca Programul de Ameliorare al rasei Charolaise se aplică preponderent în 

zona Centrală și de Nord-Est a țării cu tendințe de extindere către partea de Vest si către sudul 

tării. 

Harta de mai jos ne arată numărul de exploatații care participă la prezentul Program de 

Ameliorare, efectivul de animale fiind prezentat în Anexa 7. 

Fig. 1 – Răspândirea efectivelor de vaci Charolaise în România (culoarea roșie arată 

distribuția exploatațiilor cu efective de Charolaise) 
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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 sanitare veterinare pentru implementarea procesului de 

identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor si 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. 

 

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 Charolaise 

5.1. Sistemul de înregistrare a pedigreelor:  

(1) Pentru înregistrarea pedigriului 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/însămînțări/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: 
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(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 

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

notificate conform normelor din prezentul Program de Ameliorare. 

(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). Modelul buletinului de însămânţare este prezentat în Anexa 12. 

(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. 
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(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 

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. Modelul buletinului de însămânţare este prezentat 

în Anexa 12. 

(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. 

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 CHAROLAISE; 

- utilizarea acestora la montă se face cu avizul Biroului Tehnic Central după bonitare; 
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- prezentarea anuală obligatorie a unui certificat sanitar – veterinar din care să reiasă că 

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

stabilite de ANSVSA. 

(2) Începând cu anul 2019 pentru prima autorizare/avizare la montă a taurilor este obligatorie 

efectuarea testului de paternitate.  

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

reproducători masculi de rasă pură Charolaise 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 completează 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 ulterioare 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. 

5.4.2. 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) După intrarea în vigoare a Regulamentului 1012/08.06.2016, toate animalele înscrise/ 

înregistrate sau care vor fi înscrise/ înregistrate în Registrul Genealogic al rasei 

CHAROLAISE vor fi verificate, reîncadrate în secțiunile și clasele Registrului Genealogic 
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și introduse în programul informatic al Registrului respectând condițiile de înscriere/ 

înregistrare conform prezentului Program de Ameliorare.  

(2) Pentru situațiile în care informațiile înregistrate in aplicația Registrului Genealogic privind 

originea nu sunt susținute de documente, animalele vor fi încadrate în secțiunea 

corespunzătoare până la obținerea documentelor justificative încadrării inițiale dar nu mai 

târziu de 90 de zile de la data notificării/solicitării.  

(3) 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 

intermediul poștei, curierat, e-mail sau prin încărcarea directă a datelor în programul 

informatic al Registrului Genealogic.  

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

direct răspunzători de corectitudinea datelor operate.  

(5) 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. 

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

(7) 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. 

5.5.1. Documentele oficiale – Certificatul Zootehnic 

(1) Certificatul Zootehnic se eliberează de către Biroul Tehnic Central pentru animale de 

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

prevederilor prezentului Program de Ameliorare, cu vârstă mai mare de 250 de zile care au 

înregistrată cel puțin performanța de referință pentru vârsta la înțărcare G200. Certificatul 

Zootehnic poate fi eliberat pentru animalul cu vârsta mai mică de 210 zile numai în cazul 

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

(2) Modelul de Certificat Zootehnic este prezentat în Anexa 13. 

(3) Certificatul Zootehnic va fi eliberat la cererea crescătorului în ferma căruia s-a născut 

animalul. Cererea va fi trimisă ACBCR prin poștă, curierat, e-mail sau încărcată direct în 

sistemul informatic.  

(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; 
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(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) pedigriul; 

(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 inseminării 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 la punctul 5.5.1. 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 şi 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 
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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 la punctul 5.5.1. 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; 

(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 5.5.1., 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. 
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(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. 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 Charolaise.  

(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 CHAROLAISE 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; 

(d) testarea performanţelor grupurilor contemporane de animale de reproducţie (comparaţie cu 

grupurile contemporane); 
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(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 aplică aceste sisteme de testare a performanţelor în staţiunile de testare, care 

stabilesc în cadrul unui protocol de testare, informaţiile privind identitatea şi rezultatele 

anterioare relevante ale testărilor în cazul animalelor participante, caracteristicile care 

trebuie înregistrate, metodele de testare folosite şi orice alte informaţii relevante. 

(4) ACBCR definește în cadrul programului de testare aprobate, caracteristicile care trebuie 

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

rasei Charolaise. 

(5) 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. 

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

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

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

specificat în Programul de Ameliorare aprobat. 

(8) Pentru fiecare dintre caracteristicile înregistrate menţionate la alin. 4, 5 şi 6, 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. 

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

4, 5 şi 6, înregistrarea caracteristicilor respective se face asigurându-se faptul că, la sfârşitul 

testării, pot fi estimate valori de ameliorare fiabile pentru aceste caracteristici. 
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(10)  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). 

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

producţie şi care nu sunt legate de producţie menţionate în alineatele (1) – (10) din prezentul 

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

aprobat. 

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

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

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

metodele menţionate în alineatele (1) – (10) din prezentul punct pe baza: 

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

menţionate în alineatele (1) – (10) 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) – (10) din prezentul punct; sau 

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

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

alineatele (1) – (10) 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, 

descendenţii, fraţii/surorile şi colateralii acestuia, precum şi alte animale înrudite cu acesta, 

în funcţie de sistemul de testare a performanţei. 

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

metodele menţionate în alineatele (1) – (10) 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. 

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

inseminare 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) – (10) din prezentul punct şi 

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

metodele menţionate în alineatele (1) – (10) 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 inseminare artificială, valorile de ameliorare legate de 

aceste caracteristici se publică, cu excepţia celor referitoare la tauri netestaţi. 
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(17) În cazul masculilor de reproducţie de rasă pură, destinaţi să fie utilizaţi pentru inseminare 

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. 

(18) Cerinţele privind valorile minime de fiabilitate menţionate la alin. 17 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. 

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

corespunzători pentru inseminare artificială dacă evaluarea lor genomică este: 

(a) validată în conformitate cu metodele menţionate în alineatele (1) – (10) 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. 

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

reproducţie care au legătură cu Programul de Ameliorare. 

(21) Evaluarea Genetică și Estimarea Valorii de Ameliorare se vor face obligatoriu începând cu 

01.11.2019. 

(22) Taurii utilizați la montă naturală sau de la care se prelevează material seminal vor fi supuși 

obligatoriu unui test ADN sau unei alte metode care să dea un grad ridicat de certitudine cu 

privire la originea lor, începând cu anul 2019. 

 

7. ETAPELE PROGRAMULUI DE AMELIORARE AL RASEI CHAROLAISE 

 

7.1. 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 
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sunt întreţinute doar pe păşune, eventual cu mici suplimente de concentrate la care au acces doar 

viţeii  care se hrănesc cu lapte matern.  

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 Biroul Tehnic Central, avându-se în vedere evitarea consangvinizării. În alegerea 

taurului se ţine cont de ascendenţa sa prin analiza pedigriului, de performanţele proprii, 

rezultatele bonitării și rezultatele GBLUP. Pentru obţinerea de produşi valorificaţi pentru 

reproducţie este indicată utilizarea montei naturale cu avizul Biroului Tehnic Central ca metodă 

de reproducţie doar cu tauri testați genomic. 

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. 

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, 
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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 

Charolaise 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. 

7.2. Direcții și obiective în ameliorarea rasei Charolaise 

 Rasa Charolaise 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). 

I. Obiectivele principale ale ameliorării la rasa Charolaise sunt prezentate în Tabelul 1. 

Începând cu anul 2019 caracterele de producție si de reproductie care vor intra în calculul 

Valorii de ameliorare prin metoda BLUP la toate animalele înscrise în secțiunea principală sunt 

prezentate în tabelul 1. 

Tabelul 1 

Obiective de producţie h
2
  

Greutatea la naştere 

femele 

masculi  

0,45  

45 kg 

48 kg 

Greutatea la înțărcare 

femele 

masculi  

 

Spor  mediu  zilnic în perioada alăptare-înţărcare 

femele 

masculi 

 

0,30 

 

 

 

0,30 

 

 

 

 

 

259 kg 

285 kg 

 

 

900 g 

1000 g 

 

 

 

Obiective de reproducţie   

Uşurinţa la fătare 

 

 

 

87% 
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II. Boli genetice specifice Rasei CHAROLAISE – obiective secundare ale ameliorării 

rasei Charolaise 

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 crescatori, care aduc beneficii 

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

specifice ce însotesc animalul. 

Se vor elimina de la reproductie purtatorii Homozigoti pozitivi pentru mutatii genice 

nedorite. Heterozigotii purtatori vor fi monitorizati prin folosirea la reproducție a  imperecherilor 

dirijate cu conditia sa se cunoască daca femelele sunt heterozigote sau homozigote purtatoare a 

mutatiei genetice nedorite. 

Instrumentele de genetica moleculara moderna permit diagnosticul purtatorilor devreme 

si 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 mutatii  care pot fi identificate la rasa Charolaise sunt: 

1 Miofosforilaza- deficienta cu stocare de  glicogen – nedorita, se testeaza numai Masculii 

Reproducatori; 

2.Charolaise dilutie (culoarea robei) – nedorita, se testeaza numai Reproducatorii care au roba de 

alta culoare decat cea specifica rasei Charolaise; 

3. Fara Coarne  -polled  -mutatie dorita pentru a crea o linie de animale ecornate –se testeaza 

reproducatorii masculi si femele in special pentru a identifica heterozigotii. Se poate testa la 

solicitarea fermierului; 

 4 .Ocular coloboma -   se testeaza doar la cererea crescătorului. 

Alte boli genetice vor fi supravegheate in sensul ca in principal masculii, taurii folositi in 

ferme sa nu fie purtatori . Se vor testa la cererea crescătorului. 

