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Regulament de organizare a Registrului genealogic 

pentru rasa Bruna (B) 

 

  Registrul genealogic este documentul , baza de date, dosarul, registrul în care sunt 

înscrise animalele de reproducție ale unei rase de animale cu menționarea ascendenților lor, 

particularitatile privind valoarea genetica si economica a acestora. 

 Registrul genealogic al rasei Bruna este organizat de către Asociația Crescătorilor de 

Taurine  Bruna Schwyz – Maramureș (A.C.T. BRUNA SCHWYZ) având la baza Acreditarea 

Nr 8/2015,sub îndrumarea și controlul autorității competente (ANZ) și reprezintă principalul 

instrument de ameliorare al rasei. 

  Cap. 1 Obiectul Prin prezentul regulament A.C.T. BRUNA SCHWYZ reglementează 

înregistrarea , certificarea ascendenților și a altor performanțe și informații zootehnice în cadrul 

registrului genealogic pe care îl organizează și conduce. 

 Cap. 2  Baza legală - baza legală pentru realizarea prezentului regulament de organizare 

a registrului genealogic este reprezentată de Legea Zootehniei nr.32/2019 si OM nr.19/2006 ,cu 

modificarile și completarile ulterioare, Regulamentul 1012/2016 privind condițiile zootehnice și 

genealogice aplicabile ameliorării animalelor de reproductie de rasă pură, normele ICAR. 

 

           Definiții 

În  prezentul Regulament se aplică următoarele definiții: 

1. „animal” se referă la un animal domestic din: 

-,, specia bovină’’ (Bos Taurus) 

2. „rasă” înseamnă o populație de animale suficient de omogenă pentru a fi 
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2pecific2iv diferită de celelalte animale din aceeași specie de către unul sau mai multe 

grupuri de crescători care au convenit să înscrie animalele în cauză în 2pecific 

genealogice, cu detalierea ascendenților lor cunoscuți, în scopul reproducerii 

caracteristicilor moștenite ale acestora prin 2pecific2ive, schimb și selecție în cadrul unui 

program de ameliorare; 

3. „animal de 2pecific2ive” înseamnă animal de 2pecific2ive de rasă pură; 

4. „material germinativ” înseamnă material seminal, ovule și embrioni colectați sau 

produși de la animale de 2pecific2ive în scopul reproducției asistate; 

5. „societate de ameliorare” înseamnă orice asociație de crescători, organizație de 

ameliorare sau organism public, altul decât autoritățile competente, care este recunoscut 

de către autoritatea competentă a unui stat membru, în scopul desfășurării unui program 

de ameliorare cu animale de 2pecific2ive de rasă pură înscrise în registrul genealogic 

(registrele genealogice) condusI sau înființatI de aceasta; 

6. „organism de ameliorare” înseamnă orice asociație de crescători, organizație de 

ameliorare, exploatație 2pecifi, organizație de creștere a animalelor sau serviciu 2pecific 

dintr-o țară 2peci care, în ceea ce privește animalele de 2pecific2ive de rasă pură din 

speciile 2pecif, a fost acceptat de către țara 2peci în cauză în legătură cu introducerea 

în Uniune de animale de 2pecific2ive pentru 2pecific2ive; 

7. „autorități competente” înseamnă autoritățile unui stat  membru cărora, în 

conformitate cu prezentul regulament, le revine  răspunderea  în ceea ce privește: 

(a) recunoașterea societăților de ameliorare și a exploatațiilor de ameliorare și 

aprobarea programelor de ameliorare desfășurate de acestea cu animale de 2pecific2ive; 

(b) controale oficiale asupra operatorilor; 

(c) furnizarea de asistență către alte state 2pecif și țări terțe în cazul constatării unor 

cazuri de neconformitate; 

(d) alte activități oficiale decât cele menționate la literele (a) și (c); 

8. „animal de 2pecific2ive de rasă pură” înseamnă un animal care este înscris sau 

înregistrat și eligibil pentru a fi înscris în secțiunea 2pecific2 a unui registru 

genealogic; 

S. „registru genealogic” înseamnă: 

(a) orice registru genealogic pentru animale din speciile 2pecif, orice arhivă sau 

2pecifi de date, care este condus de o societate de ameliorare și este alcătuit dintr-o 

secțiune 2pecific2 și, dacă societatea de  ameliorare decide acest lucru, dintr-una sau mai 

multe secțiuni suplimentare pentru animale din aceeași specie care nu sunt eligibile pentru a fi 

înscrise  în secțiunea 2pecific2; 
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(b) după caz, orice registru de acest fel ținut de un organism de ameliorare; 

10. „secțiunea 3pecific3” înseamnă secțiunea din registrul genealogic în care animalele 

de 3pecific3ive de rasă pură sunt înscrise sau sunt  înregistrate și eligibile pentru a fi înscrise, 

cu indicarea detaliilor privind ascendenții și, după caz, privind calitățile lor; 

11. „clasă” înseamnă o diviziune orizontală a secțiunii principale în care animalele de 

3pecific3ive de rasă pură sunt înscrise în funcție de calitățile lor; 

12. „calitate” înseamnă o caracteristică ereditară cuantificabilă sau o particularitate 

genetică a unui animal de 3pecific3ive; 

13. „valoare de ameliorare” înseamnă o estimare a efectului preconizat al genotipului 

unui animal de 3pecific3ive asupra unei caracteristici date a descendenților săi; 

14. „registru evidenta ferma” înseamnă: 

-orice arhivă sau 3pecifi de date care este condus de o exploatație de ameliorare, în care 

sunt înregistrate bovinele de 3pecific3ive, cu indicarea detaliilor privind ascendenții lor; 

15. „control 3pecific” înseamnă orice tip de control efectuat de autoritățile competente 

pentru verificarea conformității cu normele prevăzute  în prezentul regulament; 

16. „alte activități oficiale” înseamnă orice activitate, alta decât un control 3pecific, care 

este efectuată de autoritățile competente în conformitate cu prezentul regulament pentru a 

asigura aplicarea normelor prevăzute în prezentul regulament; 

17. „3pecific3iv zootehnic” înseamnă certificate de 3pecific3ive, atestate sau 

documentații comerciale eliberate pe hârtie sau în format electronic pentru animalele de 

3pecific3ive și materialul germinativ provenit de la acestea care oferă informații privind 

pedigriul, identificarea și, dacă sunt disponibile, rezultatele testării performanței sau ale 

evaluării genetice; 

18. „introducerea în Uniune” înseamnă acțiunea de a introduce animale de 

3pecific3ive și material germinativ provenind de la acestea într-unul dintre teritoriile Uniunii 

Europene, din afara teritoriilor respective, cu excepția tranzitului; 

19. „comerț” înseamnă acțiunea de cumpărare, vânzare, schimb sau dobândire în alt 

mod sau punere pe piață a animalelor sau a materialului germinativ provenit de la acestea în 

cadrul Uniunii, 3pecific3 în cadrul unui stat membru; 

20. „operator” înseamnă orice persoană fizică sau 3pecific3 căreia I se aplică normele 

prevăzute în prezentul regulament, de exemplu, societățile de ameliorare, exploatațiile de 

ameliorare, părțile terțe desemnate de societățile de ameliorare sau exploatațiile de 

ameliorare,centrele de colectare și de depozitare a materialului seminal, centrele de 

depozitare a embrionilor, echipele de colectare sau producție a embrionilor și crescătorii; 

21. „program de ameliorare” înseamnă un set de acțiuni sistematice, 3pecific3 
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înregistrarea, selecția, ameliorarea animalelor de 4pecific4ive și de material germinativ 

provenit de la acestea și schimburile de animale de 4pecific4ive și de material germinativ 

provenit de la  acestea,  concepute  și puse în aplicare cu scopul de a menține sau 

îmbunătăți caracteristicile fenotipice și/sau genotipice dorite ale populației de 4pecific4ive 

țintă. 

