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ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A CRESCĂTORILOR DE CAPRE DIN ROMÂNIA 

CAPRIROM 
 
 
 
 
I. DEFINIRE  
 
Art. 1.1. Registrul Genealogic reprezintă, conform Regulamentul UE 1012/ 8 iunie 2016 – privind 
condițiile zootehnice și genealogice aplicabile ameliorării animalelor de reproducție de rasă pură, orice 
registru genealogic pentru animale din speciile bovină, ovină, caprină sau ecvină, orice arhivă sau 
suport de date, care este condus de o societate de ameliorare și este alcătuit dintr-o secțiune principală 
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 principală.  
 
II. OBIECT, BAZĂ LEGALĂ  
 
Art.2.1. Obiect: Prin prezentele dispoziții Asociația ANCC CAPRIROM reglementează înregistrarea, 
schimbul de animale, certificarea ascendenților și a altor informații zootehnice în cadrul registrului 
genealogic ale raselor de caprine.  
Art. 2.2. Baza juridică: Prezentul regulament are la bază Legea Zootehniei nr. 32/2019, Ordinul 
Ministrului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale nr. 20/2006 privind aprobarea Normei cu 
privire la animalele de reproducție de rasă pură din speciile ovine și caprine, Ordinul Ministrului 
Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale nr. 22/2006 pentru aprobarea Normelor de apreciere a 
ovinelor și caprinelor de reproducție și statutul asociației, Regulamentul European 1012/ 2016 privind 
condițiile zootehnice și genealogice aplicabile ameliorării animalelor de reproducție de rasă pură, a 
porcilor de reproducție hibrizi și a materialului germinativ provenit de la acestea, comerțului cu acestea 
și introducerii lor în Uniune, Regulamentul 716/2017 de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (UE) 1012 2/016 cu privire la modelele de formulare care trebuie utilizate pentru 
informațiile ce urmează̆ să fie incluse în listele cu societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare 
recunoscute, Regulamentul 717/ 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 1012 
2/016 privind modelele de certificate zootehnice pentru animalele de reproducție și materialul 
germinativ provenit de la acestea. 
 
III. RELAŢII FUNCŢIONALE, ORGANIZARE  
 
Art. 3.1. Relații funcționale: Agenția Națională pentru Zootehnie (ANZ) este autoritatea competentă 
pentru acreditarea organismelor sau autorităților responsabile pentru înființarea şi conducerea 
registrelor genealogice şi pentru controlul oficial al producțiilor, 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 Zootehnie. 
Atribuţiile administrative privind înfiinţarea şi conducerea registrelor genealogice sunt în sarcina 
serviciului registrului genealogic din cadrul Asociaţiei.  
 Supravegherea internă a activității serviciului registrului genealogic este în sarcina Biroului 
executiv permanent al asociației.  
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IV. REGULI GENERALE - Criteriile de eligibilitate ale fermei din care provin animalele 
înscrise/ înregistrate în registrul genealogic  pentru rasele de caprine  
 
Art. 4.1. Fermele din care provin animalele în registrele genealogice trebuie să întrunească cumulativ 
următoarele condiții:  
 

• să dețină animale de reproducție în exploatații amplasate pe teritoriul României; 
• animalele deținute să aparțină rasei Programului de ameliorare 
• Să dispună de un sistem de comunicație 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 sistemul de individualizare al animalelor conform legislatiei sanitar veterinare in 
vigoare; Incepand cu anul 2018 se impune ca masura suplimentară tatuarea cu codul de ferma 
a produsilor retinuti pentru reproductie, pana la varsta de 5 luni, si care sunt inscrisi in RG – 
sectiunea principala, conform OM 1045/2018; 

• 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 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 unei Asociaţii acreditată pentru 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 inscris in Certificatul de inregistrare fiscala 
codul CAEN specific cresterii caprinelor (0145, 0150);  

• Fermierul să asigure personalului Asociatiei de COP si RG accesul in ferma si conditii pentru 
buna desfasurare a obiectivelor Programului de ameliorare; 

• Fermierul să transmită la timp rapoartele solicitate de asociaţia acreditată COP/RG;  
• 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 Inseminare Artificiala, registrul unic de monte (însămânţări) şi fătări, formulare miscare a 
animalelor vii, etc.  
 
