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ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A CRESCĂTORILOR DE CAPRE
DIN ROMÂNIA CAPRIROM
I. DEFINIRE
Art. 1.1. Registrul Genealogic reprezintă, conform Directivei Consiliului
89/361/CEE, orice carte, registru, dosar sau bază de date care sunt deţinute sau
conduse de către o organizaţie sau asociaţie a crescătorilor acreditată de către statul
membru în care asociaţia sau organizaţia crescătorilor funcţionează sau de către o
agenţie oficială a statului membru respectiv, în care caprinele de reproducție de rasă
pură dintr-o anumită rasă sunt înscrise cu menţionarea ascendenților lor şi reprezintă
instrumentul de ameliorare genetică a raselor de caprine cu scopul îmbunătăţirii
performanţelor lor.

II. OBIECT, BAZĂ LEGALĂ
Art.2.1. Obiect: Prin prezenţele dispoziţii Asociaţia ANCC CAPRIROM
reglementează înregistrarea, schimbul de animale, certificarea ascendenților şi a
altor informaţii zootehnice în cadrul registrului genealogic ale raselor de caprine.
Art. 2.2. Baza juridică: Prezentul regulament are la bază Legea Zootehniei nr.
72/2002, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 20/2006
privind aprobarea Normei cu privire la animalele de reproducţie de rasă pură din
speciile ovine şi caprine, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării
rurale nr. 22/2006 pentru aprobarea Normelor de apreciere a ovinelor şi caprinelor
de reproducţie şi statutul asociaţiei.

III. RELAŢII FUNCŢIONALE, ORGANIZARE
Art. 3.1. Relaţii funcţionale: Agenţia Naţională pentru Zootehnie (ANZ) este
autoritatea competentă pentru acreditarea organismelor sau autorităţilor responsabile
pentru înfiinţarea şi conducerea registrelor genealogice şi pentru controlul oficial al
producţiilor, calcularea şi publicarea rezultatelor.
Art. 3.2. Organizare
Organizarea registrului genealogic la rasei este în responsabilitatea Asociaţiei
Naţionale a Crescătorilor de Caprine CAPRIROM conform acreditării Agenţiei
Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie. Atribuţiile administrative
privind înfiinţarea şi conducerea registrelor genealogice sunt în sarcina serviciului
registrului genealogic din cadrul Asociaţiei.

Supravegherea internă a activităţii serviciului registrului genealogic este în
sarcina Comitetului director al asociaţiei.

IV. REGULI GENERALE - CRITERIILE DE ELIGIBILITATE ALE
FERMEI DIN CARE PROVIN ANIMALELE ÎNSCRISE ÎN
REGISTRUL GENEALOGIC PENTRU RASELE DE CAPRINE
Art. 4.1. Fermele din care provin animalele în registrele genealogice trebuie să
întrunească cumulativ următoarele condiţii:
• Să dispună de un sistem de comunicaţie modern (tel, fax, e-mail) pentru a putea fi
contactat şi a putea comunica uşor, în vederea înscrierii animalelor în R.G. şi pentru
care efectuează COP, precum şi cu alte organisme care au abilitări pentru a solicita
date sau a face verificări;
• Să folosească un sistem de individualizare sigur, permanent, care să permită citirea
uşoară şi corectă a numerelor matricole pentru înscrierea în baza de date;
• Să respecte tehnologiile de reproducere şi creştere în rasă curată a caprinelor;
• Să asigure caprinelor o hrănire şi îngrijire corespunzătoare cerinţelor speciei, rasei
şi în conformitate cu normele sanitare-veterinare în vigoare;
• Să aibă animalele înscrise în C.O.P.;
• Să aibă capacitatea de înscriere şi de transmitere corectă a datelor tehnice necesare
înscrierii animalelor în R.G. pe suport de hârtie şi/sau electonic;
• Fermierul să fie membru al Asociaţiei acreditată pentru conducerea registrului
genealogic al raselor de caprine şi efectuarea controlului oficial al producţiilor;
• Fermierul să fie atestat pentru creşterea animalelor dacă este persoană fizică,
conform cu normele în vigoare, sau dacă este societate să aibă angajat personal
tehnic de specialitate;
• Fermierul să pună la dispoziţia personalului asociaţiei animalele şi toate datele
privind animalele înscrise în R.G. şi să asigure toate condiţiile necesare pentru
efectuarea în bune condiţii a C.O.P.;
• Fermierul să transmită la timp rapoartele solicitate de asociaţia acreditată să
conducă R.G. şi să efectueze controlul oficial;
• Fermierul să participe efectiv şi financiar, dacă este cazul, la activităţile la care este
solicitat de către asociaţia acreditată pentru C.O.P. şi conducerea R.G.;
Art. 4.2. Organizarea activităţii de reproducţie şi sistemul de înregistrare a
ascendenţei - părinţi şi bunici, inclusiv documentele de înregistrare a evenimentelor
de reproducţie şi circulaţie a acestora - buletin de IA., registrul unic de monte
(însămânţări) şi fătări, etc.