22.”organizatie de control” înseamna orice asociație de crescători sau organizțtie 4pecifi 

care este acreditată conform legii să presteze servicii de determinare a calitati genetice a 

animalelor si are o relatie contractuala cu registrul genealogic al rasei cu stabilirea 

drepturilor și obligatiilor  fiecărei părti în parte,conform prevederilor de la articolul cu 

4pecific I. din prezentul  regulament. 

 

 Cap. 3 Organizarea   și coordonarea 

 Organizarea Registrului genealogic al rasei Bruna este realizată de către ACT  BRUNA 

SCHWYZ și  parti terte carora ACT BRUNA SCHWYZ MARAMURES  le  externalizează 

activitati  tehnice 4pecific legate de desfasurarea programului de ameliorare la rasa Bruna. 

Activitate tehnica incredintata partilor terte – controlul performantelor de productie- (testarea 

performantelor conform REG.1012/2016) 

 
Nr. Crt PARTI TERTE CARORA ACT BRUNA SCHWYZ 

INCREDINTEAZA ACTIVITATI TEHNICE SPECIFICE 
 

NR.DATA / 
CONTRACT 

DATE DE CONTACT 

1.  
ASOC. CRESC. DE TAURINE RASA BRUNA – 
FILIALA PRAHOVA 

19/02.12.2015 act_prahova@yahoo.ro 
Blejoi, str. Garii nr..812 
Jud . Prahova 

2.  

ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE ARAD 

27/23.11.2016 cop.arad@yahoo.com 
0357 800 151 
Com. Misca, nr.283, Jud.Arad 

3.  

ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE 
NEAMT 

16/02.12.2015 acaoperatorulianeamt@yahoo.com 
Tg. Neamt, str.Batalion nr.13, jud. 
Neamt 
0751190500 

4.  

ASOCIATIA CRESCATORILOR DE BOVINE DIN 
JUDETUL SALAJ 

1/02.12.2015 acbsalaj@yahoo.ro 
loc. Zalau, str. Corneliu Coposu, 
nr.81, jud. Salaj 
0260-660157 

5.  

ASOCIATIA CRESCATORILOR DE BOVINE 
NARCISA 

8/02.12.2015 asociatiabovine.narcisa@yahoo.com 
Masloc, Nr.68, Jud. Timis 
02560473514;0763659310 
 

6.  
ASOCIATIA CRESCATORILOR DE BOVINE PENTRU 
CARNE DIN ROMANIA 

23/05.10.2016 asociatia@acbcr.ro 
Loc. Vornicenii Mici, str. Fermei nr.32 
B; Jud. Suceava 

mailto:act_prahova@yahoo.ro
mailto:cop.arad@yahoo.com
mailto:acaoperatorulianeamt@yahoo.com
mailto:acbsalaj@yahoo.ro
mailto:asociatiabovine.narcisa@yahoo.com
mailto:asociatia@acbcr.ro
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0740 216 433 

7.  

ASOCIATIA CRESCATORILOR DE TAURINE BACAU 

6/02.12.2015 ajctbacau@yahoo.com 
Loc.Bacau;str.Bucovinei,nr.21 
Jud. Bacau 0740515698  

8.  

ASOCIATIA CRESCATORILOR DE TAURINE DIN 
BOTOSANI 

13/02.12.2015 actbotosani@yahoo.com 
Botosani, str. Ale Albina, nr. 19 , jud. 
Botosani 
0747733031 

9.  
ASOCIATIA CRESCATORILOR DE TAURINE DIN 
ROMANIA-FILIALA CALARASI 

29/29.08.2017 agctrcalarasi@yahoo.com 
Calarasi, str. Flacara, jud. Calarasi 
0733081658 

10.  

ASOCIATIA CRESCATORILOR DE TAURINE DIN 
ROMANIA-FILIALA GIURGIU 

15/02.12.2015 actgr@yahoo.com 
Giurgiu, Str. Ghezdarului, nr. 2, Jud. 
Giurgiu 
0722433340 
 

11.  

ASOCIATIA CRESCATORILOR DE TAURINE DIN 
TARGU-MURES 

3/02.12.2015 actjm91@gmail.com 
Loc. Tg. Mures, str. Budiului, nr.76, 
Jud. Mures 
0265261931 

12.  

ASOCIATIA CRESCATORILOR DE TAURINE IASI 

24/01.11.2016 actiasi91@yahoo.ro 
Loc. Iasi, str. Aleea M. Sadoveanu, 
nr.10 bis, Jud. Iasi 
0752196700 

13.  

ASOCIATIA CRESCATORILOR DE VACI BALTATA 
ROMANEASCA TIP SIMMENTAL 

2/02.12.2015 registru@baltataromaneasca.ro 
Loc. Harman, Str. Mihai Viteazu, Nr. 
382, Jud. Brasov 
0268-367890 

14.  

ASOCIATIA CRESCATORILOR DE VACI HOLSTEIN 
RO 

21/02.12.2015 ionut.lupu@bovismagazin.com 
Loc. Pantelimon, str. Sf. Gheorghe, 
Nr.20, jud. Ilfov 
 
0723664394 

15.  
ASOCIATIA GENERALA A CRESCATORILOR DE 
TAURINE DIN ROMANIA-FILIALA OLT 

4/02.12.2015 agctrolt@yahoo.com 
Loc. Slatina, str. Crisan, nr.1, Jud. Olt 
0249424950 

16.  

ASOCIATIA PENTRU CONTROLUL OFICIAL AL 
PRODUCTIILOR ZOOTEHNICE VRANCEA 

14/02.12.2015 acopzvrancea@yahoo.com 
Loc. Focsani, str. Brailei, nr.121 , Jud. 
Vrancea 
0726600724 

17.  
ASOCIATIA JUDETEANA A CRESCATORILOR DE 
BOVINE BOVISIB SIBIU 

17/02.12.2015 bovisib@ymail.com 
Loc. Sura Mare , nr. 246, Jud. Sibiu 
0787668186 

18.  

ASOCIATIA JUDETEANA A CRESCATORILOR DE 
BOVINE COVASNA 

28/28.11.2016 tudoritavranceanu@yahoo.com 
loc. Sf. Gheorge, Str. Martinovici, 
nr.2 Jud. Covasna 
0267310020 

mailto:ajctbacau@yahoo.com
mailto:actbotosani@yahoo.com
mailto:agctrcalarasi@yahoo.com
mailto:actgr@yahoo.com
mailto:actjm91@gmail.com
mailto:actiasi91@yahoo.ro
mailto:registru@baltataromaneasca.ro
mailto:ionut.lupu@bovismagazin.com
mailto:agctrolt@yahoo.com
mailto:acopzvrancea@yahoo.com
mailto:bovisib@ymail.com
mailto:tudoritavranceanu@yahoo.com
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19.  

ASOCIATIA JUDETEANA A CRESCATORILOR DE 
BOVINE GENETICA SATU MARE 

18/02.12.2015 geneticasm@yahoo.ro 
Loc. Viile Satu Mare 
Str.Codrului, nr.20, Jud. Satu Mare 
0743784553 

20.  
ASOCIATIA JUDETEANA A CRESCATORILOR DE 
TAURINE HUNEDOREANA 

5/02.12.2015 alinpris@yahoo.com 
Loc. Orastie, str. Plantelor,nr.2 
0724210202 

21.  