Sindromul Arthrogriposis  incidenta 1%,  Palatoschisis, Protoporfirie. 

  Gena pentru miostatina - dorita bovine citrulinemie -letala,  

Boli genetice cu incidenta mai mica EB epidermoliza buloasa, tipul II,  sindactilie, 

Osteopetrosis, Arachnomelia, Dwarfism, Chondrodisplazie. 

7.3.  Sistemul, metodologia de ameliorare si populatia destinata ameliorarii 

O altă etapă în elaborarea Programului de Ameliorare o constituie alegerea adecvată a 

sistemului de ameliorare, care depinde de variaţia genetică existentă în populaţie. De ponderea 

variaţiei genetice aditive în structura varianţei fenotipice totale depinde heritabilitatea, element 

cheie care la rândul ei influenţează progresul genetic la nivelul populaţiei. 
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Dacă însuşirile studiate sunt mediu către puternic heritabile (pondere mare a varianţei 

genetice aditive) se recomandă ameliorarea în cadrul populaţiei (ameliorarea în endogamie); 

dintre factorii ameliorării selecţia fiind factorul major al evoluţiei populaţiei. În cazul ameliorării 

în rasă curată principala componentă a Programului de Ameliorare este planul de selecţie. 

În cazul caracterelor cu heritabilitate mică (pondere mică a varianţei genetice aditive) 

selecţia este aproape ineficientă. Pentru astfel de caractere în timpul evoluţiei populaţiilor se 

acumulează suficientă variaţie genetică neaditivă, datorată în principal dominanţei şi epistaziei, 

componente care se află la baza fenomenului de heterozis. Pentru aceste caractere slab heritabile 

se recomandă ameliorarea prin încrucişare în vederea valorificării efectului de heterozis şi a 

complementarităţii caracterelor pe hibrid (ameliorarea în exogamie). 

Având în vedere specificul național, condițiile social-economice și pedoclimatice ale 

țării, direcțiile și obiectivele preconizate în ameliorarea rasei Charolaise considerăm că trebuie să 

se bazeze pe următoarele principii: 

a) Realizarea progresului genetic maxim în populație prin folosirea sistemului „presiunii 

selecției prin masculi”; acest lucru presupune producerea dirijată a generațiilor de tăurași 

candidați  și utilizarea intensă la reproducție a taurilor testați amelioratori; 

b) Utilizarea obligatorie a sistemului de ameliorare în rasă curată, pentru reproducerea și 

ameliorarea ”populației active”; 

c) Progresul genetic din vârful piramidei ameliorării (ferme de elită) se va baza pe utilizarea 

în exclusivitate a taurilor testați după metoda BLUP și ssG-BLUP, care trebuie să fie 

amelioratori pentru caracterele vizate; 

d) Tăurașii obținuți in cadrul Programului de Ameliorare care raman neutilizați dar  care au 

parcurs etapele testării după metoda ssG-BLUP si care au Valori de ameliorare bune, 

recomandăm să fie utilizați în fermele pentru reproducție în rasă curată. 

 

7.3.1. Populatia de Referinta si de Validare 

In schema de ameliorare, EBV si  GEBV  trebuie estimat pentru selectia tinerilor 

candidati fara fenotip doar  Tatii obtinuti prin Genotipizarea si fenotipizarea tuturor masculilor. 

Pentru a fi cat mai aproape de un program de Selectie Genomica Realist vom alege  o populatie 

de validare  formata din animale tinere care au masculii in populatia de Referinta. De altfel este 

cunoscut ca relatiile apropiate  dintre animalele care compun populatia de referinta si populatia 

de validare, face sa creasca PRECIZIA Predictiei Genomice GEBV., comparata cu cea derivata 

dintr-o populatie de validare independent  (Habier et al). 

Populatia de referinta si de validare se construiesc separat pe sexe. Animalele sunt 

separate dupa pedigree, respectiv originea parintilor. 
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Evaluare genomică se va realiza dupa indexul IBOVAL pana cand se construieste 

populatia de referinta in Romania. Indice de Selectie va fi alcatuit din caractere cuprinse in 

Programul de Ameliorare. 

7.4. 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. 

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 
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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. 

7.5.  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 Charolaise se va utiliza 

metodologia BLUP si GBLUP 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; 

 Uşurează comparaţiile genetice dintre animale care au realizat performanţe în medii 

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

 

7.5.1. Determinarea valorii de ameliorare prin metoda BLUP  clasica 

 

Se va face prin procedee biometrice adecvate, de tipul ECUATIILOR DE REGRESIE, 

integrate metodologiei BLUP, pe baza informatiilor colectate la nivelul populatiei de referinta 

(performante determinate din  activitatea de COP plus Genotipizarea ) se estimeaza efectele SNP 

pentru fiecare marker molecular. 

In baza ecuatiilor de regresie care integreaza efectele SNP ale fiecarui marker si 

informatiile genomice obtinute la nivelul populatiei de candidati la selectie, se obtin valorile de 

ameliorare genomice pentru fiecare candidat la selectie, chiar daca acestora nu le sunt cunoscute 

performantele proprii. 

Tehnica ecuatiilor de regresie, prin procedee  de tip BLUP. 

Pentru cazul cel mai simplu, cel al regresiei liniare simple, ecuaţia pentru prognoza unei 

variabile dependente (Y), pe seama unei variabile independente (X), este de tipul: 

 

Ŷi=μY + bY,X·(Xi-μX) 

 

În care, μY reprezintă media variabilei dependente; μX,media variabilei independente iarbY,X 

reprezintă coeficientul de regresie. 

Dacă schimbăm notaţiile, înlocuind peYcuA (valoarea de ameliorare) şi pe X cu P 

(performanţa), valoarea de ameliorare pentru unindivid oarecare,,i’’, poate fi astfel: 

Âi=  μA+ bA,F·(Pi-μP) 

Ştiind că regresia valorii de ameliorare faţă de o singură performanţă proprie este chiar 

heritabilitatea caracterului considerat, rezultă că: 

Âi= μA+ h2·(Pi-μP) 

Dacă ambii termeni se exprimă ca abatere de la media populaţiei vom obţine: 

Âi-μA= μA+ h2·(Pi-μP) –μA 

 

De unde rezultă că: 

âi= h2·(Pi-μP) De regulă asupra fenotipului acţionează o serie de factori de mediu cu efect 

identificabil,cum ar fi: tipul de management al fermei(M), sexul animalului(S), vârsta la care 
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animalul realizează performanţa (V), anul(Y),şi sezonul(Sz) realizării performanţei respective, 

etc. În acest caz, valoarea fenotipică trebuie ajustată atât faţă de  media generală, cât şi faţă de 

efectul factorilor de mediu consideraţi mai sus, în vederea obţinerii unor valori de ameliorare 

comparabile între candidaţii la selecţie. 

 

Ecuaţia valorii de ameliorare poate fi rescrisă după cum urmează : 

 

âi= h2·(Pi-μP -M–S–V-Y-Sz) 

 

Din cauza intensității și preciziei de selecție mai mari, selecția masculilor este principala cale de 

realizare a progresului genetic. Robertson și Rendel (1951), prin aplicarea unui program optim 

de selecție pe descendenți la taurine, au satbilit că din progresul genetic anual total 

(considerat100%), cele 4 căi de realizare a progresului genetic au avut următoarea pondere:  

a) Selecția taților de tați: 43%;  

b) Selecția taților de mame: 18%;  

c) Selecția mamelor de tați: 33% 

d) Selecția mamelor de mame: 6%. 

Ponderea mamelor de mame este neglijabilă, astfel că 

Selecția taților de tați și a mamelor de tați reprezintă pârghia de bază în realizarea 

progresului genetic total. 

-Selecţia masculilor= 70% 

-Selecţia femelelor= 30% 

-Selecția masculilor= calea principala de transmitere a progresului genetic la nivelul 

populaţiei de animale. 

In conformitate cu Robertson si Rendel la un nivel al populatiei de 3229 capete la Rasa 

Charolaise in sectiunea principala unde se efectueaza  PROGRES GENETIC este de CIRCA 

1,70 abateri standard/AN: 

7.5.2. Calcul taurasi candidati, necesar de tauri M.N. 

 PROGRESULUI GENETIC PE GENERAŢIE 

Necesarul de înlocuire, proporţia de reţineri, intensitatea selecţiei. 

Populatia de Charolaise  alcătuită din 2691 vaci efectiv matcă, 

Monta naturală  Raport de Sexe  1 TAUR / 50 VACI 

Taurasi CANDIDATI = (2691X N X S)/2 

Taurasi candidati= (2691 x0,85x0,90)/2=2059/2=1029 capete 

Natalitate 85%, Supravietuire 90%  
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Necesar tauri MN = 3229/50=64 capete. (2691cap.vaci+20%vitele=3229 capete) 

Proportia de retineri (54/1029) x 100 =5,24%  pentru taurasi candidati din total testati EBV si   

10,8 % din total taurasi testati genomic 51/500 x100  

Intensitatea selectiei circa i=1,7ds  pentru taurasi testati EBV si circa i= 3,35ds  pentru 

taurasi testati genomic. 

7.5.3. PROGRESUL GENETIC 

 ΔG=
     

 
 

Unde  i= intensitatea selectiei, h2=heritabilitatea, T=intervalul intre generatii , in cazul calculului 

efectului annual 

Prin Metoda BLUP se poate obtine un Progresul genetic ∆G  = 0,95  

Prin metoda  ssGBLUP Progresul genetic ∆G la TAURII DE TATI  este mai mare prin :  

1. Scaderea Intervalului dintre generatii de la 5 sau 6 ani  la 1,9 ani. 

Acest lucru se obtine Prin Utilizarea taurasilor testati Genomic, astfel  se  ELIMINA 

PERIOADA  de asteptare a taurasilor  de la 5 sau 6 ani  la 1,9ani , 

Acest lucru face ca : 

Prin Metoda ssGBLUP  să se  obtină un Progres genetic- ∆G  anual dublu , fata de  progresul 

genetic anual obtinut prin metoda clasica BLUP.  

