
ORDIN nr. 765 din 16 decembrie 2009 pentru aprobarea 
Normei cu privire la animalele de reproducţie de rasă pură din 
specia bovine 
Văzând Referatul de aprobare nr. 141.100 din 16 decembrie 2009 al Direcţiei generale 
politici agricole, 
în concordanţă cu Directiva 2009/157/CE a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind 
animalele de reproducţie de rasă pură din specia bovine, 
având în vedere prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale 
nr. 790/2005 privind delimitarea competenţelor instituţiilor şi organizaţiilor implicate în 
transpunerea şi implementarea legislaţiei comunitare din domeniul zootehnic cuprinse în 
acquis-ul veterinar, 
în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.407/2009 privind reorganizarea şi funcţionarea 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, 
în temeiul art. 26 din Legea zootehniei nr. 72/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, interimar, emite următorul 
ordin: 
Art. 1 

Se aprobă Norma cu privire la animalele de reproducţie de rasă pură din specia bovine, 
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 
Art. 2 

Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G. K. 
Constantinescu", în calitate de autoritate competentă, va duce la îndeplinire prevederile 
prezentului ordin. 
Art. 3 

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, 
pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 17/2006 pentru aprobarea Normei cu privire la animalele 
de reproducţie de rasă pură din specia bovine, publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 146 şi 146 bis din 15 februarie 2006, precum şi orice alte dispoziţii contrare. 
Art. 4 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
-****- 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, interimar, 
Nicolae Giugea, 
secretar de stat 

ANEXĂ: 
NORMĂ cu privire la animalele de reproducţie de rasă pură din specia bovine 
 

NORMĂ din 16 decembrie 2009 cu privire la animalele de 
reproducţie de rasă pură din specia bovine 
Art. 1 

În sensul prezentei norme, următorii termeni se definesc astfel: 
a)animal de reproducţie de rasă pură din specia bovine înseamnă orice bovină, inclusiv 
bivol, ai cărei părinţi şi bunici sunt înscrişi sau înregistraţi într-un registru genealogic al 
aceleiaşi rase şi care este ea însăşi fie înscrisă, fie înregistrată şi poate fi înscrisă sau 
înregistrată în acest registru genealogic; 

b)registru genealogic înseamnă orice registru, arhivă sau bază de date: 
(i)care este ţinut/ţinută de o organizaţie sau asociaţie a crescătorilor acreditată de 
autoritatea competentă; şi 



(ii)în care animalele de reproducţie de rasă pură din specia bovine, dintr-o anumită rasă 
sunt înscrise sau înregistrate, cu menţionarea ascendenţilor lor. 
Art. 2 

Autoritatea competentă se asigură că, din motive zootehnice, nu sunt interzise, 
restricţionate sau împiedicate următoarele: 
a)schimburile intracomunitare cu animale de reproducţie de rasă pură din specia bovine; 
b)schimburile intracomunitare cu material seminal, ovule şi embrioni provenite de la 
animalele de reproducţie de rasă pură din specia bovine; 
c)înfiinţarea şi conducerea registrelor genealogice, în măsura în care corespund condiţiilor 
stabilite în aplicarea art. 6; 
d)recunoaşterea organizaţiilor sau asociaţiilor care înfiinţează şi conduc registrele 
genealogice, în conformitate cu art. 6; 
e)sub rezerva Directivei 87/328/CEE a Consiliului din 18 iunie 1987 privind acceptarea la 
reproducţie a bovinelor de rasă pură, transpusă prin art. 49 din Ordinul ministrului 
agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 19/2006 pentru aprobarea Normelor de 
apreciere a bovinelor de reproducţie, schimburile intracomunitare cu tauri destinaţi 
însămânţării artificiale. 
Art. 3 

Organizaţiile sau asociaţiile de crescători acreditate de autoritatea competentă nu se pot 
opune înscrierii în registrele lor genealogice a animalelor de reproducţie de rasă pură din 
specia bovine provenite dintr-un alt stat membru, cu condiţia ca ele să îndeplinească 
normele stabilite în conformitate cu art. 6. 
Art. 4 

(1)Autoritatea competentă întocmeşte şi menţine actualizată o listă de organisme, astfel 
cum sunt menţionate la art. 1 lit. b) pct. (i), care sunt acreditate în scopul întocmirii şi 
menţinerii registrelor genealogice pentru animale, şi o pun la dispoziţia statelor membre şi a 
publicului. 
(2)Normele detaliate pentru aplicarea prevederilor alin. (1) se aprobă în termen de 10 zile 
de la intrarea în vigoare a prezentului ordin. 
Art. 5 

Animalele de reproducţie de rasă pură din specia bovine, precum şi materialul seminal sau 
ovulele şi embrionii care provin de la acestea sunt însoţite, în schimburile intracomunitare, 
de un certificat de origine, conform modelului stabilit în conformitate cu procedura 
menţionată la art. 7 alin. (2), în special în ceea ce priveşte performanţele zootehnice. 
Art. 6 

În conformitate cu procedura menţionată la art. 7 alin. (2) se stabilesc următoarele: 
a)metodele de monitorizare a performanţei şi de evaluare a valorii genetice a bovinelor; 
b)criteriile pentru acreditarea organizaţiilor şi asociaţiilor de crescători; 
c)criteriile pentru înfiinţarea şi conducerea registrelor genealogice; 
d)criteriile pentru înscrierea în registrele genealogice; 
e)indicaţiile care trebuie să figureze în certificatul de origine. 
Art. 7 

(1)Comisia este asistată de Comitetul zootehnic permanent, instituit prin Decizia 
77/505/CEE a Consiliului din 25 iulie 1977 de instituire a unui comitet zootehnic 
permanent. 
(2)Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică art. 5 şi 7 din Decizia 
1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea 
competenţelor de executare conferite Comisiei. 
(3)Termenul prevăzut la art. 5 alin. (6) din Decizia 1999/468/CE se stabileşte la 3 luni. 
Art. 8 

Trimiterile la norma aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării 
rurale nr. 17/2006 pentru aprobarea Normei cu privire la animalele de reproducţie de rasă 



pură din specia bovine se interpretează ca trimiteri la prezenta normă şi se citesc în 
conformitate cu tabelul de corespondenţă din anexa care face parte integrantă din prezenta 
normă. 
-****- 

ANEXĂ: TABEL DE CORESPONDENŢĂ 
Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi 

dezvoltării rurale nr. 17/2006 pentru aprobarea Normei 
cu privire la animalele de reproducţie de rasă pură din 

specia bovine 

Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi 
dezvoltării rurale nr. 765/2009 pentru aprobarea Normei 

cu privire la animalele de reproducţie de rasă pură din 
specia bovine 

Art. 1 lit. a)-b) Art. 1 lit. a)-b) 

Art. 2 lit. a)-e) Art. 2 lit. a)-e) 

Art. 3 Art. 3 

- Art. 4 

Art. 4 Art. 5 

Art. 5 Art. 6 

Art. 6 - 

Art. 7 Art. 7 

Art. 8 - 

- Art. 8 
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