ASOCIATIA JUDETEANA A CRESCATORILOR DE 
TAURINE SATU MARE 

11/02.12.2015 ajctsm@yahoo.com 
Loc. Satu Mare, str.toamnei nr.34, 
Jud. Satu Mare 
0744243042 

22.  
ASOCIATIA JUDETEANA A CRESCATORILOR SI 
LUCRATORILOR IN REPRODUCTIA ANIMALELOR 
BIHOR 

25/03.11.2016 aliabihor.asociatia@gmail.com 
Oradea, str. Navigatorilor , nr.3/a 
Jud. Bihor 
0723836104 

23.  

COOPERATIVA AGRICOLA TRANSILVANIA 

30/10.11.2016 office@catransilvania.ro 
Loc. Cluj , b-dul Muncii, nr. 18, Jud. 
Cluj 
0799054410 

24.  

OBSTEA SARMASULUI COOP AGRICOLA 

20/02.12.2015 obsteasarmasului@gmail.com 
Loc. Sarmas, nr. 798/a Jud. Harghita 
0745606082 

25.  

S.C. BIAGEN SWISS S.R.L. 

7/22.11.2015 biagenswissgenetics@gmail.com 
Loc. Bistrita, str. Tarpiului, nr.21 Jud. 
Bistrita Nasaud 
0731338950 

26.  

SAMUS LACT COOPERATIVA AGRICOLA 

26/22.11.2016 samuslact@gmail.com 
loc. Botiz, str. Odoreului, nr. 31/a, 
jud. Satu Mare 
074056305 

27.  

SOMES ARIES COOPERATIVA AGRICOLA 

12/02.12.2015 copcluj@gmail.com 
loc. Apahida, str. Libertai nr. 335, 
Jud. Cluj 
0728267826 

28.  

TIMLACTAGRO COOPERATIVA AGRICOLA 

9/02.12.2015 timlactagrocop@gmail.com 
Loc. Timisoara, str. Bucovat, nr.370 
Jud. Timis 
0740075336 

29.  
ASOCIATIA CRESCATORILOR DE BOVINE 
CODRUTA 

30/21.09.2017 asociatiacodruta@yahoo.com 
loc. Vaideeni , Jud.Valcea 
0745301098 

 

 

• Registrul genealogic al rasei Bruna este condus de către un birou național și este 

organizat astfel: 

mailto:geneticasm@yahoo.ro
mailto:alinpris@yahoo.com
mailto:ajctsm@yahoo.com
mailto:aliabihor.asociatia@gmail.com
mailto:office@catransilvania.ro
mailto:obsteasarmasului@gmail.com
mailto:biagenswissgenetics@gmail.com
mailto:samuslact@gmail.com
mailto:copcluj@gmail.com
mailto:timlactagrocop@gmail.com
mailto:asociatiacodruta@yahoo.com
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O comisie tehnică națională alcatuită   din 9 membri: 

• Președintele ACT BRUNA SCHWYZ 

• 5 membri ai ACT Bruna -Schwyz nominalizati de către adunarea generală a   

asociației. 

• Secretarul ACT Bruna-Schwyz, care va îndeplini funcția de secretar al Comisiei 

• Un reprezentant al universitătilor de profil, secția zootehnie.  

• Un specialist in domeniul zootehnic. 

La sedintele comisiei tehnice pot participa in calitate de invitati: un reprezentant al 

autoritatii competente-Agentia Nationala pentru Zootehnie (ANZ) precum si un 

reprezentant al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) 

Comisia tehnică națională  este condusă de un președinte, un vicepreședinte și un 

secretar general, aleși dintre membrii desemnați   ai comisiei tehnice. 

 

Comisia tehnică națională este aleasă pe o perioadă de 3 ani. Aceasta se întrunește o data 

la 3 luni sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea președintelui. 

Întrunirile se anunța   membrilor Comisiei tehnice cu 5 zile calendaristice înainte de a fi 

ținute. 

Întrunirile comisiei tehnice naționale sunt valabile doar dacă  participă jumătate plus unu 

dintre membrii acesteia. Daca nu se intruneste cvorumul , se convoaca o alta sedinta. Pentru 

toate întrunirile comisiei tehnice naționale se întocmește de către secretarul comisiei un proces 

verbal semnat de către toti membri. 

Comisia tehnică centrală are următoarele responsabilități: 

• Aprobă criteriile pentru ameliorarea rasei; 

• Aprobă normele și metodologia de selecție; 

• Recunoaște registrele genealogice din țările membre UE; 

• Propune modificarea și revizuirea regulamentului de organizare a registrului 

genealogic. 

Deliberarea se face prin majoritatea simpla a celor prezenti. In caz de paritate , 

primeaza votul președintelui. 
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Biroul central – răspunde de organizarea și conducerea registrului genealogic, de 

organizarea și   controlul birourilor teritoriale precum și de eliberarea documentelor ce țin de 

registrul genealogic. 

Birourile teritoriale – actualizează și introduc datele în baza de date , eliberează 

documentele oficiale ale registrului genealogic (buletinul de fătare. Buletinul de I.A, rezultatele 

COP( control si pe an de control) 

Biroul de experti bonitori a căror activitate se desfășoară pe baza reglementărilor emise 

de comisia centrală națională. Biroul de experți bonitori poate avea în competență atât 

inspectori ai rasei (experți care apreciază exteriorul  animalelor) cât și inspectori  locali (care 

efectuează măsurătorile și cântăririle înainte de bonitare). 

 

Cap. 4- Drepturi și obligații ale crescătorilor și ale societăților de ameliorare  

Drepturile crescătorilor: 

 1.  de a participa la un program de ameliorare  

2.  de  inscriere a animalelor lor de reproducție de rasă pură în secțiunea principală a 

registrului genealogic  

3.  de înregistrare a animalelor lor într-o secțiune suplimentară a registrului genealogic 

stabilit prin prezentul regulament la capitolul : cerinte de inscriere/inregistrare in sectiunea 

secundara 

4.  de a participa  la testarea performanțelor și la evaluarea genetică       

            5.  de obtinere a unui certificat zootehnic pentru animalele de reproductie de rasa pura, 

cu respectarea procedurii in cauza.  

 6. de a li se furniza,  rezultate actualizate ale testării performanțelor și ale evaluării 

genetice pentru animalele de reproducție pe care le detin, atunci când aceste rezultate sunt 

disponibile 

7. de a avea acces la toate  serviciile legate de Programul de ameliorare  

8.   de a deveni membri  

9.  de a participa la definirea și dezvoltarea programului de ameliorare .  

10. de a se retrage din Programul de ameliorare ,dupa o notificare cu minimum 30 de zile 

inainte, de data retragerii. 
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a) Obligațiile Crescătorilor:  

1. animalele lor de reproducție să se afle în exploatații amplasate pe teritoriul geografic al 

programului de ameliorare respectiv  

2. animalele lor de reproducție să aparțină rasei, conform Programului de ameliorare 

respectiv  

3. sa respecte Programul de ameliorare in totalitatea lui 

4. sa respecte Regulamentului de organizare al Registrului genealogic al societații de 

ameliorare  

5. sa respecte și sa duca la îndeplinire  procedurile  și a metodologiile de lucru stabilite la 

nivelul societatii de ameliorare ACT Bruna-Schwyz, la care s-au angajat prin semnarea 

contractelor și a altor documente . 