2. Reducerea cheltuielilor asociate selectiei clasice pe descendenti a taurilor cu 92% 

(L.R.Schaeffer 2006). 

Selectia Genomica ofera o precizie a selectiei de circa 70% ,  obtinuta intr-un timp extrem de 

scurt, atat cat dureaza analizele specific 7 k, 24 k LD sau HD, care ECHIVALEAZA  cu  testarea 

in sistem clasic a taurilor pe cate 35 fiice/ taur în testare, considerand o valoare a heritabilitatii de 

0,25.  

Candidatii la preselectie 1029 taurasi, se vor testa si ierarhiza dupa valoarea EBV obtinuta 

prin metoda BLUP clasica, urmand ca dintre acestia, primii 500 tauri cu cel mai bun EBV, 

sa fie testati prin metoda ssGBLUP in vederea obtinerii Valorii de Ameliorare GEBV. 

 Selectionarea taurasilor se efectueaza cu  indeplinirea  următoarele condiții: 

1) Indeplinirea condițiilor de înscriere in Clasa Masculi-Sectiunea Principala; 

2) Sa fie determinata valoarea de ameliorare. 

Testarea pe descendenti pentru TAURII folositi la MN nu se efectueaza, considerand ca GEBV 

include (Pedigreeul +EBV(C.O.P) + DGVdirect genomic value). Animalele care au testul 

genomic echivaleaza cu o testare a descendentilor in sistem clasic pentru un numar de 35 

animale. 

Astfel sunt eliminate cheltuieli cu testarea performantelor pe descendenti. Fermierii au  

informatia asupra Valorii de ameliorare pentru animalele lor intr-un timp scurt, cateva luni, nu 



23 
 

mai asteapata ani de zile pentru a valida performantele si pot astfel lua decizii  eficiente in ce 

priveste selectionarea Taurilor cu care sa efectueze monta in ferme.  

Pentru a îndeplini obiectivele de producție și reproducție stabilite în prezentul Program de 

Ameliorare, ACBCR va efectua pentru tot efectivul estimarea valorii de ameliorare prin 

metoda BLUP clasic folosind modelele prezentate mai jos: 

a) MODELUL ANIMAL PENTRU MAI MULTE CARACTERE 

Se aplica pentru obiectivele de productie, greutate la nastere, greutate la intarcare, sporul 

mediu zilnic in perioada de alaptare-intarcare. 

Este calea optimă si  valorifică trei categorii de informaţii: 

a) Performanţele proprii ale candidatului la selecţie, plus cele ale rudelor sale (prin 

considerare a coeficienţilor de înrudire); 

b) Corelaţiile genotipice şi de mediu dintre caractere; 

c) Valorile economice relative ale caracterelor incluse în obiectivul ameliorării. 

Modelul biometric specific cazului selecţiei pentru mai multe caractere poate fi scris astfel: 

y i=Xi . bi +Zi . ai + ei 

b) MODELUL ANIMAL CU EFECTE MATERNE 

Se aplica pentru obiective de reproductie, usurinta la fatare. 

La unele specii de interes economic, cum ar fi taurinele pentru carne, fenotipul descendenţilor 

este influenţat de abilitatea mamelor de a asigura un mediu nutriţional favorabil acestora. 

Ecuaţia care poate descrie fenotipul afectat de influenţa maternă poate fi scrisă astfel: 

 Pijkm= Fi + aj+ mk + pk + eijkm  

   

În care: 

Fi=efectul fix al grupei de contemporani; 

aj=efectul genetic direct; 

mk=efectul genetic matern; 

pk=efectul de mediu permanent; 

eijkm=efectul altor factori aleatori 

În notaţie matriceală modelul poate fi prezentat astfel: 

P = Xb+ Z1a + Z2m + Z3p + e  

încare: 

P= vectorul performanţelor; 

b= vectorul efectelor fixe; 

a= vectorul valorilor de ameliorare pentru toate animalele luate în studiu (efectul genetic direct); 

m= vectorul efectelor genetice materne; 

p= vectorul efectelor de mediu permanent, 

e= vectorul rezidualelor. 
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Valoarea efectelor genetice materne (mˆ ) exprimă abilitatea femelelor de a fi bune mame, 

insuşire transmisă de acestea descendenţei; aceste efecte se transmit de mamă fiecărui 

descendent, şi sunt specifice fiecărui individ, indiferent de sex. Efectul de mediu permanent ( pˆ ) 

cuprinde influenţele de mediu general şi genetice neaditive, specifice doar mamelor 

descendenţilor care au performanţe realizate  

In cazul populaţiilor materne se recomandă selecţia pe baza sumei dintre valoarea de ameliorare 

şi a efectului genetic matern ( aˆ +mˆ ).  

 

Model animal Clasic Animal Model BLUP 

 

 

Model Animal Clasic 

aˆkl =w1 PAw2YDw3PC 

Contributia Parintilor=w1 PA

Abaterea fenotipica a performantei =w2 YD

Contributia descendentilor= w3PC

Estimarea valorii de ameliorare în sistemul BLUP clasic va fi efectuat pentru întreg 

efectivul de animale incepand cu 01.01.2019. 

Pentru avizarea taurilor utilizati la monta naturala se va efectua estimarea  valorii de 

ameliorare GEBV in sistemul ssGBLUP . 

Testarea genomica va scadea intervalul intre generatii de la 5-6 ani la  circa 1,9 ani (Anexa 7).  

Vacile CMT din sectiunea principala se vor ierarhiza dupa valoarea EBV partiala si din 

acestea se  vor testa minim 548 (448 capete+100 capete rezerva) animale prin metoda 

GBLUP . 

7.5.4. Calculul valorii de preselectie  GBLUP   si a  valorii de ameliorare genomice, pentru 

ANIMALELE DE RASA CHAROLAISE . 

Această realizare a geneticii moleculare conduce la scaderea intervalului  de evaluare 

necesar de la 5 ani sau chiar 6 ani cande se face TDC si TPP la numai 2 sau 3 luni cat dureaza 

analizele necesare, respective SNP 7k, 24k si  prelucrarile matematice pentru GEBV .Se  obtine 

valoarea de ameliorare genomica GEBV intr-un timp scurt cu o precizie buna de circa 70%. 

Astfel  pana la varsta cand este apt pentru reproductie, animalul are valoare de ameliorare 

reducand astfel efortul necesar in cadrul Programelor de Ameliorare pentru imbunatatirea 

performantelor individuale ale vacilor de carne. 
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  Rezultatele testelor ADN –datele SNP de la tauri /vaci testate sunt furnizate de laborator 

in format agreat, MACE, MAF, RS, ARS-BFGL-BAC, Bovine HD, LD, BTB, UA IFASA. Pe 

baza acestor date se va calcula Valoarea de ameliorare prin metoda GBLUP . 

Markerii moleculari sunt folositori in construirea unor relatii genetice mai precise,  

prin includerea performantelor parintilor, validati prin testul de paternitate. Identificarea  

markerilor cantitativi QTL,  corelati cu efecte fenotipice furnizate de catre controalele 

oficiale ale productiilor.Astfel informatii genomice conduc la cresterea rolului GEBV -

Genomic Evaluation Breeding Value in selectia vacilor de carne cu scopul principal de 

folosire in practica selectiei si ameliorarii in vederea cresterii veniturilor si sporirii 

eficientei  economice . 

 

GEBV avantaje: 

1) utilizarea informatiilor SNP ajuta la castigul genetic si sa se reduca intervalul dintre generatii  

de la 5-6 ani la circa 1,9 ani;  

 2)  cel mai mare avantaj al selectiei genomice  este pentru caracterele cu heritabilitate mica; 

3) animalele pot fi selectionate devreme in viata pana la varsta de un an fara sa avem nevoie de 

performante masurabile. 

 

1. Metoda GEBV multistep, multiple analize pentru a obtine valoarea genomica de 

ameliorare. Avem nevoie de doua populatii de REFERINTA  si VALIDARE pentru a 

calcula valoarea de ameliorare moleculara sau Valoarea genomica directa DGV care se 

adauga valorii traditionale de ameliorare EBV.  

 

2 A doua metoda se bazeaza pe faptul ca numai o parte din animale sunt genotipate .Astfel 

metoda combina fenotipul, pedigreeul –paternitatea si genotipul DGV intr-o singura ecuatie . 

Aceasta Metoda se numeste „single step”  GENOMIC BLUP- ssGBLUP implica modificarea 

relatiilor dintre animale bazandu-ne pe similaritatea genotipurilor. 

 Cel mai important aspect este ca  fratii au teoretic 50 % din gene in comun, dar practic 

prin analiza poate rezulta o variatie intre 20%  si 70% gene in comun. 

Hardy-Weinberg -echilibru 

Intr-o populatie neselectata , distributia genotipurilor este asteptata sa respecte legea HWE.   

In practica legea   Hardy-Weinberg (HWE)  poate fi verificata prin genotipurile observate si 

asteptata   numarate in urma analizelor efectuate respectiv-  Genomic chip k. pentru caracterele 

fenotipice incluse in obiectivele ameliorarii prezentate dupa formula : 
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Daca valoarea observata  a heterozigotilor este prea mare fata de asteptari atunci markerul 

poate fi eliminat daca : 

 

Conflict de transmitere ereditara-mendelian,  in atribuirea parintilor pentru produsii 

carora le este calculata Valoarea GEBV. 