Modul de colectare a datelor de control oficial:  
  
- Prin asociații afiliate, acreditate de către ANZ pentru determinarea calității genetice a raselor de 
animale, în baza unui acord. În acord, asociația acreditată pentru determinarea calității genetice a 
raselor de animale se angajează la culegerea datelor primare si înregistrarea lor în Platforma unica - 
Registrul Genealogic, platforma administrata de asociația acreditata RG.  
- Datele introduse in platforma RG stau la baza eliberării certificatelor de origine și/sau utilizarea lor 
în vederea estimării valorii de ameliorare.   
- Contractul trebuie să prevadă şi efectuarea C.O.P. în conformitate cu legislația în vigoare.  
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V. CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU ÎNSCRIEREA ANIMALELOR ÎN REGISTRUL 
GENEALOGIC  
 
ART. 5.1. Conform Regulamentului European 1012/2016 pedigriul animalelor are la bază registrul 
genealogic unde fiecare animal are informații despre ascendență și descendență. 

Registrul Genealogic este alcătuit din următoarele secțiuni: 
Secțiunea Principală (SP) 
Secțiunea Suplimentară I (SS1) 
Secțiunea Suplimentară II (SS2) 

 
ART. 5.2. „Secțiunea principală” înseamnă secțiunea din registrul genealogic în care animalele de 
reproducție 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.  

Secțiunea principală a registrului genealogic este alcătuita dintr-o singura clasa. 
Pentru a fi înscris în secțiunea principală a registrului genealogic al rasei sale, animalul din specia 

caprină, reproducător de rasă pură, conform Regulamentului European 1012/2016, anexa II, partea 1, 

cap I (1), trebuie: 

— să provină din părinți și bunici care sunt ei înșiși sunt înscriși în sectiunea principala a 

registrului genealogic al aceleiași rase; 

— să fie identificat după naștere conform regulilor stabilite de acest registru;  

— să aibă o filiație stabilită în conformitate cu regulile registrului menționat anterior. 

— în cazul comerciaizării unui animal, pentru a putea fi înscris sau înregistrat în Rregistrul 

genealogic, animalul respectiv trebuie însoțit de un certificat zootehnic. 

 
ART. 5.3. Trecerea din Secțiunea Suplimentară în Secțiunea Principală a descendenților femeli se face 
respectând următoarele condiții, conform Regulamentului European 1012/2016, anexa II, partea 1, cap 
III (1): 

- mamă și bunică pe linie maternă sunt înregistrate într-una din secțiunile suplimentare ale 

registrului genealogic pentru aceeași rasă 

- tată și doi bunici înscriși în secțiunea principală a registrului genealogic pentru aceeași rasă. 

Descendenții din prima generație proveniți din femela menționată și dintr-un mascul de 

reproducție de rasă pură înscris în secțiunea principală a Registrului genealogic al aceleiași rase vor fi, 

de asemenea, considerați animale de rasă pură și vor fi înscriși sau înregistrați și eligibili pentru a fi 

înscriși în secțiunea principală a registrului genealogic respectiv. 

 
ART. 5.4. In Secțiunea Suplimentara 2 (SS2) se vor înregistra doar femele care respecta criteriile de 
mai jos chiar dacă nu au origine cunoscută sau nu provin dintr-un program de încrucișare aprobat de 
Asociație:   
- să fie identificată după naștere în conformitate cu regulile stabilite de registrul genealogic;  
- să fie declarată conformă cu standardul rasei (încadrare fenotipică);  

 
ART. 5.5. In Secțiunea Suplimentara 1 (SS1) se vor înregistra doar produșii femeli care provin dintr-
o femela înregistrata in SS2 și un mascul de rasă pură înscris în registrul genealogic al rasei și  întrunește 
cel puțin nivelul minim al caracteristicilor stabilite de registrul genealogic. 
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VI. REPRODUCŢIA  
 
ART. 6.1. Principii  

 
Reproducția caprinelor se face prin monta naturala dirijata sau însămânţare artificială. Creșterea 

numerică a rasei în condiții de izolare reproductivă trebuie să fie de minim 0,8.  
La reproducția caprelor înscrise sau înregistrate în Registrul genealogic al rasei se admite efectuarea 

montei doar cu masculi de aceeași rasă, înregistrați în secțiunea principală. Este admisă practicarea 

inseminărilor artificiale cu material seminal provenit de la masculi de rasă pură, din secțiunea 

principală cu verificarea identității.  