6. bovinele din fermă să fie individualizate și înregistrate conform sistemului oficial;  

7. toate bovinele inregistrate/inscrise sa fie prezente in exploatatia declarata;  

8. să permită efectuarea controlului oficial la întregul efectiv de animale din fermă ,iar in 

situatiile in care in exploatatiile care participa la programul de ameliorare sunt achizitionate 

animale noi se vor respecta procedurile de inregistrare/inscriere;  

9. să foloseasca însămanţarea artificială, montă naturală autorizată sau transferul de 

embrioni ca metode de reproducţie pentru efectivul din fermă;  

10. să însămânţeze vacile primipare si multipare cu material seminal de la tauri testați 

genomic în limita disponibilului de material seminal, conform programului de ameliorare al 

rasei asumat de societatea de ameliorare 

 11. sa nu detina ,in exploatatile care participa la programul de ameliorare , masculi cu 

varsta mai mare de 12 luni decat in cazurile in care sunt :autorizati pentru monta naturala sau 

castrati 

 12. să declare instalaţiile de muls pe care le folosesc, să comunice orele de muls şi să le 

respecte;  

13. să permită accesul necondiţionat în fermă al persoanelor cu atribuţii de supracontrol 

(organizaţia de control,societatea de ameliorare ) şi inspecţie (autoritatea competentă);  

14. să completeze registrul de ferma la zi,privind starea civilă , reproducția și mișcarea 
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animalelor din fermă.  

 

Drepturile societaților de ameliorare:  

1.  de a dispune de autonomie în elaborarea și desfășurarea programelor de ameliorare  

2.  de excludere a crescătorilor de la participarea  programul de ameliorare dacă  nu 

respectă normele stabilite de acest programul , de regulamentului de organizare al societatii de 

ameliorare sau obligațiile stabilite prin normele de procedură.  

3.  de a retrage crescătorilor calitatea de membru, daca  nu își îndeplinesc obligațiile 

stabilite în normele de procedură. 

Obligatiile societatilor de ameliorare 

Societatea de ameliorare are următoarele obligatii:  

 1. - de a accepta crescatorii in Programul de ameliorare, cu respectarea procedurilor in 

vigoare,  

2. – de a accepta  animalele de reproducție de rasă pură în secțiunea principală a 

Registrului genealogic si de înregistrare/înscriere a animalelor într-o secțiune suplimentară a 

Registrului genealogic dacă se îndeplinesc condițiile legale.  

3. - de a accepta participarea crescatorilor la testarea performanțelor și la evaluarea 

genetică ,respectindu-se procedurile. 

 4.- de a elibera,  pentru animalele de reproducție de rasă pură, un certificat zootehnic 

,in conformitate cu Regulamentul.  

5. -de a furniza crescatorilor,la cerere , rezultatele  actualizate ale testării performanțelor 

și ale evaluării genetice pentru animalele de reproducție pe care le detin, atunci când  

rezultatele sunt disponibile.  

6. - de a asigura accesul crescatorilor la toate  serviciile legate de programul de 

ameliorare, in  conditiile legale  

7. -de a accepta ,la cererea crescatorului, participarea acestuia la elaborarea și 

dezvoltarea Programului de ameliorare . 

          Când o societate de ameliorare efectuează testarea performanţelor sau evaluarea genetică 

a animalelor de reproducţie furnizează, la cererea autorităţii competente, următoarele 
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informaţii: 

 

         a) evidenţe ale tuturor datelor rezultate din testarea  performanţelor şi evaluările genetice 

referitoare la animalele de reproducţie din exploataţii amplasate pe teritoriul unde funcţionează 

autoritatea competentă; 

 

          b) detalii privind metodele de înregistrare a caracterelor; 

 

          c) detalii privind modelul de descriere a performanţelor utilizat pentru analiza rezultatelor 

testării performanţelor; 

 

          d) detalii privind metoda statistică utilizată pentru analiza rezultatelor testării 

performanţelor pentru fiecare caracter evaluat; 

 

          e )detalii privind parametrii genetici utilizaţi pentru fiecare caracter evaluat, inclusiv, 

dacă este cazul, detalii privind evaluarea genomică. 

 

1) Societatea de ameliorare pune la dispoziţia crescatorilor şi menţine actualizate 

rezultatele evaluării genetice a animalelor de reproducţie al căror material seminal este utilizat 

pentru insamintare artificială. 

 

 

 -Exploatațiile de animale 

Crescătorii de animale din rasa Bruna pot solicita înscrierea animalelor în registru 

genealogic indiferent dacă sunt sau nu membri ai ACT BRUNA SCHWYZ. Pentru a putea fi 

inscrise în registrul genealogic este nevoie ca atât animalele cât și exploatația să indeplinească o 

serie de condiții:  

-proprietarul animalelor să solicite în scris ACT BRUNA SCHWYZ înscrierea în 

registrul genealogic;  

-animalele să aparțină rasei Bruna ,cu un  nivel minim de 3000 kg/ lactatie . 

- animalele să fie supuse controlul performantelor ,cu respectarea normelor tehnice . 

- sa fie parte la testarea performantelor ,in conformitate cu prevederile  Programului de 

ameiorare 
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 -exploatația să fie supusă controalelor sanitar – veterinare. 

La data  solicitarii de a participa la programul de ameliorare al rasei, crescatorii 
trebuie sa detina un registru de ferma condus la zi a cu evenimentele de reproductie si  
animalele prezente in exploatatie.  

Admiterea fermelor la derularea Programului de ameliorare se face dupa o evaluare 

adecvata a conditiilor de inscriere existente , de catre departamentul tehnic al ACT Bruna-

Schwyz Maramures. 

Toate exploatatiile de animale ,inclusiv unitatile Semtest,Statiunile de monta 

naturala,Centrele de insamintari artificiale care au in exploatare reproducatori inscrisi in 

Registrul Genealogic trebuie sa cunoasca si sa respecte acest Regulament. 

 

Cap. 5 -Identificarea bovinelor înscrise în registrul genealogic 

Identificarea se realizează prin crotaliere în conformitate cu legislația națională , - 

respective Ordin 40 /2010 ,-și comunitară în vigoare. 

Toate bovinele din Romania sunt identificate în exploatația în care s-au născut , 

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

20 de zile de la naștere. Crotaliile sunt de culoare galbenă, iar codul de identificare al 

animalului este format din 14 caractere alfanumerice, respectiv 2 litere și 12 cifre, primele două 

litere reprezentând codul ISO al țării, respectiv RO, iar ultimele 4 cifre reprezintă codul scurt de 

identificare al animalului. Toate animalele care fac obiectivul acestui program de ameliorare 

sunt identificare în conformitate cu legislație în vigoare. 

Identificarea  bovinelor se realizează pe baza declarației de fătare. În cazul în care un 

animal își pierde crotalia aceasta va fi înlocuită cu un duplicat identic. Animalele provenite din 

import își pastrează crotalia și numărul din țara de origine. 

In cazul in care, în urma controalelor efectuate de către societatea de ameliorare ACT 

Bruna-Schwyz sau de organizatiile de control , se constată că animalul a pierdut ambele crotalii 

și nu există alte modalitati de identificare , animalul  se va mentine in registru doar dacă se 

confirma prin teste ADN ( cel puțin paternitate). Daca nu se confirma originea și/sau animalul 

este fără origine , atunci se anuleaza toate informațiile consemnate până la data constatării , iar 

pentru animalul in cauza se reia procesul de înregistrare/înscriere. 

Metode de verificare a identității  

(1) Se  prevede  cerința obligatorie ca taurii de reproducție de rasă pură din specia 
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bovină, să fie identificate prin analiza grupei sanguine respectiv testarea ADN-ului ( 

maternitate, paternitate ) , atunci când acestia sunt utilizati pentru recoltarea de material seminal 

pentru insamintare  artificială  

(2) Metoda de verificare mentionată mai sus , alin., (1), poate fi folosita și la probarea 

identitații taurilor utilizati la  monta naturala autorizată . 

 

Cap. 6-Structura Registrului Genealogic 

 

Registrul genealogic al rasei Bruna este alcatuit din 2 sectiuni: sectiunea principala si 

sectiunea suplimentara.  