Unele genotipuri pot fi incompatibile cu pedigreele declarate. 

De aceea numai Produsii cu Paternitatea Efectuata si  acceptata pot intra în  baza de date pentru a 

se efectua analiza pentru Valoarea de ameliorare Genomica. 

Animalele, respectiv Produsii vitei si vitele, Vacile si Taurii care nu trec testul de paternitate nu 

pot fi evaluati Genomic, dacat cu o acuratete foarte mica si cu ecuatii de corectii si de regresie 

ceea ce face ca valoarea obtinuta sa fie in jurul valorii de 50 precizie.    

Conflictul care rezulta  din faptul ca animalul nu trece testul de paternitate  poate fi indreptat 

numai cautand adevaratii parinti. 

Media, varianta si  heritabilitatea genelor. 

Media  

A,a, A-alela de referinta, Media E (z) este egală cu numarul aparitiei lui A, care este de 2 

frecventa alelei. 

 

Varianta  

 

Heritabilitatea este raportul variantei genetice si varianta mediului  

Modele pentru predictia genomica .Asociere indirecta  QTL-Markeri- Fenotip 

 Modele  folosite pentru predictia genomica. 

„Single Step „GBLUP-  ssGBLUP 

Idea de ssGBLUP vine din faptul că numai o  parte din animale dint-o populatie supusă selectiei 

este genotipizata. 

De aceea cea mai buna abordare pentru a evita mai multi pasi este o combinatie dintre Pedigree -

ul si relationarea genomica  si folosirea matricei ca si covarianta structurii în ecuatia 

modelului mixt  

SSGBLUP  ca o imbunatatire a relatiilor genomice  

Legarra et al. (2009)   

p(u1, u2) = p (u2) p(u1|u2) 

p(u2) = N(0,G) 

daca consideram ca : 
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putem omite:     

rezulta: 

  

Distributia valorii de ameliorare pentru animalele negenotipizate si genotipizate  

 

Sau  

cu  

 

 

Varianta si covarianta sunt : 

 

Rearanjand: 

 

De aceea : 
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Rezulta matricea : 

 

Care poate fi simplificata: 

 

 

Deoarece  matricea H este complicata ,  este mai simpla: 

 

 

Valoarea Genomica ssGBLUP ca o ecuatie cu model mixt 

Vom folosi modelul animal 

 

MME( multi mix ecuatie) pentru ss GBLUP pentru o singura trasatura-caracter  devine : 

 

Pentru mai multe trasaturi –caractere ecuatia devine  
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Ro este matricea pentru covarianta reziduala 

Go este matricea pentru covarianta genetica printre caractere. 

Concluzii : MME  Ecuatia Model Mixt   

Model Mix cu efect SNP este :     

 

Z=Nxq  ,   N=q :  

 

 

X= Nxc                 b=cx1 

 

 varianta reziduala, identitatea matricei    

identitatea matricei 

 matricea 

Modelul echivalent, SNP varianta / covarianta matricea ecuatiei 

 

 

Modelul I 

 

Unde  este  GEBV,( genomic evaluation breeding value) 

 

Modelul II 
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Unde  

Ambele ecuatii au  :  

 

Cele doua modele pot genera 4 tipuri de ecuatii , cu rezultate identice pentru GBLUP SI 

PRECIZIE  

Fiecare model poate folosi o ecuatie MME (mixed model equation) sau CE –(conditional 

expectation)  pentru calculul GBLUP 

CE modelul 1  este bun pentru un numar mare de SNP si MME modelul 2 poat fi utilizat 

pentru numar mare de indivizi. 

Calculul GBLUP pentru indivizi- animale fara Observatii fenotipice. 

GBLUP pentru populatia de validare poate fi calculata cu ajutorul populatiei de referinta 

in acelasi  model setand matricea Z corespunzatoare  individului fara observatii fenotipice                  

( populatia de referinta) la 0. 

 

Unde A11=q1xq1 matricea  valorii genomice aditive  a relatiei  dintre indivizii cu inregistrari 

fenotipice. 

Unde A10=q1xq0 matricea  valorii genomice aditive  a relatiei  dintre indivizii cu inregistrari 

fenotipice observabile  si indivizi fara inregistrari fenotipice 

A00=q0xq0 q1xq1 matricea  valorii genomice aditive  a relatiei  dintre indivizii fara observatii 

fenotipice, indivizii in populatia de validare  si 

q1+q0=q 

Folosind CE  metoda modelul GBLUP al indivizilor fara observatii fenotipice si  GBLUP 

precizia ( reliability) devine: 
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Folosind  MME  metoda modelul 2 , GBLUP   al valorii de ameliorare si GBLUP precizia pentru 

indivizii  fara observatii fenotipice devine: 

unde 

 

ssGBLUP model linear multivariat. 

Calculele vor fi efectuate dupa un model animal multivariat liniar care  este folosit pentru  

caracterele de crestere :BiW greutatea la nastere, greutatea la intarcare  WW, greutatea post 

intarcare PWG  dar si usurinta la fatare CE. 

Model  liniar multivariat 

 

t=este pentru caractere BIW,WW,PWG 

Y, b,u,m,p,e, sunt vectori pentru fenotip, efect fix al grupului contemporanilor, efectul genetic 

direct aditiv, efectul  genetic maternal direct, efectul mediului permanent maternal, efectul 

rezidual aleator si X, Z1,Z2,Z3  și  matricea pentru b, u, m, p 

Model liniar cu prag bivariat este folosit pentru CE, in usurinta la fatare 

 

Analize ssGBLUP  -Genomic BLUP cu matricea genomica pentru caractere multiple. 

 

Model animal cu Genomica –ss Genomic BLUP 
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Model Animal cu informatie genomica 

 GEBV Genomic Evaluation Breeding Value al unui singur individ –animal,  

Ecuatia  este ssGBLUP 

aˆkl =w1 PAw2 YDw3 PC w4DGV  w5PP

Este modelul animal Clasic la care se adauga: 

Contributia inrudirii= w5PP 

Contributia informatiei genomice=w4DGV 

In care  

w1 PAin care contributia parintilor este A 
-1      

w4DGV contributia genomica este G
-1 

w5PP contributia inrudirii este A22
-1 

w2(YD) , performante proprii, w3 (PC) produsi  

A-1 este inlocuita de H-1 

Unde G este Matricea genomica 

Unde; 

PA= Media parinte ,YD deviatia randamentului-fenotipul ajustata pentru efectele modelului 

altele decat  valoarea  aditiva genetica si eroarea. 

PC  -contributia produsi 

DGV – direct genomic value , valoarea genomica directa corespunde lui G-1( matricea G este 

matricea H inversa) 

PP -Predictia  pedigreeului bazat pe un set de animale genotipizate din A corespunde lui A-1 /22 

W1,w2,w3,w4,w5, sunt greutatile animalului  care se adauga pana la 1 

 

Animalele tinere fara produsi sau fara performante proprii  YD=PC=0 SI W2=W3=0 

IN ACEST CAZ PENTRU INDIVIDUL i  formula este : 

 

In care w= 2/denominator 

Direct genomic value pentru un animal i in populatia de referinta este calculat : 
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Efectul SNP folosind DGV din populatia de referinta 

 

u este vector al efectelor SNP 

D- este o matrice diagnonala a greutatii WG si Z este o matrice  a genotipului central al 

fiecarui individ 

Calcul Direct genomic value DGV pentru animale tinere: 

 

 

Combinatie DGV  cu PA pentru animale tinere 

 

Calcul bazat pe covarianta dintre DGV si PA ca : 

 

Analiza ssGBLUP  cu matricea G invers cu un algoritm recursiv. 

 

 

VALIDAREA  

Predictia valorii genomice  a fost calculata ca o corelatie dintre GEBV si fenotip corectat 

pentru efecte fixe(y-Xb) 
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7.5.5. Testul de Paternitate, Element tehnic eliminatoriu pentru calculul Valorii de 

Ameliorare Genomice-GEBV. 

Existenta unui conflict Mendelian   in atribuirea parintilor pentru produsii carora le este 

calculata Valoarea GEBV 

Unele genotipuri ale animalelor testate  pot fi incompatibile cu pedigreele declarate în 

Certificatul Zootehnic. 

De aceea numai Produsi cu PATERNITATEA EFECTUATA SI ACCEPTATA pot intra  în baza 

de date pentru a se efectua analiza pentru Valoarea de ameliorare . 

ANIMALELE care trec TESTUL DE PATERNITATE vor intra in populatia  DE REFERINTA 

care se construieste in Romania ca rezultat al Programului de Ameliorare dar si a POPULATIEI 

DE VALIDARE. 

FARA TESTUL DE PATERNITATE SI GEBV nu se poate construi Populatia de Referinta si 

Validare. 

Animalele ,respectiv Produsii vitei si vitele,  Vacile si Taurii care nu trec testul de paternitate nu 

pot fi evaluati Genomic.  

Conflictul care rezulta  din faptul ca animalul nu trece testul de paternitate  poate fi indreptat 

numai cautand adevaratii parinti. 

POPULATIA DE REFERINTA care se construieste in Romania ca urmare a Programului de 

Ameliorare este alcatuita din animale testate genomic, care au si  Controlul oficial al 

performanțelor, C.O.P. 

 

7.6.  Dezvoltarea criteriului de selecție. Indicele de Selectie  

Criteriul pe baza căruia candidaţii la selecţie sunt reţinuţi la selecție este dat de un indice 

de selecţie, de tipul: 

I = b1 . EBV1 + b2 . EBV2 +, ….., bm . EBVm 

care cumulează următoarele informaţii: 

EBVi = valoarea de ameliorare estimată pentru caracterul i; 

bi = coeficientul de regresie al indexului în raport cu valoarea de ameliorare estimată. 