Modul de colectare a datelor de control oficial:
- Prin servicii directe organizate de către asociaţia care conduce R.G. şi care este
acreditată şi pentru efectuarea C.O.P.
- Prin asociaţii afiliate, acreditate pentru determinarea calităţii genetice a raselor de
animale, în baza unui acord. În acord, asociaţia acreditată pentru determinarea
calităţii genetice a raselor de animale se angajează la înregistrarea şi transmiterea
corectă a datelor rezultate în urma efcctuarii C.O.P., pentru includerea acestora în
R.G. al rasei.
- În baza acordului se va încheia un contract privind înregistrarea şi transmiterea
corectă a datelor din C.O.P. pentru includerea acestora în R.G. al rasei şi în
certificatele de origine şi/sau utilizarea lor în vederea estimării valorii de ameliorare.
Contractul trebuie să prevadă şi efectuarea C.O.P. în conformitate cu legislaţia în
vigoare. Acest contract va fi încheiat după obţinerea acreditării pentru conducerea
R.G. şi va fi transmis/ depus la A.N.Z. în copie legalizată sau copie simplă
obligatoriu însoţită de original, pentru conformitate - în termen de 30 zile de la
obţinerea acreditării.

V. CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU ÎNSCRIEREA
ANIMALELOR ÎN REGISTRUL GENEALOGIC
ART. 5.1. Caracteristicile registrului genealogic pentru rasele de caprine sunt:
tipul, secţiunile şi clasele registrului.
Tipul registrului: ÎNCHIS
Secţiuni: - PRINCIPALĂ
- SUPLIMENTARĂ
Clasele: - PRINCIPALĂ "A1" , "A2"
- SUPLIMENTARĂ "B1","B2","B3".
ART. 5.2. Pot fi înscrise în registrul genealogic al rasei secţiunea principală
atât femele cât şi masculi care îndeplinesc cumulat următoarele criterii :
a. provin din părinţi şi bunici înscrişi în registrul genealogic la rasei;
b. sunt identificate conform cu cerinţele din prezentul regulament şi conform cu
normele naționale în vigoare de identificare a animalelor;
c. au eliberat un certificat de origine în conformitate cu regulile registrului prevăzute
în ANEXA 2 a prezentului regulament.
d. se încadrează în indicii rasei sau depăşesc aceşti indici prevăzuţi în ANEXA
1 la prezentul regulament;
e. femelele a căror mamă şi bunică maternă sunt înscrise în secţiunea suplimentară