I-Sectiunea Principala a registrului genealogic al rasei Bruna este structurata astfel:  

-Clasa tineret, conform cerintelor tehnice   

-Clasa vaci, în conformitate cu cerinţele tehnice  

 -Clasa tauri, conform cerinţelor tehnice  

 Clasa tineret -se înregistrează/inscriu vițeii masculi și femele care sunt descendenti din 

parinti si bunici ȋnscrişi ȋn secţiunea principala a aceleasi rase. In cadrul clasei pentru tineret nu 

se aloca numar de registru. 

 Clasa vaci: se inscriu femelele de reproducție de rasă pură adulte ,cu minim o 

fatare,descendente din parinti si bunici ȋnscrişi ȋn secţiunea principala a Registrului Genealogic  

pentru aceeasi rasa.  

Clasa tauri : se inregistreaza/inscriu  masculii de reproducție de rasă pură , descendenti 

din parinti si bunici inscrisi in sectiunea principala a aceleasi rase.  

Trecerea la sectiunea principala a descendentilor animalelor inregistrate/inscrise in 

sectiunea suplimentare se realizeaza :  

a)Femele ,daca:  

      1) mama și bunica maternă sunt înregistrate/inscrise într-o secțiune suplimentara a 

unui registru genealogic pentru aceeași rasă, iar tatal este inregistrat/inscris in sectiunea 

principala a aceleasi rase.  
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      2) tata și cei doi bunici pe linie paterna sunt înscriși în secțiunea principală a unui 

registru genealogic pentru aceeași rasă.  

     3)Animalul indeplineste conditiile minime de puritate, respectiv 87.5 % gene comune 

rasei Bruna 

b)Descendentii din prima generatie proveniti din femele de la punctul a) si dintr-un 

mascul de reproductie de rasa pura inscrisi in sectiunea principala a registrului genealogic al 

aceleasi rase.  

 

II-Sectiunea Suplimentara  a Registrului genealogic al rasei Bruna 

În cadrul Secţiunii Suplimentare se inscriu/inregistreaza femelele de reproductie, care au 

minim o fatare, fara origine cunoscuta dar care se incadreaza in caracteristicile rasei ,in urma 

unei evaluari fenotipice facuta de catre un reprezentant sau imputernicit al societatii de 

ameliorare ; sau cu origine cunoscuta pe mai mult de o generatie, dar care au o puritate rasială 

cuprinsa intre 50% si 87.5% si  indeplinesc cel putin cerintele minime de performanta de 3000 

kg lapte pe lactatie normala. 

Performanta pentru productia de lapte poate fi stabilita prin metode recunoscute de 

ICAR sau nationale pentru estimarea productiei ,si pe baza a minim trei controale consecutive, 

cu obligatia ca cel putin un control sa se faca in mai putin de 80 de zile de la fatare. Pentru 

restul cazurilor nivelul de performanta se va stabili la inchiderea lactatiei conform normelor in 

vigoare.  

 Alocarea numerelor de registru pentru animalele de rasa pura , se face de catre 

departamentul tehnic al societatii de ameliorare ACT Bruna-Schwyz Maramures. Numarul 

alocat este in cadrul aceleasi rase,unic in viata animalului si nu poate sa fie realocat unui alt 

animal. 

 

Cap 7- Procedura de înscriere a animalelor în Registrul rasei Bruna 

 

 Înscrierea animalelor în Registrul genealogic al rasei se face la solicitarea scrisă a 

crescătorilor, pe baza unei proceduri stabilite de către societatea de ameliorare ACT Bruna-

Schwyz. 
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Procedura de inscriere a tineretului de reproductie de rasa pura in sectiunea principala. 

 Pentru inregistrarea/înscrierea tineretului de reproductie de rasa pura in Registrul 
genealogic al rasei, trebuie sa se îndeplinească următoarele: 

- sa fie identificat prin crotaliere si inregistrat in sistemul national de identificare 
,conform legislației în vigoare.  

- inregistrarea/inscrierea se face pe baza declaratiei de fatare sau pe baza datelor din 
buletinul de fatare parte componenta a buletinului de control. 

-metodele de reproductie utilizate in ferma sa fie: insamintarea artificiala, monta 
naturala autorizata, si/sau transferul de embrioni, conform normelor nationale si europene 
in vigoare .Taurii utilizati la reproductie trebuie sa fie din sectiunea principala a Registrului.  

-sa faca parte dintr-un efectiv supus controlului sanitar veterinar cu privire la bolile 
transmisibile  

 

- inregistrarea/inscrierea produșilor obținuți din juninci sau vaci gestante din import 
se realizează pe baza certificatului de origine al mamei și al tatălui.  

Animalele provenite din import îşi păstrează crotalia şi numărul din ţara de origine. 

În situatia în care un animal îşi pierde una dintre crotalii, aceasta se înlocuieşte cu un 
duplicat identic cu originalul. 

În clasa tineret se înregistrează/inscrie : numărul matricol, sexul, data naşterii 
,greutatea la nastere, usurinta la fatare, fătarea gemelară dacă este cazul, ascendenta de 
rasa pura, procentul de sange strain, sectiunea din registru,datele de identificare ale 
crescatorului si proprietarului.  

Procedura de inscriere a vacilor de reproductie de rasa pura in sectiunea principala.  

 Pentru inregistrarea/înscrierea  femelelor de reproductie de rasa pura adulte  in 
Registrul genealogic al rasei, trebuie sa se îndeplinească următoarele:  

-sa fie identificate prin crotaliere si inregistrate in sistemul national de identificare 
conform legislației în vigoare.  

- metodele de reproductie utilizate in ferma sa fie: insamintarea artificiala, monta 
naturala autorizata,si/sau transferul de embrioni,conform normelor nationale si europene 
in vigoare . Taurii utilizati la reproductie trebuie sa fie inscrisi in sectiunea principala a 
registrului . 

 -femelele de reproductie de rasa pura adulta sa faca parte dintr-un efectiv cuprins la 
controlul sanitar veterinar privind  bolile transmisibile.  
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 -inregistrarea/inscrierea femelelor de reproductie de rasa pura adulte provenite din 
import se realizează pe baza certificatului de origine. Femelele de reproductie de rasa pura 
adulte provenite din import îşi păstrează crotalia şi numărul din ţara de origine.  

-in cazul în care o femela adulta îşi pierde una din crotalii, aceasta se înlocuieşte cu un 
duplicat identic cu originalul.  

În clasa vaci se înregistrează/inscrie : numărul matricol,nume(optional), sexul, data 
naşterii, ascendenta de rasa pura ,procentul de sange strain,numarul si sectiunea din 
registru,datele de reproductie,datele de performanta,descendenti obtinuti,datele de 
identificare ale crescatorului si proprietarului.  

Procedura de inscriere a taurilor de reproductie de rasa pura in sectiunea principala.  

Se inregistreaza/inscriu, toti masculii de reproductie de rasa pura care provin din 
parinti si bunici inscrisi in Sectiunea principala a Registrului genealogic al aceleeasi rase,cu 
o puritate rasiala de minim 93,75% 

Taurii de reproductie de rasa pura proveniti din strainatate al căror material seminal 
este autorizat pentru utilizare si a fost supus unui test de evaluare genetica in tara de 
provenienta este acceptat de către societatea de ameliorare ACT Bruna-Schwyz Maramures 
si se inregistreaza/inscrie in sectiunea principala.                   

Înregistrarea/inscrierea taurilor de reproductie de rasa pura proveniti din import se 
realizează pe baza certificatului de origine.  