După calcularea valorii indexului, pentru fiecare candidat la selecţie, aceştia sunt reţinuţi la  

reproducţie în ordinea descrescătoare a criteriului de selecţie, corespunzător intensităţii de 

selecţie dorite. 

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

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

EBV carne =   EBV kg Greutatea la nastere  35% +EBV kg Greutatea la intarcare 35%+ 

SMZ kg perioada alaptare –intarcare 30% 

EBV reproductie= EBV usurinta la fatare – nota 100% 
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GEBV Genomic Evaluation Breeding Value  

GEBVTotal =EBV Total (performante proprii + Genomic Index (DGV direct genomic 

value)) + EBV ascendență 

DGV = Suma markerilor analizati de la n=1 la 7k, corelat cu caracterele fenotipice. 

7.6.2. Indicele Genomic de Selectie  

a) Index GeMBAL in baza 100 care se utilizează: 

- la toate animalele de sex mascul înscrise sau care se vor inscrie in Registrul Genealogic;  

- la toate animalele înscrise sau care se vor inscrise in Registrul Genealogic. 

b) Index IPV IPV geno in baza 100. 

c) Indexul de predictie GD scan în baza 10,  se utilizeaza la toate animalele masculi si femele 

ca apartin Rasei Charolaise  inscrise in Registru Genealogic. 

Caractere care compun  indicele de selectie genomica 

Indexul genomic si caracterele care il definesc 

Rasa CHAROLAISE 

Index  Criterii 

 IFNAISS g Usurinta la fatare 

Crsev g Cresterea la intarcare 

Dmsev g Dezvoltare musculara la intarcare 

DMDos g Dezvoltare musculara dorsal 

DMAM g Dezvoltare musculara in spate –principal 

DSsev g Dezvoltare scheletica la intarcare  

DSLon  g Dezvoltare scheletica in lungime 

DSLar g Dezvoltare scheletica in latime- largime 

DSGab g Dezvoltare scheletica –sablon 

FOSsev g Finete os la intarcare 

MERPsev g Influenta  mamei la intarcare 

ISEVR g Index de sinteza la intarcare 

Avelg Aptitudine de venit 

Alait g Aptitudine alaptare 

IVMAT g Indexul Valorii Maternale  

ICRC g Index de crestere a carcasei 

CONFjbfg Conformatia carcasei 

IABjbfg Index de sinteza  

V.C.G. Verificare de Compatibilitate genetic 

mh/+ Prezenta genei collard 

P/+ Prezenta genei Fara coarne  

LoM g Lungimea sfarcurilor 

FoT g Functionalitatea sfarcurilor 

SolAr g Soliditatea picioarelor din spate  

Loc g Locomotie 

Comp g Comportament 

IM g Instinct Maternal  

AAv g Aplomb in fata 

AAr g Aplomb spate  

Rec g Conformatia dreapta privita de sus 
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Indicele genomic 

Valoarea genomica GEBV in indexul GeMBAL 

GeMBAL este un indice IBOVAL clasic  EBV  care este imbunatatit cu Valoarea 

Genomica  a matricei G ce contine toate valori DGV ale fiecarui animal. 

Model Animal index  GeMBAL . 

PREZENTAREA UNUI MODEL DE RAPORTARE  A VALORII GENOMICE. 

TEST REPORT BOVINE 

 GEBV -  ADN 7000 LDv.1.1- SNP, 

din proba biologica primita, urmatoarele pot fi concluzionate: 

NUMAR MATRICOL ANIMAL GENOTIPIZAT  NO: RO50XXXXXXXX 

DATA REZULTATULUI  ELIBERAT 13.08.2018  Data evaluarii 01.11.2018 

Valoarea Genomica                                  

Animal data  

Name:  Reg.nr:RO50XXXXXXXX  K6434     

D.o.b.: 15.12.2018 Sexe:M             

Breed:CHAROLAISE   

Parent data 
Name:   Reg. nr.     

 

Maternal Grand Sire 
 

Dam:  CIMRU     

 Sire: NL MAOIR ET TV TL     

Breeding Value                                 GEBV        Realiability   

GEBV GeMBAL                                   121                     58 

       

IFNAISS g     99              59 

Crsev g     38   59 

Dmsev g     45   65 

DMDos g     21   67 

DMAM g     12   65 

DSsev g     98   65 

DSLon  g                       99              75 

DSLar g                99              75 

DSGab g               102              65 

FOSsev g                97              75 

MERPsev g                87              75 

ISEVR g                76                             65 

RANK GeMBAL                                 28                  65 
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NUMAR MATRICOL ANIMAL GENOTIPIZAT  NO: ROXXXXXXXX 

DATA REZULTATULUI  13 - 11 - 2018 

Routine evaluation date            01/12/2017 

Breeding Value                     GEBV       Realiability   

Avelg      102   74 

Alait g                107   75 

IVMAT g     99   75 

ICRC g     89   78 

CONFjbfg     90   65 

IABjbfg     90   65 

V.C.G.                99   80 

mh/+      CC   100 

P/+      +/-   100 

LoM g                89   85 

FoT g      88    85 

SolAr g     103   75 

Loc g      102   75 

Comp g     121   75 

IM g      111   75 

AAv g                 110   65 

AAr g      121   65 

Rec g      101   78 

 

7.7.  Elaborarea unui sistem în vederea diseminării în populație a 

progresului genetic 

Întrucât rasa Charolaise este o populaţie ameliorată, reproducţia acesteia va trebui 

organizată pe principiul stratificării funcţionale a crecătoriilor, respectiv a piramidei ameliorării, 

care are două componente: în vârf, fermele de elită iar la bază, fermele de producţie, numite şi 

ferme comerciale. 

În această structură, progresul genetic este creat la nivelul fermelor de elită, care 

reprezintă partea activă a populaţiei (cuprinse în lucrări de selecție). Al doilea segment al 

populaţiei, reprezentat de exploataţiile comerciale, reprezintă partea pasivă a populaţiei, care 

evoluează genetic pe baza reproducătorilor primiţi din populaţia activă. 
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7.7.1.  Parametrii tehnici ai Programului de Ameliorare . 

 

Parametrii tehnici ai Programului de Ameliorare pentru rasa Charolaise, incepand cu anul   

2019,  
 

Specificare  UM  

Obiective  Rasă specializată 

pentru producţia de 

carne 

Obiective de producţie 

Greutatea la naștere 

femele 

masculi 

Greutatea la înțărcare 

femele 

masculi 

Spor  mediu  zilnic în perioada alăptare-înţărcare 

femele 

masculi 

 

 

Kg 

Kg  

 

kg 

kg 

 

g 

g 

 

 

45 

48 

 

259 

285 

 

900 

1000  

Obiective de exterior 

Dezvoltare musculară și dezvoltare scheletică (DM, DS SI AF) 

 

puncte 

 

40/60, 40/60 si 30/40 

Obiective de reproducţie 

uşurinţa la fătare 

 

% 

 

87 

 

Populatie activă  în rasă pură cap. 2691 

Femele de reproducţie (vaci + 20% viţele) din care 

 

cap. 3229 

Femele la montă naturală 

 

nr. 

% 
3132 

97 

Femele la însămânţări artificiale 

 

nr. 

% 
97 

3 

 Tauri în activitate în ferme cap./an 128 

la montă naturală  cap./an 128 

Necesar anual la o rată de înlocuire de:   

33% la montă natural cap/an 42 

Necesar anual total cap/an 128 

Necesar anual de tăuraşi reținuți pentru reproducţie  cap 42 

Vaci candidate mame de taur   (CMT) cap. 448+100 rezerva 

Vaci mame de tauri  (VMT) cap 112 + 25 rezerva 

Viţei masculi născuţi vii din care cap 42 + 9 rezerva  

Reținuți la reproducție și acceptați pentru montă naturală cap 

 
42 

 

Total m.s.c. necesar doze 200-300 

a-Import m.s.c. doze 300 

 % 100% 

Tauri în exploatare utilizați la montă naturală  cap. 128 

 

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

 Stabilirea necesarului anual de tăuraşi candidaţi pentru reproducţie 

La stabilirea acestui necesar se are în vedere: 

a) numărul de tauri necesari în activitatea pentru montă naturală; 

b)  însămânţările artificiale 3%; 

c) rata de înlocuire anuală a taurilor folosiţi la montă naturală; 

d) intensitatea selecţiei la taurii testaţi după metoda GBLUP. 
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Planul de selectie este influentat de Numarul animalelor existente in Populatia de 

Charolaise in rasa curata respectiv 2691 si de Tipul de reproducție practicat în fermele pentru 

Vaci de Carne, respectiv utilizarea in proportie de 97% a Montei Naturale. Pe baza situaţiei 

existente în prezent, luând în considerare că din efectivul de femele vor fi 97% montate prin 

Monta Naturala si numai circa 3% insamantare artificiala, nu este necesara  Testarea Taurilor  

pentru IA, eliminand toate etapele necesare acestui proces de selectie din Programul de 

Ameliorare. 

Un rol important il are faptul ca efectivul de femele de reproducție de rasă pură este de circa 

2691 cap. Avand în vedere ca la IA se acceptă un raport fr 1 mascul la  4000 de femele, 

necesarul de tauri la IA din populatia existenta ar fi de 0,5% adica 1 singur mascul.   

În momentul în care efectivul de femele de reproducție de rasă pură va crește și concomitent 

va crește și ponderea însămânțărilor artificiale se va realiza selectia si testarea masculilor pentru 

acceptare la IA. 