a registrului genealogic şi a căror tată şi doi bunici (TT şi TM) sunt înscrişi în
secțiunea principală a registrului genealogic ;
f. se încadrează după performanţe în clasele A1 sau A2 conform cu ANEXA 2 din
prezentul regulament;
g. provin din ferme care îndeplinesc criteriile de eligibilitate
ART. 5.3. Pot fi înscrise în registrul genealogic secțiunea SUPLIMENTARĂ
femelele şi masculii care întrunesc cumulativ următoarele criterii:
a. Sunt identificate după naştere în conformitate cu cerinţele din prezentul
regulament;
b. Corespund standardului de rasă conform cu ANEXA 1 la prezentul regulament
c. Îndeplinesc criteriile minime de performanța corespunzător CLASELOR I-II din
prezentul regulament.
Modul de utilizare a datelor :
- Certificare originii, a performanţelor şi a valorii de ameliorare (documente eliberate
de deţinătorul R.G.)
- Îndeplinirea obiectivelor stabilite în programul de ameliorare al rasei.

VI. REPRODUCŢIA
ART. 6.1. Principii
• Reproductia caprinelor se face prin monta naturală sau însămânţare artificială.
Creșterea numerică a rasei în condiții de izolare reproductive trebuie să fie de minim
0,8. Însămânţarea artificială se poate face de către asociaţiile judeţene sau de către
organizaţii recunoscute de Asociaţie.
• Monta naturală poate fi organizată prin împerecheri nominalizate sau prin montă
în harem.
• În cazul montei prin împerecheri nominalizate, ţapii reproducători vor fi separaţi
de femele, monta caprelor se face cu ţapul nominalizat de serviciul registrului
genealogic, sub supravegherea fermierului. Depistarea caprelor în călduri se face cu
ţapi încercători.
• În cazul montei în harem, în perioada montei turma va fi împărţită în grupe de
montă formate dintr-un ţap şi până la 20-35 capre. Formarea grupelor de capre şi
nominalizarea ţapului pentru fiecare grupă se face de către serviciul registrului
genealogic.
 Evitarea creșterii excesive a consangvinizării prin restricționarea împerecherii
reproducătorilor cu un grad de înrudire mai mare de 12,5%.
• Montele naturale şi însămânţările artificiale efectuate de crescător sau de un
însămânţător independent sunt înscrise în registrul de montă şi transmise de

crescător serviciului registrului genealogic.
• Montele sau însămânţările repetate sunt înscrise fiecare separat.
• În cazul împerecherilor nominalizate, transmiterea montelor se face la finalizarea
perioadei de montă, iar în cazul montelor în harem, transmiterea montelor se face la
finalizarea perioadei de montă ca si interval de montă, urmand data montei sa fie
inregistrata in respectivul interval, prin calcularea in functie de data fatarii (147 zile
in urma).
• Fiecare exploataţie are obligaţia să completeze la zi evenimentele de reproducţie
în registrul de montă/însămânţare şi fătări (inclusiv însămânţările efectuate de o
organizaţie de însămânţare).
• Registrul cuprinde următoarele: numărul matricol al caprei, data naşterii, data
montei/însămânţării (cu excepţia montei în harem), numărul matricol al ţapului
partener, dată fătării, numărul matricol al produsului (produşilor) sexul produsului
(produşilor), data reformei (model anexă nr.3).
• Registrul de montă/însămânţare şi fătări trebuie păstrat în exploataţie cel puţin 5
ani. În acest interval de timp, documentele pot fi cerute oricând de către serviciul
registrului genealogic.
ART. 6.2 Recunoaştere
• Serviciul registrului genealogic recunoaşte informaţiile transmise cu privire la
montă sau însămânţare, dacă sunt îndeplinite următoarele:
-organizaţia sau asociaţia care efectuează însămânţarea artificială este recunoscută
de Asociaţie;
-însămânţătorii sunt acreditaţi de ANZ ;
-transmiterea de date este efectuată conform dispoziţiilor în vigoare (prezentul
regulament);
-crescătorul permite liberul acces persoanelor din serviciul registrului genealogic,
pentru controlul documentelor .
-ţapul folosit la montă/însămânţare este înscris în registrul genealogic
-exploataţia în care se efectuează monta/însămânţarea este înregistrată în registrul
genealogic.
• Dacă una sau mai multe condiţii nu sunt îndeplinite sau dacă datele transmise nu
corespund standardului calitativ al registrului genealogic, serviciul registrului
genealogic poate oricând să refuze recunoaşterea informaţiilor printr-o notificare
scrisă, transmisă însămânţătorului sau crescătorului în cauză.
ART. 6.3. Responsabilitate generală
Oricare ar fi modul de reproducţie şi sistemul de transmitere a datelor,

crescătorul răspunde de identificarea corectă a caprelor şi de înregistrarea corectă a
tuturor montelor şi însămânţărilor la caprele din exploataţia proprie.