La  clasa tauri se înregistrează/inscrie : numărul matricol,nume, sexul, data naşterii, 
ascendenta de rasa pura ,codul de autorizare pentru Romania,procentul de sange 
strain,numarul si sectiunea din registru,datele de performanta,descendenti obtinuti,datele 
de identificare ale crescatorului si proprietarului/statiunii de monta. 

Procedura de inscriere a vacilor de reproductie in sectiunea suplimentara.  

Pentru inregistrarea/inscrierea femelelor de reproductie adulte in Registrul 
genealogic al rasei, trebuie sa se  îndeplinească următoarele:  

-sa fie identificate prin crotaliere si inregistrate in sistemul national de identificare 
conform normelor legale în vigoare. Daca o femela adulta îşi pierde una din crotalii, aceasta 
se înlocuieşte cu un duplicat identic cu originalul.  

-metodele de reproductie utilizate sa fie: insamintarea artificiala, monta naturala 
autorizata si/sau transferul de embrioni. Taurii utilizati la reproductie trebuie sa fie inscrisi 
in sectiunea principala a Registrului genealogic  

-sa aparțină rasei. Apartenenta la rasa se determina de catre un specialist sau 
imputernicit al societatii de ameliorare ACT Bruna-Schwyz Maramures, prin intermediul 
organizatiilor de control colaboratoare.  
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-sa indeplineasca conditiile de performanta. Femelele adulte trebuie sa fie inregistrate 
cu cel putin o performanta cunoscuta/estimata, si sa indeplineasca cerintele minime de 
performanta la lapte de 3000 kg pe lactatie normala. 

 -femelele de reproductie adulte sa faca parte dintr-un efectiv supus controlului sanitar 
veterinar cu privire la bolile transmisibile  

 

În sectiunea suplimentara se înregistrează: numărul matricol,nume(optional), sexul, 
data naşterii, ascendenta cunoscuta ,procentul de sange strain,numarul si sectiunea din 
registru,datele de reproductie,datele de performanta,descendenti obtinuti,datele de 
identificare ale crescatorului si proprietarului.  

La momentul solicitarii de participare la programul de ameliorare al rasei, crescatorii 
trebuie sa faca dovada detinerii unui registru de ferma condus la zi cu evenimentele de 
reproductie si a animalele prezente in exploatatie.  

 

Cap. 8- Reproducția 

Metoda de reproducție a bovinelor este aleasă de către crescătorul de animale  . 

Reproducția se poate realiza prin însămânțări artificiale, montă naturală cu tauri autorizați și/sau 

transfer de embrioni.  

Însămânţarile artificiale se pot face de către asociaţiile acreditate, organizaţiile de 

insamantatori acreditate ,medici veterinar, însămânţători independenţi autorizati, recunoscuţi 

de societatea de ameliorare ACT Bruna-Schwyz Maramures. 

Însămânțările artificiale și   montele se înscriu în registrul de monte și fătări , sunt 

preluate de către controlorii de producție la momentul efectuării controlului performantei si 

sunt introduce în baza de date  , -puse la  dispozitie  de  Registrul Genealogic-,  de catre 

societătile terte cărora le-au fost încredințate de catre  ACT Bruna Schwyz, de testareare a 

performantelor. Montele sau însamânțările repetate sunt   înscrise fiecare separat. 

Documentul de transmitere a montelor/însămânțărilor va cuprinde: 

• Numărul matricol al vacii montate/însămânțate; 

• Numărul matricol/codul  taurului partener; 

• Data însămânțării sau montei; 

• Numărul buletinului de însămânțare; 

• Codul și semnătura însămânțătorului; 
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Documentul de transmitere a montelor /însământărilor se completează în ordine 

cronologică a montelor /însămânțărilor efectuate și este semnat de către însămânțător și 

crescătorul de animale (anexa nr. 1) 

Registrul de monte și fătări se păstrează la fiecare exploatație, completat la zi,  cu toate 

datele de reproducției. 

Registrul de monte și fătări cuprinde: 

• Numărul matricol al vacii; 

• Data nașterii vacii; 

• Data montei /însămânțării; 

• Numărul matricol/cod partener; 

• Numărul buletinului de însămânțare; 

• Data fătării, 

• Numărul matricol al produsului/produșilor, 

• Data reformei (anexa 2) 

În cazul însămânțărilor artificiale se completează un buletin de însămânțare, în trei 

exemplare (unul pentru crescătorul de animale, unul pentru însămânțător și unul pentru a fi 

atașat la documentul de transmitere a însămânțărilor artificiale la biroul registrului genealogic 

(anexa 3). 

Declarația de fătare este completată de către crescătorul de animale și cuprinde: 

• Numărul matricol  al produsului/ produșilor 

• Sexul produsului/ produșilor 

• Numărul matricol al mamei; 

• Numele produsului / produșilor daca este cazul (anexa 4); 

Notificarea de fătare trebuie să ajungă la biroul tehnic sau la organizatiile de control  

partenere ale registrului genealogic în cel mult 28  zile calendaristice de la aplicarea crotallilor.. 

În caz de avort vițeii născuți morți sau cu malformații și defecte ereditare, crescătorul 

de animale are obligația de a anunța imediat biroul  registrului genealogic.  

Registrul genealogic recunoaște informațiile transmise privind însămânțarle artificial 
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sau monta naturala autorizata, dacă sunt îndeplinite următoarele cerințe: 

• Organizația, însămânțătorii independenți, medicii veterinari care efectuează IA sunt 

autorizati ; 

• Transmiterea de date se efectuează conform dispozițiilor prezentului regulament; 

• Crescătorul permite oricând accesul inspectorilor pentru controlul documentelor; 

• Taurii folosiți la reproducție sunt înscrisi în sectiunea principala a Registrului 

genealogic al rasei; 

• Exploatația este înregistrată în Registrul genealogic al rasei; 

Dacă una sau mai multe condiții nu sunt îndeplinite , biroul central al registrului 

genealogic poate oricând să refuze recunoașterea informațiilor primite. 

Responsabilitatea generală 

Crescătorul răspunde de identificarea corectă a bovinelor şi de înregistrarea corectă a 

tuturor , însămânţărilor, montelor, fătărilor și a altor evenimente la bovinele din exploataţia 

proprie. 

 

Cap. 9-Documentele registrului genealogic 

Documentele registrului genealogic sunt: 

Certificatul zootehnic-  este eliberat la solicitarea scrisa a crescătorului de catre biroul 

central al Registrului genealogic, pentru animalele inscrise in sectiunea principala a Registrului, 

in conformitate cu Regulamentul UE 717/2017. Nu se eliberează decât un singur certificat 

zootehnic pentru fiecare animal. În cazul pierderii sau deteriorării certificatului , este eliberat , 

la cerere , un duplicat al acestuia. 

 Certificatul zootehnic contine date generale privind animalul pentru care este eliberat 

precum si date referitoare la ascendentii acestuia pe doua generatii, privind testarea 

performantelor si rezultatele privind evaluarea genetica, alaturi de alte date relevante. 

Biroul central al registrului genealogic poate să conceapă orice alte documente ,care să 

ușureze înscrisurile în registrul genealogic, dupa cum urmeaza: 

- Fisa  Genealogica și de Productivitate  (animale cu origine cunoscuta, fara 

puritate rasiala ) 

- Extras RG ( animalele cu origine cunoscuta pe mai putin de 2 generatii) 
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Certificatul zootehnic este actualizat periodic prin alt document care il completează sau 

prin completarea datelor direct în certificat. 

Performanța pentru fiecare lactație a vacilor poate fi înscrisă direct în certificatul 

zootehnic sau într-un alt document atașat. 