 Ca metodă de verificare a identității masculilor utilizați recoltării de material seminal în vederea 

prelucrării și inseminării artificiale se fac teste genetice – analiza ADN sau alte metode adecvate care 

au aceeași grad de certitudine ca analiza ADN. (Reg. U.E. 1012/2016, art. 22)  

Testele genetice – analiza ADN sunt prevazute ca metodă de stabilire a filiației produșilor femeli 

și masculi pentru care se solicită Certificat zootehnic și există suspiciuni privind originea.  

 Monta naturală poate fi organizată prin împerecheri nominalizate sau prin montă dirijată în harem.  
 La monta în harem, în perioada montei, turma va fi împărțită în grupe de montă si se specifică 

fiecare lot de femele cu masculul corespunzător și perioada în care au fost la reproducție. Data 
exactă a montei se va calcula cu 149 zile (145-152 zile) înaintea datei fătării dar cu încadrarea în 
intervalul de montă specificat..  

 În cazul montei prin împerecheri nominalizate, țapii reproducători vor fi separați de femele, monta 
caprelor se face cu țapul nominalizat de serviciul registrului genealogic, sub supravegherea 
fermierului. Depistarea caprelor în călduri se face cu țapi încercători.  

 Montele naturale și însămânțările artificiale sunt înscrise în registrul de montă și transmise de 
crescător serviciului registrului genealogic.  

 Montele sau însămânțările 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, urmând data montei sa fie înregistrată in respectivul interval, prin 
calcularea in funcție de data fătării (147 zile in urma).  

 Fiecare exploatație are obligația să completeze la zi evenimentele de reproducție în registrul de 
montă/însămânțare și fătări (inclusiv însămânțările efectuate de o organizație de însămânțare).  

 Registrul cuprinde următoarele: numărul matricol al caprei, data nașterii, data montei/însămânțării 
(cu excepția montei în harem), numărul matricol al țapului partener, dată fătării, numărul matricol 
al produsului (produșilor) sexul produsului (produșilor), data reformei (model Anexă nr.3).  

 In cazul montei in harem, la incheierea perioadei de monta, detinatorii de caprine sunt obligati sa 
depuna declaratia de monta in care se specifică fiecare lot de femele cu masculul corespunzator și 
perioada în care au fost la reproducție. Data exactă a montei se va calcula cu 149 zile (146-152 zile) 
înaintea datei fătării dar cu încadrarea în intervalul de montă specificat. 

 Registrul de montă/însămânţare şi fătări trebuie păstrat în exploataţie cel puţin 5 ani. În acest 
interval de timp, documentele vor fi puse la dispozitia serviciul registrului genealogic sau altor 
institutii abilitate care le solicita.  

 
ART. 6.2 Recunoaştere  
 

Serviciul registrului genealogic recunoaște informațiile transmise cu privire la montă sau 
însămânțare, dacă sunt îndeplinite următoarele:  
-organizația sau asociația care efectuează însămânțarea artificială este recunoscută de ANZ;  
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-însământătorii sunt autorizați de ANZ;  
-transmiterea de date (declarația de monta, registrul de monta si fătări, Registrul exploatației) este 
efectuată conform dispozițiilor în vigoare (prezentul regulament);  
-crescătorul permite liberul acces persoanelor din serviciul registrului genealogic, pentru controlul 
documentelor .  
-țapul folosit la montă/însămânțare este înscris în registrul genealogic secțiunea principala si este 
autorizat pentru monta de OJZ.  
-exploatația în care se efectuează monta/însămânțarea este înregistrată în registrul genealogic.  

Dacă una sau mai multe condiții nu sunt îndeplinite sau dacă datele transmise nu corespund 
cerințelor  registrului genealogic, serviciul registrului genealogic poate oricând să refuze recunoașterea 
informațiilor printr-o notificare scrisă, transmisă deținătorului de caprine în cauză.  
 