VII. FĂTĂRILE
Deţinătorul de animale transmite datele privind fătarea, care cuprinde
matricolul produsului, numele (facultativ), sexul, data naşterii, matricolul mamei.
Notificarea, individuală sau colectivă, trebuie să parvină serviciului registrului
genealogic într-un interval de 5 zile lucrătoare după aplicarea crotaliilor.

VIII. DOCUMENTELE REGISTRULUI GENEALOGIC
ART. 8.1. Certificatul de origine
În termen de 90 de zile de la primirea datelor privind fătările, serviciul
registrului genealogic poate emite certificatul de origine.
Certificatul de origine cuprinde: identitatea, crescătorul şi proprietarul
animalului, performanțele de producție, de exterior şi genetice ale animalului şi
ascendenţilor săi, indicaţii asupra descendenţilor săi, calificarea şi distincţiile.
ART. 8.2. Actualizarea
Certificatul de origine este actualizat periodic, prin alt document care îl
înlocuieşte pe primul. Pentru ţapi se eliberează un nou certificat după fiecare
clasificare.
Pentru capre se eliberează un nou certificat după încheierea fiecărei lactaţii.
Un nou certificat poate fi eliberat la solicitarea crescătorului, în afara termenelor
regulate, prin comandă la serviciul registrului genealogic. În toate cazurile, la
primirea certificatului, crescătorul îl elimină pe precedentul. În afara actualizărilor,
nici o completare suplimentară nu este permisă.

IX. ASCENDENŢA RECUNOSCUTĂ
ART. 9.1. Exploataţia
Ascendenţii nu sunt înregistraţi şi atestaţi de serviciul registrului genealogic,
decât dacă exploatațiile îndeplinesc următoarele:
-toate animalele sunt identificate la momentul fecundării şi la momentul naşterii;
-însămânţările sau montele naturale sunt conforme legislaţiei şi a prezentului
regulament;
-transmiterea datelor se face conform cu prezentul regulament.

ART. 9.2. Codul exploataţiei
Crescătorul care doreşte să fie înregistrat la serviciul registrului genealogic
primeşte un cod unic de înregistrare.

X. DEFINIREA RASEI, ADMITEREA MASCULILOR
ART. 10.1. Generalităţi
Menţionarea rasei tatălui sau a procentului de sânge este parte integrantă a
certificatului de origine.
Pentru a fi înscris în registrul genealogic, secţiunea principală, un mascul trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
-puritatea rasei minim 87,5% rasă pură, rezultată din documente pe două generaţii
-vârstă, valoarea genetică a masculului şi a mamei şi nota globală după exterior să
se încadreze în minimul stabilit de Asociație
-să corespundă sub aspect sanitar veterinar
-să fie fără defecte ereditare şi de constituţie
ART. 10.3. Acordarea numărului de înscriere în registrul genealogic
Numărul de înscriere în registrul genealogic este unic şi se acordă la
încheierea testării după performanţe proprii, în cazul masculilor şi la vârsta intrării
la reproducţie, în cazul femelelor.
Numărul de înscriere în registrul genealogic poate fi acordat anterior acestor
evenimente, la solicitarea proprietarului, în cazul vânzării ca animale de reproducţie.
Animalele din cumpărări, înscrise în alte registre genealogice, se înscriu cu
numărul acordat de registrul genealogic de origine.
ART. 10.4. Durata menținerii în registrul genealogic
Admiterea masculului în registrul genealogic este valabilă un an de la data
clasificării. Ţapul trebuie clasificat din nou şi să îndeplinească toate condiţiile pentru
prelungirea admiterii. Dacă are 8 luni sau mai mult şi îndeplineşte cerinţele
referitoare la descendenţă, stabilite de Asociaţie, admiterea este considerată
definitivă.