Date generale pentru a fi cuprinse in certificat: 

 a.titlul certificatului,specia si rasa la care se refera 

 b.numele societății de ameliorare emitente si numele registrului 

c. clasa  în care este înscris animalul de reproducție de rasă pură  

d.numărul  certificatului  

e. sexul animalului de reproducție   

f. numărul de înscriere în registrul genealogic  al animalului de reproducție de rasă pură  

g. sistemul de identificare și numărul individual de identificare acordat  în conformitate 

cu legislatia Uniunii  

h.data și țara nașterii animalului de reproducție de rasă pură 

 i. numele si adresa crescatorului  

j. numele si adresa proprietarului  

k.pedigriul animalului 

 l.  rezultatele testării performanțelor , daca sunt disponibile, și rezultatele actualizate ale 

evaluarii genetice 

m. data insamintării sau a montei și identificarea masculului folosit pentru insamintare , 

in cazul femelelor gestante 

n.date privind ascendentii – numar matricol, cod -daca sunt autorizati pentru I.A. in 

Romania,numele , sectiunea si numarul din Registru,productivitatea sau valoarea de ameliorare 

genetica 

o . data și locul eliberării certificatului zootehnic și numele, funcția și semnătura 

persoanei fizice autorizate 

Continutul Certificatului zootehnic este redactat in limba romana si limba engleza, 

exceptie fac numele ,numerele si acronimele scrise doar in limba romana. 
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Cap.10-Contestații 

Toate informațiile din certificatul zootehnic sau de export sunt definitive dacă 

proprietarul animalelor nu le contestă în scris la biroul central al registrului genealogic în 

termen de 30 zile de la eliberarea acestora. 

Societatea de ameliorare ACT Bruna-Schwyz Maramures declina orice raspundere 

juridica si materiala legate de erori care pot apare pe certificatele zootehnice ,daca acestea sunt 

efectul unor informatii eronate comunicate de crescator sau organizatia de control  

Cap. 11- Recunoașterea ascendenței 

Ascendenții sunt înregistrați conform metodologiei de lucru stabilită  de catre biroul 

central al registrului genealogic dacă exploatațiile îndeplinesc următoarele condiții: 

• Toate animalele sunt identificate la momentul montei, IA și la momentul fătării; 

• Exista documente oficiale care sa le ateste originea 

• Reproducția se realizează în conformitate cu prezentul regulament; 

• Transmiterea datelor se realizează conform cu prezentul regulament. 

Cap.12-Descrierea lineară 

Descrierea lineară este o activitate aferentă Registrului genealogic și se    efectuează în 

conformitate cu prevederile  OM nr.19/2006 , Secțiunea  5 precum și  

a reglementărilor ICAR si ale Federației Europene pentru rasa Bruna. 

             Evaluarea conformatiai corporale - constitutiei ,se face la: 

                  -primiparele din sectiunea principlala – in primele 100 de zile de la fatare 

                   -candidatele mame de taur, din sectiunea principala 

                   -tauri de reproductive-cuprinsi in testare , din sectiunea principala     

Cap 13- Recunoașterea informațiilor din alte registre genealogice 

Registrul genealogic al rasei Bruna recunoaște informațiile provenite de la alte registre 

genealogice care lucrează după cel putin la aceleasi standard. 

Pentru înregistrarea unui animal din alt registru genealogic sunt necesare următoarele: 

• Certificat de zootehnic sau ascendență; 

• Rezultate detaliate ale controlului producției la ascendenții femele;  
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• Indexul genetic din registrul genealogic de origine pentru mamă și tată. 

Dacă este vorba de o femelă care a fătat este necesar în plus : 

• Data fătării, lactația încheiată și controalele de la lactația în curs; 

• Ultima evaluare genetică din țara de origine; 

Pentru înregistrarea descendenților obținuți din IA sunt necesare toate documentele 

solicitate mai sus și în plus sunt cerute: 

• Rezultale testatrii  din  în țările de origine atat pentru mama cat și pentru tata, după 

caz; 

• Certificat de fenogrup sangvin sau ADN 

Pentru înregistrarea vițeilor obținuți din transfer de embrioni față de toate documentele 

solicitate mai sus sunt cerute în plus: 

• Certificatul de origine al vițelului; 

• Declalația de fătare; 

Cap.14-Controlul ascendenței 

Biroul  central al registrului genealogic poate oricând efectua controale la orice 

exploatație pentru vacile supuse controlului ascendenței. Biroul central al registrului genealogic 

este acela care stabileste animalele supuse controlului de sondaj,in mod deosebit taurii pentru 

monta naturala autorizata.  În caz de refuz nemotivat al proprietarului ,animalele acestea pierd 

recunoașterea ascendenței. 

Crescatorul suporta cheltuielile privind dovedirea ascendentei.  

 

Cap. 15-Tarife aplicate 

Comisia tehnică națională fixează tarifele pentru diferite servicii și documente eliberate 

de biroul central al Registrului genealogic, dupa aprobarea acestora în Adunarea Generală, 

conform votului membrilor prezenti. În caz de întarziere a plății, biroul central al Registrului 

genealogic poate ,după o prealabilă avertizare ,să suspende serviciile și transmiterea 

documentelor către membrul în cauză. 

 Cap. 16-Supracontrolul 

Competenţe 



23  

 

Consiliul director al societatii de ameliorare ACT Bruna-Schwyz stabileste persoane  

competente pentru efectuarea supracontrolului la nivelul fermelor  inscrise in Registrului 

genealogic precum si la nivelul organizatiilor de control partenere.Cei desemnati intocmesc 

note de supracontrol si informează departamentul tehnic al societatii de ameliorare privind 

cele constatate. Cei controlati sunt  obligați sa permită accesul la toate documentele , 

verificarea tuturor aspectelor legate de activitatea tehnica,precum şi la recoltarea de probe in 

vederea verificarii ascendentei. 

Organizaţiile de însămânţări artificiale, persoanele care practică însămânţarea artificială 

sau transferul de embrioni şi alte societati de ameliorare permit accesul la orice documente 

sau informaţii cu privire la gestiunea Registrului genealogic şi a inspecţiilor. 

 

Biroul central al registrului genealogic are obligația ca anual să întocmească un raport cu 

neregului constatate pe care să îl prezinte comisiei tehnice naționale. 

 Cap. 17- Sancțiuni 

 In cazul in care  un crescător sau o parte terță careia i-a fost încedințată activitatea de 

testare a performantelor, încalcă prezentul regulament, consiliul director al ACT BRUNA 

SCHWYZ poate lua următoarele măsuri: 

• notificare /avertisment scris, cu acordarea unui termen de maxim 30 de zile , in 

vederea remedierii neregulilor ; 

• notificare de control sarit , daca se constata ca , controlul performantelor nu s-a 

realizat conform normelor legale  si/sau a procedurilor societatii de ameliorare ACT 

Bruna-Schwyz ; 

•   restrictionarea accesului inregistrarii in programul informatic al societatii de 

ameliorare ACT Bruna-Schwyz , a datelor colectate in urma efectuarii controlului 

performantelor.  

•  rezilierea unilaterală a contractului incheiat cu societatea de ameliorare  ACT Bruna-

Schwyz in situatia in care legea o impune sau daca neregulile constatate nu s-au 

remediat in termen de maxim prevăzut in    avertismentului scris. 

 

Cheltuielile  angajate prin anchetă și corectarea erorilor cad în sarcina persoanei sau 

organizațiilor care au comis eroarea. 

Notificarea părtilor : 

Măsurile şi sancţiunile luate sunt comunicate partilor  in scris.  
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Contestarea   sancțiunilor 

Împotriva măsurilor   şi sancţiunilor luate de catre societatea de ameliorare ACT 

Bruna-Schwyz se poate depune contestatie în termen de 30 de zile de la primirea sancţiunii. 
 