 

a) Nominalizarea vacilor mame de tauri 

Stabilirea necesarului de vaci mame de tauri (VMT) 

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

     
   

     
 

Nmt = Necesar VMT (vaci mame de tauri) 

Tpp = necesarul de tăuraşi . 

n = natalitatea minimă (0,85) 

s = raportul dintre sexe (0,5) 

Supravietuirea (0.90) 

Nmt = 42,8/0,9*0,5*0,85  = 112 cap. VMT  

Viţei masculi născuţi vii = 56 * 0,90* 0,5 x 0,85= 42,8 cap =42 capete  

. 

VMT 112 capete  produc 112 vitei la un Raport de sexe,  masculi /femela de  0,5/05= 56  taurasi 

si 56 vitele.  

Din cei 56 taurasi calculati, fatati teoretic, se pot obtine 42 taurasi viabili, avand in vedere 

natalitatea si supravietuirea. 

56 taurasi x 0,90 x 0,85= 42 taurasi  viabili. 

 

Rezerva  de VMT 25 capete din care se obtin 12 vitei x0,85 x0,90= 9 taurasi rezerva 

In situatia în care unii din cei 42 de tauri obtinuti pentru inlocuirea taurilor de reproductie, sunt 

in situatia sa nu satisfaca nevoile asociatiei de inlocuire anuala a taurilor din motive diverse, 

sanatate, IBR, IPV, alte boli genetice, valoare de ameliorare mica, accidente, sau cresterea 
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necesarului pentru fermele care nu au masculi proprii sau din alte cause, avem cei 9 tăurași de 

rezervă calculați mai sus. 

Nominalizarea vacilor candidate mame de tauri (CMT). Nominalizarea acestora duce la 

identificarea candidatelor vaci mame de tauri. În acest scop se va face o ierarhizare a vacilor în 

baza criteriului de selecție stabilit, dintre femelele inscrise in sectiunea principala a Registrului 

Genealogic. 

Considerând, în medie, patru vaci necesare pentru fiecare vacă mamă de taur, rezultă un necesar de 

448 vaci candidate mame de taur (112vaci MT x 4 = 448  vaci candidate MT) 

Nominalizarea vacilor mame de tauri (VMT) dintre femelele selectate candidate mame de 

tauri, se realizează prin ierarhizarea vacilor selectate candidate mame de tauri  după criteriul de 

selecție.  

Lista definitivă a vacilor mame de tauri se publică anual, consemnându-se toate informaţiile 

necesare pentru nominalizarea împerecherilor. 

b) Selecţia tăuraşilor destinaţi la  monte naturale 

Selecţia tăuraşilor pentru reținerea la reproducție se realizează în etape după cum urmează: 

- identificarea tăuraşilor obţinuţi din mame de tauri, - ORIGINE CUNOSCUTA -  

VERIFICAREA PATERNITATII; 

- testarea paternităţii tăuraşilor; 

- testarea performanțelor proprii; 

- evaluarea dezvoltării corporale şi exteriorului  la o vârstă cuprinsă între 7 şi 12 luni; 

- estimarea valorii de ameliorare EBV și GEBV; 

- ierarhizarea lor după valoarea indexului GEBV. 

c) Dirijarea împerecherilor pentru descendenţii reţinuţi în matcă 

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. O rată prea mare a consangvinizării diminuază 

progresul total la nivelul populaţiei, conform expresiei: 

∆T = ∆G - ∆F 

în care: ∆T , reprezintă progresul genetic total, ∆G , progresul genetic realizat prin ameliorare 

genetică, iar ∆F , ceea ce se pierde prin consangvinizare. Se observă că mărirea progresului 

genetic total ( DT ) se poate realiza prin maximizarea lui ∆G şi, respectiv, prin minimizarea lui 

∆F. 
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ESTIMAREA PROGRESULUI GENETIC ANUAL 

ΔG=
     

 
 

Unde  i= intensitatea selectiei, h2=heritabilitatea, T=intervalul intre generatii , in cazul calculului 

efectului annual 

Prin Metoda BLUP se poate obtine  Progresul genetic ∆G  = 0,95 în abateri standard 

Progresul genetic anual  se dubleaza atunci cand se foloseste metoda genomica ssGBLUP 

deoarece, scade intervalul intre generatii de la 5 ani in sistemul classic BLUP la 1,9 ani in 

sistemul de evaluare ssGBLUP,  precizia estimarii Valorii de ameliorare GEBV  este de circa 70-

80% .   

 

8. 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 

 

o  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 secțiunea 

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 similara a 

Registrului genealogic pentru aceeași rasă din țara de origine; 

4. Se stabilește pedigriul în conformitate cu prevederile de la pct. 5. 

5. Animalele nu au defecte congenital. 

 

  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 
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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 similara a Registrului 

Genealogic pentru aceeași rasă din țara de origine; 

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

6. nu are defecte congenitale. 

Divizare: două subclase  

Subclasa A: sunt înscriși masculii care pe lângă cerințele de înscriere în clasă îndeplinesc 

suplimentar următoarele: 

1. au efectuat testul de grupa sanguina sau orice alt test bazat pe analiza genomului – 

ADN; 

2. au estimată valoarea de ameliorare; 

3. au SMZ la 200 zile de peste 900 g; 

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 aceleiași rasei sau  
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b) este descendentă din mamă și bunică maternă care sunt înregistrate într-o secțiunea 

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 pedigriul în conformitate cu prevederile de la pct.5. 

5. nu are defecte congenitale. 

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) SMZ la 200 zile minim 800 g; 

c) Vârsta minimă 610 zile. 

d) au estimată valoarea de ameliorare 

e) 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. 

 

 

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 CHAROLAISE; 

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

îndeplinesc caracteristicile rasei de carne CHAROLAISE; 

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

Programul de Ameliorare al rasei de carne CHAROLAISE 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 CHAROLAISE sau cerinţele de 

performanţă, în funcţie de următoarele aspecte: 
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- animalele aparţin rasei de carne CHAROLAISE, deşi originile lor nu sunt cunoscute; sau 

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

CHAROLAISE; 

- 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 pedigriul 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. 

 

  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 
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         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 pedigriul 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  
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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 Registru Genealogic din tara de origine se poate face înregistrarea 

în aceasta sectiune daca îndeplinesc condițiile de la punctul II 

 

 

 SECŢIUNEA SUPLIMENTARĂ  D 

Cerințe de înregistrare: 

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

următoarele cerinte: 

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 

 

8.1.3 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 CHAROLAISE, conform punctului 8; 

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

Genealogic pentru rasa CHAROLAISE. 

(2) Descendenţii din prima generaţie proveniţi din femela menţionată la punctul 8.1.3. alin. 

(1) şi dintr-un mascul de reproducţie de rasă pură înscris în secţiunea principală a 

Registrului Genealogic pentru rasa CHAROLAISE 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 CHAROLAISE. 
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(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. 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

GRIGOREAN DUMITRU 
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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 CHAROLAISE 

Sunt evaluate morfologic toate animalele care urmează să fie înscrise/înregistrate în 

Registrul Genealogic. 

Vacile cu origine necunoscută vor fi evaluate până la aprobarea participării la Programul 

de Ameliorare.  

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 s 

tarea 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. 
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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 evenimet pentru care a fost desemnat 

trebuie să notifice în scris, în timp util Biroului Tehnic Central.  

- 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 

doresc să participe 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 CHAROLAISE, evaluarea 

morfologică poate fi realizată după prezentarea documentelor sanitare prevăzute de legislaţia 

sanitar veterinară în vigoare. Evaluarea morfologică a animalelor de rasă CHAROLAISE, trebuie 

făcută în ferma solicitantului. 

2. Începând cu anul 2019, ACBCR va desemna bonitori în vederea instruirii în țară sau 

străinătate (după caz).  
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3. Prima evaluarea morfologică (bonitare) trebuie efectuată în termen de 90 de zile din  

momentul solicitării fermierului de a participa la Programul de Ameliorare aprobat al rasei.  

Vacile cu origine necunoscută vor fi evaluate până la aprobarea participării la Programul de 

Ameliorare. 

4. 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. 

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

animalelor. 
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  Tineret 

  Adult 

FIŞĂ DE BONITARE 

RASA C H A R O L A I S E 

 

 

Deţinător:_________________________________________Cod 

exploataţie____________________ 

                                                                                                                                                  Sex    

RF 

Nume animal:______________________N° 

Matricol:_____________________________  

                                                                                                                                                              

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 

Dinamica activitatilor  In Cadrul Programului de Ameliorare la rasa Charolaise . 

Genotipizarea LD/HD,7k/Mk taurasilor, pentru Estimare GEBV (Valoarea Genomica de 

Ameliorare) si  

DGV (Valoarea Genomica Directa). 

 

 

Varsta animalului    Activitatea desfasurata in cadrul Programului de 

Ameliorare 

 

 Luni                    Monta Naturala a vacilor in ferme. 

0 Fatarea Produsilor, masculi/femele proveniti din Monta 

naturala 

0-6 luni Recoltarea probelor de sange /EDTA la produsi pentru 

verificarea paternitatii complete (mama si tata ) de catre 

un specialist Dr. M.V. local .  

   Identificarea vizuală a probelor biologice de sange de 

către un reprezentant al ACBCR și marcarea lor 

corespunzătoare în vederea expediției.  

   Receptionarea probelor de sange la Gentest și a 

documentelor specifice semnate de către ACBCR care 

atestă corectitudinea inscrisurilor și a corespondenței 

dintre probele de sânge  și documentele pe baza cărora se 

vor elibera rezultatele testelor de Paternitate,  a DGV și 

estimarea GEBV . 

7 luni Rezultatele paternității se trimit ACBCR-Confirmarea 

Paternității produșilor. Animalele care se califica, cu  

Paternitatea acceptata, trec în etapa urmatoare pentru 

Testarea 7k/MK a SNP. Animalele care nu trec testul de 

paternitate, Animale cu Originea confirmată, nu mai sunt 

evaluate genomic pentru GEBV. 