XI. ALTE REGISTRE GENEALOGICE
ART. 11.1. Registrul genealogice al raselor de caprine recunoaşte informaţiile
provenind din alte registre genealogice care lucrează după standarde echivalente.
Condiţiile prezentului regulament se aplică fără discriminare animalelor provenite

din alt registru genealogic recunoscut sau obţinute din material seminal sau embrioni
importaţi.
ART. 11.2. Pentru înregistrarea unui animal din alt registru genealogic sunt necesare
următoarele documente:
-certificat de înregistrare sau ascendenţă (date de naştere şi identificare ale
ascendenţilor pe două (trei) generaţii);
-rezultate detaliate ale controlului producţiei la ascendenţii femele;
-indecşi genetici în registrul genealogic de origine pentru tată şi mamă.
În plus, dacă este vorba de o femelă fătată:
-dată fătării, lactaţia încheiată şi controalele de la lactaţia în curs (dacă este cazul);
-indecşi genetici actuali în registrul genealogic de origine.
ART. 11.3. Materialul seminal
Pentru înregistrarea descendenţilor obţinuţi din însămânţare artificială se
aplică condiţiile art. 11.2 ale genitorului.
În plus, sunt cerute:
-rezultate complete şi actuale ale testării în ţările de origine - certificat de tipizare
sangvină sau ADN
Art. 11.4. Embrionii
Pentru înregistrarea produșilor obţinuţi din transfer de embrioni, condiţiile art.
11.2 şi 11.3 se aplică tatălui şi mamei.
În plus, sunt cerute certificate de tipizare sangvină sau profil ADN pentru
mama donatoare.

XII. CONTROLUL ASCENDENŢEI
ART. 12.1. Controale obligatorii
În următoarele cazuri, ascendenţa nu este înregistrată în documentele
registrului genealogic, decât în baza unui document emis de un laborator recunoscut
pentru controale de ascendenţă:
-intervalul pentru notificarea naşterii nu este respectat;
-durata gestaţiei este anormală;
-însămânţări sau monte naturale consecutive (la acelaşi ciclu) cu ţapi diferiţi;
-identificarea neclară a tatălui, mamei sau individului, monte sau însămânţări
artificiale neanunţate;
-ied obţinut din transfer de embrioni; ţap destinat însămânţării artificiale.
În plus, toţi ţapii pentru reproducţie (monta naturală) trebuie tipizaţi înainte de prima
montă, pentru a garanta calitatea controalelor efectuate pe descendenţi.

ART. 12.2. Sondaje regulate
Serviciul registrului genealogic poate ordona oricând efectuarea unor
controale în orice exploataţie, la una sau mai multe capre supuse controlului
ascendenţei. Exploatațiile care dețîn mai mulți țapi pentru monta naturală şi
exploataţiile care practică însămânţarea artificială şi monta naturală, sunt controlate
în mod special. Un astfel de control poate fi efectuat fără a indica un motiv.
Serviciul registrului genealogic este acela care stabileşte animalele supuse
controlului de sondaj.
În caz de refuz nemotivat, animalele în cauză pierd recunoaşterea ascendenţei.
Structura registrului genealogic
Registrul genealogic este organizat în două secţiuni:
-secţiunea principală
-secţiunea suplimentara
Secţiunea principală include caprinele (masculi şi femele) de rasa pura cu cel
puţin două generaţii de ascendenți cunoscuţi, cu o puritate a rasei de minim 87,5%.
Secţiunea suplimentara este structurată în patru clase, astfel:
-clasa B1 include animale cu cu un părinte necunoscut sau cu 1-4 bunici necunoscuţi
-clasa B2 include animale cu doi părinţi necunoscuţi dar care fenotipic se incadreaza
in parametrii rasei
-clasa B3 "experimental”, include animale provenite din încrucişarea între părinţi
din rase diferite.
Registrul va cuprinde următoarele informaţii:
-numele proprietarului
-numele exploataţiei
-codul exploataţiei
-adresa exploataţiei
-nr. de înscriere a animalului în registrul genealogic
-nr. matricol al animalului
-data naşterii
-sexul
-părinţii: tată, mamă (data naşterii şi nr. matricol)
-bunicii: tată şi mamă paterni, tată şi mamă materni (data naşterii şi nr. matricol)
Președinte ANCC Caprirom
Ing. Cocu Vasile