 

Cap. 18- Procedura de soluționare a litigiilor dintre fermieri  

 

Se refera la o procedura specială de solutionare a unei categorii de litigii care au 

legatură cu activitatea societății de ameliorare  ACT Bruna-Schwyz, cu litigiile izvorâte din 

nerespectarea Regulamentului de organizare a societății de ameliorare  , a Programului de 

ameliorare precum și a oricăror documente, înscrisuri, proceduri și decizii emise de către 

Registrul Genealogic în cauză. 

Prin aceasta procedura se va încerca soluționarea litigiului printr-o conciliere directă 

cu cealaltă parte, înainte de introducerea cererii   de chemare în judecată. 

Sesizarea 

In vederea solutionarii unei dispute aparute intre fermieri, pentru a putea apela la 

societatea de ameliorare A.C.T. Bruna-Schwyz , reclamantul trebuie  sa inainteze o sesizare 

scrisa.  

 Aceasta va cuprinde  informatii cu referire la: 

a) părțile litigiului si datele de identificare a acestora. In cazul în care reclamantul 

este reprezentat, numele reprezentantului și înscrisul care îi atesta calitatea de reprezentant; 

b) obiectul litigiului – vor fi prezentate obligațiile izvorate din deciziile societății de 

ameliorare urmare a carora a apărut litigiul; 

c) motivarea în fapt – reclamantul va  not i f ica  cat mai multe detalii, inclusiv 

documente relevante privind  incercarile părtilor de a soluționa pe cale amiabila  litigiul. 

d) motivarea în drept – dispozițiile legale și/sau prevederile actelor de reglementare 

emise de către societatea de ameliorare A.C.T. Bruna-Schwyz pe care se intemeiază; 

e) modul in care reclamantul este afectat de litigiu; 

f) soluții sau măsuri  propuse pentru solutionarea litigiului; 

g) mentionarea dacă o cerere cu acelasi obiect de litigiu,  între aceleași părți, a fost 

înaintată unei instante judecătorești; 

h) semnătura  părții sau a reprezentantului, după caz. 
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Soluționarea litigiilor 

Orice crescător care participă la programul de ameliorare poate efectua către  ACT 

BRUNA SCHWYZ, o sesizare cu privire la sancțiunile dispuse la adresa sa. 

         Sesizarea se inregistreaza ,secretariatul RG dupa care președintele societății de 

ameliorare A.C.T. Bruna-Schwyz  desemneaza în  termen de maxim 5 zi le de la data 

depuneri i  sesizări i  ,  presedintele desemnează 3 membri  ai  comisiei  tehnice 

nationale pentru solut ionarea l i t igiului .   

      Comisia va invita partile , comunicandu-le data intalnirii cu cel putin 5 zile inainte de 

termenul stabilit. 

În termen de 15 zile după analizarea tuturor informațiile necesare , in urma audierii 

punctelor de vedere exprimate ale ambelor părți va redacta decizia de soluționare  a litigiilor 

pe care o va comunica părților.  

 Părtile  pot  adresa Comisiei o cerere de reanalizare a acesteia în termen de 10 zile de la 

comunicarea soluției . 

 Presedintele societatii de ameliorare A.C.T . Bruna-Schwyz  emite o decizie privind 

solutionarea litigiului. Decizia va fi pronuntata in termen de o luna de la data sesizarii 

societatii de ameliorare A.C.T.Bruna-Schwyz . În situații exceptionale, in vederea unei bune 

soluționari a cazului, acest termen poate fi prelungit prin decizia  președintelui societății de 

ameliorare A.C.T. Bruna-Schwyz. 

Refuzul 

Societatea de ameliorare A.C.T. Bruna-Scvhwyz poate refuza instrumentarea unui 

anumit litigiu, pentru urmatoarele motive: 

  

a) litigiul este sau a fost analizat anterior de catre o altă comisie a societății de 

ameliorare A.C.T. Bruna-Schwyz sau de către o instanta judecătorească; 

b) reclamantul nu a depus sesizarea către societatea de ameliorare A.C.T. Bruna-

Schwyz  în termen de 6 luni de la data savarsirii faptei  care a iscat litigiul.  

c) instrumentarea unui astfel de litigiu ar afecta în mod grav funcționarea 

eficientă a societății de ameliorare A.C.T. Bruna-Schwyz ; 

d) litigiul nu priveste un parat aflat in relatie contractuala cu societatea de 

ameliorare A.C.T .Bruna-Schwyz 

În situatia în care societatea de ameliorare A.C.T. Bruna-Schwyz   nu poate analiza un 

litigiu înaintat, aceasta va prezenta ambelor părți o explicatie privind motivele neanalizării 

litigiului, în termen de 10 zile calendaristice de la primirea dosarului. 
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Cap.19- Dispoziții finale 

Intrarea în vigoare 

Prezentul Regulament intra în vigoare după aprobarea de catre Comisia Tehnica si a 

Consiliului Director al societatii de ameliorare ACT  Bruna-Schwyz 

Publicare 

Prezentul Regulament se posteaza pe site-ul societatii de ameliorare Asociatia 

Crescatorilor de Taurine Bruna-Schwyz- Maramures: 

www.asociatia-bruna.ro 
 

Prezentul regulament va fi transmis tuturor structurilor  (partilor terte )afiliate la  ACT 

BRUNA SCHWYZ. 

Prezentul regulament poate  fi modificat și adăugit de către consiliul director al ACT 

BRUNA SCHWYZ. 

 

Colectivul tehnic, 

ACT Bruna Schwyz 
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Anexa nr. 1 

Exploatație_________________________ 

Cod. Exploatatie_______________________ 

Document de transmitere a  însământărilor artificiale și montelor  natural dirijate la serviciul Registrului 

Genealogic 

Nr. 

crt 

Matricol femelă I.A. / MN DATA 

MONTEI 

Matricol  

TAUR 

PARTENER 

NUME TAUR/ 

COD  

 

NR. 

AUTORIZATIE 

COD 

OPERATOR  

I.A  

SAU NUME 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

Semnătură fermier       Semnătură controlor 
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Anexa nr.2  

 

Codul exploataţiei____________ 
 

Denumirea exploataţiei___________________ 
 
 
 
 

Registrul de montă şi fătări 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
matricol
vacă 

Data 
naşterii 

Data 
montei
/IA 

Nr. 
matric
ol 
(cod) 
taur 
parten
er 

Nr. 
buletin 
IA 

Data 
fătării 

Rangul 
fătării 

Nr. 
matricol 
al 
produs
ului 

Sexul 
Produ
sului 

Data 
reformei 
vacii 
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Anexa nr.3 

 
 

Buletin de însămânţare artificială 
 

Seria ……   Nr………. 
 

Operator  I A:  Nume şi prenume_________________ 
                       Cod __________ 
 

Numele crescătorului_________________ 
 

Codul crescătorului – COD EXP.__________________ 
 

Nr. matricol vacă____________________ 
 

Nr. matricol (cod) taur_______________ 
 

Data IA______________ 
 
 
 

Suma încasată:  manopera________ lei 
           Msc ____________lei 
                            Total____________lei 
 
 
 
 
 

Semnătura crescător                                                  Semnătura operator 
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Anexa nr.4 

Cod exploatație ................................. 

Denumirea exploatației .............................. 

 

 

Declarație la fătare 

 

Nr. crt Nr.matricol vițel Numele 

(facultativ) 

Sexul Data 

nașterii 

Nr. matricol mama Nr.matricol(cod) 

taur partener 
       

 
  

 
     

 

 

 

Nume proprietar ........................................ 

 

Semnătura .................................................. 

 

 

 
 
 