    8-9 luni Rezultatele testelor ADN-SNP sunt furnizate de catre 

Gentest în format agreat, ’’opgemaakt en markeringen ’’, 

MACE, MAF, ARS-BFGL-BAC, Bovine LD/HD x k . 

 Pe baza acestor Rezultate se calculeaza DGV si GEBV- 

Valoarea genomica de ameliorare.  
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10 luni    Rezultatele Valorii de Ameliorare Genomice -GEBV se 

trimit către ACBCR în format electronic sau pe suport de 

hartie , format agreat de ACBCR. 

11 luni               Interpretarea , Ierarhizarea animalelor dupa DGV, GEBV 

si EBV. 

12 luni     Transferul Rezultatelor la fermele de proveniența. 

Corelarea DGV, GEBV si EBV cu COP efectuat 

anterior pentru părinți și animalele testate.  

Bonitarea animalelor, masuratori corporale si  corelarea 

lor cu valorile de ameliorare estimate. 

Verdictul . Decizia folosirii la REPRODUCTIE  

respectiv MONTA NATURALA  a taurașilor testați, 

proveniți din fermele crescătorilor, sunt selecționați 

tăurașii cu GEBV cel mai bun în ordine ierarhică. 

Taurasii cu GEBV cel mai mic din animalele testate, 

rezultati în urma ierarhizarii, din partea de jos a 

clasamentului,  se pot respinge la utilizarea pentru 

Reproducție, dacă aceștia au defecte de conformație, boli 

genetice  specifice rasei cu impact mare asupra produșilor 

sau care  au DGV si GEBV mic la o diferența mare în 

comparație cu valorile celorlalte animale testate.  

15 luni   La taurasii Acceptati la MN se poate verifica calitatea 

materialului seminal   prin organisme specializate . 

DGV, GEBV se efectueaza de catre firma Gentest 

International srl, Bucuresti. 

O Atentie deosebita se acorda taurilor acceptati la 

reproductie. Se verifica sanatatea pentru IBR, IPV, 

BVD, leptospiroza . 

 

Mențiune 

Mame de tauri.  

Criteriu de selecție în primul an 2019 - Originea animalelor.  

Se vor analiza performanțele cunoscute ale parinților și bunicilor din pedigreele vacilor. Astfel 

din efectivul matca de 2691 vaci se vor selectiona pe baza originii un numar de circa 548 vaci 

candidate. 

La cererea fermierului se poate efectua la vacile din ferma proprie GEBV, valoarea de 

ameliorare genomica. Pe baza rezultatului valorii de ameliorare genomice GEBV, vaca poate 
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deveni candidata/ mama de taur. In functie de rezultatul valorii de ameliorare EBV devine mama 

de taur. 

Vacile mame de tauri candidate se vor analiza în urmatoarea perioada din punct de vedere al 

valorii de ameliorare genomice. 

Astfel în anii urmatori începand cu 2020 fiecare mama de taur va avea urmatoarele criterii de 

selectie cunoscute: originea parintilor și bunicilor, EBV, valoarea de ameliorare, GEBV valoarea 

genomica de ameliorare atat EBV cat si GEBV va include originea cunoscută atestata prin testul 

de paternitate. 

Taurii folositi la Reproductie AVIZATI/AUTORIZATI. 

Taurii să fie înscriși în secțiunea principală, clasa masculi. 

Taurii pentru avizare/autorizare trebuie să aiba testată valoarea de ameliorare Genomică GEBV. 

Taurii să aibă originea cunoscută confirmată prin test de paternitate. 

Taurasii candidati.  

Se vor selectiona dupa aceleasi criterii ca si la mamele de tauri. Din populatia de 2691 se vor 

selectiona 1029 de taurasi candidati pe baza originii. In urma ierarhizarii pe baza EBV partial și 

al originii, primii 500 se vor analiza din punct de vedere al valorii de ameliorare GEBV. 

GRADUL DE CONSANGVINIZARE 

Gradul de crestere a homozigotiei se masoara prin coeficientul de consangvinizare (F), 

care a fost definit pentru prima data de Wright (1922), ca o corelatie intre gametii ce se unesc, 

respectiv intre valoarea lor genetica. 

Coeficientul de consangvinizare arata cel mai probabil procent de loci heterozigoti in 

generatia de baza, ce devin homozigoti, ca urmare a provenientei unui individ din imperecherea 

unor parinti care au fost rude. 

Consangvinizarea unui individ se estimeaza cu ajutorul coeficientului de consangvinizare, 

Fx, folosind formula: 

 

unde:  

n1 - numarul schimbarilor de generatie intre mama individului x si stramosul comun cu tata 

n2 - numarul schimbarilor de generatie intre tata individului x si acelasi stramos comun cu mama 

FA - coeficientul de consangvinizare al stramosului comun 

  - se insumeaza toate posibilitatile de consangvinizare pe diferiti stramosi comuni. 

Calculul presupune trasarea pedigreului structural al unui individ, care sa arate legatura cu 

stramosii comuni. 
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Coeficientul de consangvinizare in cazul imperecherii parinte x descendent este de 25%; in 

cazul imperecherii de frati de 25%; de jumatate frati, 12,5%; de veri primari, 6,25%; de 

jumatate veri primari, 3,125%. 

Confruntand formulele lui Wright se observa ca valoarea coeficientului de consangvinizare 

reprezinta de fapt jumatate din valoarea coeficientului de  inrudire a parintilor: 

 

Cresterea homozigotiei se estimeaza si la nivel de populatie (F), tinand cont de numarul de 

masculi si de femele de reproductie din populatie: 

  

unde: 

M - numarul de masculi de reproductie 

F - numarul de femele de reproductie 

Intrucat aportul femelelor se poate neglija din cauza numarului lor mai mare, se poate aproxima: 

  

Pe baza acestei formule se poate stabili numarul de masculi necesari intr-o populatie pentru a 

mentine consangvinizarea la un anumit nivel: 

 

Una din cauzele consangvinizarii fiind efectivul limitat al populatiei, se poate estima cresterea 

homozigotiei si din marimea efectiva a populatiei:  

 

Consecintele fenotipice  ale consangvinizarii 

Cresterea homozigotiei are o serie de urmari nefavorabile si favorabile. 

a) Depresiunea de consangvinizare 

Depresiunea de consangvinizare este diminuarea performantelor de productie si reproductie a 

unei populatii, proportional cu cresterea consangvinizarii. 

Depresiunea de consangvinizare, ca si heterozisul, afecteaza in primul rand caracterele cu 

heritabilitate mica, implicate in procesul de adaptare la mediu. Nu sunt afectate caracterele cu 

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

consangvinizarii este acela ca reduce valoarea adaptativa a populatiilor. 
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Depresiunea de consangvinizare este un fenomen complementar fenomenului de heterozis, are 

aceeasi cauza, aceeasi marime, afecteaza aceleasi caractere, dar in directie contrara. 

Sunt deranjate interactiunile neaditive dintre gene, astfel ca va scadea heterozigotia si va creste 

homozigotia. 

Consangvinizarea provoaca aparitia la homozigoti a genelor recesive si ca rezultat, performanta 

medie a populatiei se va modifica in aceasta directie. In cazul heterozisului, performanta medie a 

populatiei se modifica in directia genelor dominante. 

b) Aparitia de anomalii ereditare 

Cea mai spectaculoasa consecinta a consangvinizarii este aparitia anomaliilor ereditare, cauzata 

de trecerea in forma homozigota a unor gene letale sau semiletale. 

Intr-o anumita masura consangvinizarea poate fi utila: ea provoaca aparitia, sub forma 

homozigota, a genelor letale si astfel permite eliminarea lor. 

c) Modificarea variabilitatii populatiei 

Populatia in care se face consangvinizarea tinde sa se imparta in subpopulatii, in doua linii 

consangvinizate, una homozigota pe o gena, cealalta homozigota pe cealalta gena. 

Ca urmare, scade varianta genetica in cadrul liniei. Pe masura ce coeficientul de consangvinizare 

tinde spre 1, varianta genetica intralinie tinde spre 0. 

Varianta genetica interlinii creste in urma consangvinizarii, tinzand a fi de doua ori mai mare. 

Deci, prin consangvinizare se mareste varianta genetica a populatiei, se creeaza o baza pentru 

selectia interliniara, care sta la baza formarii hibrizilor prin selectia si combinarea liniilor 

consangvinizate. 

d) Omogenitatea descendentei reproducatorilor consangvinizati (Prepotenta) 

Indivizii produsi prin consangvinizare, fiind homozigoti, dau descendenti mai uniformi. Acesti 

reproducatori sunt denumiti in zootehnie prepotenti. 

Indivizii produsi prin incrucisare, fiind heterozigoti, dau descendenti cu o variabilitate mai mare. 

De aceea, aplicarea consangvinizarii poate fi recomandata fermelor de elita ce produc 

reproducatori ce urmeaza a fi folositi in fermele de productie. 

e) Influenta consangvinizarii asupra asemanarii genetice intre rude 

Imperecherile inrudite fac ca stramosii comuni sa se repete intr-un pedigreu. De aceea, genele 

unor stramosi comuni pot ajunge la urmasii lor pe mai multe cai. 

Formula completa elaborata de Wright arata ca asemanarea genetica creste daca un stramos 

comun se repeta de mai multe ori in pedigreu, creste daca stramosul comun a fost consangvinizat 

(FA) si se diminueaza daca stramosii intre care se calculeaza inrudirea au fost ei insisi 

consangvinizati (Fx si Fy). 
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Consangvinizare 1-6%  mica. Se considera buna.  Continuarea imperecherilor pentru intarirea 

caracterelor dorite. Alegerea taurilor cu haplotipuri consolidate  pentru productii ridicate. 