ANEXA 1. INDICII CARACTERISTICI RASELOR DE CAPRINE

RASA

TIP MORFOPRODUCT1V

TALIA PROLIFI GREUTATE(KG)
(CM)
C IT
ATE
3 luni
Adult

DURATA

25
28
20
25

F
40
45
40
48
50
60
48
60

27
30
22
28
40
18
23

24
27
20
25
35

80
100
80
100
130

50 600- 1500/270-280
60
48 400-500 /180 -240
60
80

15
20

30
40

180

22
28

20
25

55
70

230

30
32

25
28

100
120

Lapte.carne

55-60

140

Alba de
Banat
Saanen

Lapte.carne

57- 63

170

Lapte.carne

75-90

180

Metisi
Saanen x
Carpatina
Alpina

Lapte.carne

55-60

170

Lapte,carne

70- 80

170

Metisi
Alpinax
Carpatina
Angora

Lapte, carne

50-55

170

Carne, fibra
mohair

45-50

105

Murci ana
Granadina

Lapte.carne

40-50

Anglo
Nubian

Lapte, carne

85-110

F
15
18
16
20

KG

M
60
80
50
90
70
120
80
100

Carpatina

M
17
22
18
24
28
30
22
28

LAPTE

LACTATIEI
250-300 / 170-210
250-500 / 170-240
750-1800/ 270-280
400 - 500 / 180-240

40 - nu se mulge, se tunde de 2
50 ori pe an si produce intre 46 kg fibra
35 500-600 / 190-210
45
70 750-1500/ 280
75

NOTA. Caracteristicile sunt conform standardelor ASRO pentru
animalele din rasa

ANEXA 2
CERINȚELE MINIME DE INSCRIERE ÎN REGISTRUL GENEALOGIC
AL CAPRINELOR – SECȚIUNEA SUPLIMENTARĂ ÎN
CONFORMITATE CU PERFORMANȚELE ANIMALELOR
FEMELE
SPECIFICAȚIE

UM

Carpatina

Alba de

Banat

CARNE
GREUTATE
CORPORALA
ADULT
LAPTE
LA PTE MULS

MASCULI
SPECIFICAȚIE

CARNE
GREUTATE
CORPORALA
ADULT

Kg

Kg

RASA
Saanen
Alpina in
in rasa
rasa
curata
curata

Anglo
Nubian

42

45

50

48

40

70

300

500

>750

>650

>510

>750

UM

Kg

Murciana
Granadina

RASA
Carpati
na

Alba de
Banat

Saanen In
rasa curata

Alpina in
rasa curata

Murciana
Granadina

Anglo
Nubian

70

70

90

85

50

100

Pentru CLASA B2 performanțele de reproducție sunt cu 10-15% mai reduse atât la
femele cât și la masculi

ANEXA 3
Asociația Națională a Crescătorilor de Capre
Din România-CAPRIROM
Nr. Numar Data
ORIGINEA
crt. matricol nasterii MAMA TATA

I

MONTA
II
III

Data
Data
Data
montei montei montei
nr.mat. nr.mat. nr.mat.
Țap
Țap
Țap

Ferma……………….

Data Nr. Sex Nr.
Greutate
Observații
matricol naștere 28 înțărcare
fătării iezi
iezi
fătați
zile