Consangvinizare 6-10% medie. Monitorizare atenta a taurilor alesi la reproductie. 

Consangvinizare peste  10% - mare. Atentie, necesita masuri de reducere a consangvinizarii. 

Alegerea taurilor cu distanta genetica mare.Se poate face  in baza informatiilor existente in 

pedigree si a informatiilor obtinute in 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). 

Exemplu . Pentru o crestere a consangvinizarii de  1% al animalului (FA), a fost o descrestere 

corespunzatoare de  0.04, 0.72, 1.07, 1.49, 2.07 si  1.52 kg in greutatea vie la nastere , 6 luni , 12 

luni, 18 luni, 30luni  si  54 luni , dupa H.M.Burrow, CSIRO, Australia 

Nota.  Animalele care au analize genetice , teste de paternitate , analize SNP , incluse in cadrul 

testarilor pentru reproducatori  pot beneficia  la cererea crescatorilor de calculul gradului de 

consangvinizare pentru estimarea situatiei din ferma. 
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ANEXA 7 

 

Efective de animale Charolaise pe judete  

 

 

 

 

 

 

Judet 
Efectiv 

Charolaise/judet 

 ALBA 214 

 ARAD 971 

 ARGES 66 

BACAU 12 

 BIHOR 109 

BISTRITA NASAUD  194 

BOTOSANI 17 

 BRASOV 131 

BUZAU  22 

CARAS SEVERIN 5 

CLUJ  72 

COVASNA  344 

GALATI  246 

HARGHITA  502 

IASI  196 

MARAMURES 5 

 MURES 124 

NEAMT  47 

 OLT 21 

PRAHOVA 23 

SATU MARE 48 

SIBIU 70 

SUCEAVA  626 

TIMIS 18 

VALCEA  24 

VASLUI  64 

VRANCEA  481 
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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 oficial al 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 oficial al producţiei de carne se realizează prin metoda de control A. 

Metoda A – Toate controalele sunt efectuate de către un reprezentant oficial al ACBCR; 
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5. Scheme de control 

Controlul oficial al 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 oficial al 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 fatare si modalitatea în care s-a realizat precum si greutatea produsului/silor 

obtinuti. 

- 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 –inregistrare vitei (Anexa 8), Anexa 3, Anexa 4 sunt obligatoriu sa fie 

transmise trimestrial de catre 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,viteii trebuie sa aiba origine pe o generatie si sa provina din ferme inscrise in COP. 

8. Documente de înregistrare şi notificare 

 Documente primare 

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

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

conducerea Registrului Genealogic, în care este specificată originea (ascendenţa) pentru un animal 

de rasă pură din specia bovine. Certificatul Zootehnic cuprinde deasemenea secţiunea în care este 

încadrat animalul în registrul genealogic al rasei şi poate cuprinde şi 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 in 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; usurinta la fatare; 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 si se va completa pe masura ce se vor colecta datele 

necesare, acest document find in continua actualizare, el va fi pus la dispozitie celor interesati in 

timp util, inclusiv autoritatilor de supracontrol si inspectie. Graficul de control cuprinde printre 

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

realizarea cântăririlor (controlor de producţie sau altă persoană autorizată conform legislaţiei). 

g) Buletinul de control al productiei 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 informatica. 

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) 
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Documente necesare fermierului: 

a) Graficul de control 

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

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

informatica ACBCR prin acces individual. 

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, crescatorul are obligatia sa 

trasmita catre ACBCR perioadele de monta sau grupele de monta cu tauri autorizati pentru a se 

putea estima perioada fatarilor ; 

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

ACBCR pentru găsirea soluţiilor de inlocuire a acestuia. 

 

a) Instruirea controlorilor este realizată de responsabilul COP 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. 

- Fiecare controlor angajat va primi un cod care se va consemna pe toate documentele 

completate de acesta. 

- La cursul de instruire participă specialişti din cadrul Biroului Tehnic Central. 

b) Atribuţii – Controlorii respectă prevederile Programului de Ameliorare aprobat al rasei 

Charolaise; 

-  respectă graficul de control întocmit de ACBCR; 

-  utilizează buletinele de control printate din aplicatia informatica a ACBCR; 

- întocmește în momentul controlului o nota de verificare la fata locului care va fi transmisa catre 

Biroul Tehnic Central; 

- opereaza 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 lipsa 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 atat de fermier cat si 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,intrari,iesiri;

 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 productiei  
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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. 

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; 

-  tauri de monta naturala  sa fie avizati de catre Biroul Tehnic Central; 

- să permită efectuarea controlului oficial al performanţelor; 

- în cazul în care cântăririle se realizează cu un cântar, proprietatea fermierului, acest cântar trebuie 

să îndeplinească condiţiile stabilite în prezenta metodologie; 

- să accepte controalele inopinate efectuate de specialiştii Autorităţii Competente în Zootehnie – 

ANZ și din cadrul Biroul 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 poate fi retrasă 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 oficial al producţiei de carne în fermele de alăptare de la naştere la înţărcare 

a) Câmp de aplicare: se aplică la controlul oficial al performanţelor din fermele de vaci din rasele 

de carne în sistem liber vacă alăptantă-vitel în care se face alăptarea viţeilor (cu origine minima pe 

o generatie/după bonitare). 

b) Scop: - îmbunătăţirea managementului fermei; 

- evaluarea genetică a performanţelor proprii şi după descendenţi 
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a) 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. 

Taurii utilizați la montă naturala trebuie sa îndeplinească următoarele condiții: 

- să fie înscriși în secțiunea Principală a Registrului Genealogic; 

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

- prezentarea anuală a unui certificat sanitar-veterinar din care să reiasă că taurii sunt clinic 

sănătoși și au fost supuși acțiunilor sanitar-veterinare obligatorii stabilite de ANSVSA; 

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

 

G200 = G0 + (G – G0)200/V 

Unde: 

V – vârsta la înţărcare, în zile; 

G – greutatea la înţărcare, în kg; 

G0 – greutatea la naştere 

e) Date înregistrate: 

- Identitatea animalului; 

- Data cântăririi; 

- G0 -Greutatea la nastere 

- G 7 luni-Greutatea la intarcare la o vârstă cuprinsă între 90-250 zile; 

- Identitatea fermei; 

- Date în legătură cu administrarea preferenţială de concentrate; 

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

- Identificarea viţeilor adoptaţi; 

f) 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. 

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

chiar la vârsta dorită. 

 

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

prezenta toţi viţeii născuţi în exploataţie sub vârsta de 250 de zile care nu au realizat cel puţin două 

cântăriri şi 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. 

i) Intervalul dintre două cântăriri este de cel puţin 60 zile şi de cel mult 210 zile. 

j) Vârsta recomandată de ICAR pentru realizarea cântăririi şi obţinerea greutatăţii corectate la 

vârsta de înţărcare (G200) este de 205 ± 45 (de la 161 la 250 zile). 

k) Bonitarea masculilor pentru reproductie se va realiza la 18 luni si se va efectua de către un 

bonitor al ACBCR. 

l) 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 

m) 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 

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

 

13. Controlul oficial al 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 36 luni, cu cel putin o cantarire oficiala 

efectuata la intarcare si origine pe minim o generatie. 

f) Performanta de referinta: SPORUL MEDIU ZILNIC 

 

SMZ = 1000(W2 – W1)/(V2 – V1) 

Unde: 

V1 – vârsta la începutul finisarii, în zile;  

V2 – vârsta la sfârşitul finisarii, în zile; 

W1 – greutatea vie la începutul finisării, în kg;  

W2 – greutatea vie la sfârşitul finisării  

►Intervalul dintre prima şi ultima cântărire trebuie să fie de cel puţin 2 luni (60 zile) 
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g) Date înregistrate:  

- Identitatea animalului 

- Data cântăririi la începutul perioadei de finisare; 

- Greutatea vie la începutul perioadei de finisare; 

- Data cântăririi la sfârşitul perioadei de finisare; 

- Greutatea vie la sfârşitul perioadei de finisare; 

- Identitatea fermei de finisare. 

 

14. 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: 600 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: 210 zile  

 

15. Supracontrolul şi sondajele regulate pentru verificarea înregistrării corecte a 

evenimentelor conform Programului de Ameliorare 

Supracontrolul va fi realizat de către responsabilul cu organizarea COP/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: 
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o dacă sunt efectuate cântăririle sunt efectuate 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 C.O.P. 

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 COP 

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 imprejmuire 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 ± 3 kg 

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. 
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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: ASOCIATIA CRESCATORILOR DE BOVINE PENTRU CARNE DIN ROMANIA 

Str. Fermei, nr.32 B, Com. Moara, Jud. Suceva 

                                           tel. 0740216433, 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 fax 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 prezintă 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____________________

 

 

mailto:asociatia@acbcr.ro
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ANEXA 12 

ASOCIAŢIA/ORGANIZAŢIA/Altă unitate ........................ 

PIAV …………………............ 

Operator însămânţător ………………………............. 

 

COD            

BULETIN DE ÎNSĂMÂNŢARE ARTIFICIALĂ  NR. .............. 

 PROPRIETAR ……………………….. 

 ADRESA …………………………… 

 

COD EXPLOATAŢIE   

FEMELA IA: 

NUME      RASA 

  

MATRICOL 

          1 MULTIPARĂ       

CATEGORIA        2 PRIMIPARĂ              COP        DA         NU                                            
3  VIŢEA     

DATA IA            NR. IA                 

                         

                    COD   

TAUR .................................. 

            RASA                      

SEMNĂTURA  

 PROPRIETAR,    

                                                                 OPERATOR, 

 

 

 

    

          O R 

              

          O R 
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