ART. 6.3. Responsabilitate generală  
 
 Oricare ar fi modul de reproducție și sistemul de transmitere a datelor, crescătorul răspunde de 
identificarea corectă a caprelor și de înregistrarea corectă a tuturor montelor și însămânțărilor la caprele 
din exploatația proprie, precum si de crotalierea pana la vârsta de 30 zile si tatuarea până la 5 luni a 
produșilor femeli si masculi opriți pentru reproducție.  
 
VII. FĂTĂRILE  
 
 Deținătorul de animale este responsabil pentru corectitudinea datelor privind fătarea, matricolul 
produsului, numele (facultativ), sexul, data nașterii, matricolul mamei, matricolul tatălui. Notificarea, 
individuală sau colectivă, trebuie să parvină serviciului registrului genealogic într-un interval de 5 zile 
lucrătoare după aplicarea crotaliilor definitive. 
 
VIII. DOCUMENTELE REGISTRULUI GENEALOGIC  
 
ART. 8.1. Certificatul zootehnic 
 Certificatul zootehnic conform Regulamentul UE 1012/ 8 iunie 2016 – privind condițiile 
zootehnice și genealogice aplicabile ameliorării animalelor de reproducție de rasă pură, orice registru 
genealogic pentru animale din speciile bovină, ovină, caprină sau ecvină, înseamnă certificat de 
reproducție, atestat sau documentație comercială eliberată pe hârtie sau în format electronic pentru 
animale de reproducție și materialul germinativ provenit de la acestea care oferă informații privind 
pedigriul, identificarea și, dacă sunt disponibile, rezultatele testării performanței sau ale evaluării 
genetice. 
 Certificatele zootehnice care însoțesc animalele de reproducție sau materialul germinativ 
provenit de la acestea au următoarele caracteristici: 

i. Sunt eliberate de societăți de ameliorare (asociații) acreditate pentru deținerea registrului 
genealogic al rasei, respectiv de ANCC CAPRIROM pentru caprinele din rasele Carpatină, Alba 
de Banat, Saanen, Alpina franceză, Murciano-Granadina și Anglo-Nubiana.  

ii. Eliberarea Certificatelor zootehnice pentru caprine se face după vârsta de 7 luni când animalele 
trebuie să atingă 70% din greutatea de adult specifică și stabilită în Programele de ameliorare ale 
fiecărei rase.  

iii. Dispun de elemente de siguranța a autenticității. Certificatele zootehnice eliberate de ANCC 
CAPRIROM au imprimat watermark care indică apartenența documentului și sunt plastifiate,  

iv. Furnizează următoarele informații: identitatea crescătorului şi proprietarului animalului, numărul 
de identificare al animalului, rasa, sex, pedigriul, numărul de înscriere în Registrul genealogic al 
animalului și al ascendenților, secțiunea, data și locul nașterii animalului, data și locul eliberării 
certificatului, numele, funcția și semnătura persoanei autorizate de societatea de ameliorare și, dacă 



 7 

sunt disponibile, rezultatele testării performanței sau ale evaluării genetice.  
v. Certificatele zootehnice care însoțesc materialul germinativ provenit de la animale de reproducție 

de rasă pură cuprind toate datele de la art. 8.1. punctul iii., precum și numărul de doze, locul și data 
colectării, numele, adresa și numărul de autorizare al centrului de colectare sau de depozitare a 
materialului seminal și numele și adresa destinatarului. Certificatul zootehnic pentru materialul 
germinativ are anexat un document de atestare a filiației; 

vi. În cazul femelelor gestante, certificatele zootehnice cuprind toate datele de la art. 8.1. punctul iii., 
precum și data inseminării sau a montei și identificarea masculului folosit care poate fi menționat 
într-un document anexat certificatului zootehnic. 

Ca metodă de verificare a identității masculilor utilizați recoltării de material seminal în vederea 
prelucrării și inseminării artificiale se fac teste genetice – analiza ADN sau alte metode adecvate care 
au aceeași grad de certitudine ca analiza ADN. (Reg. U.E. 1012/2016, art. 22) – documente care se 
anexeaza Certificatelor zootehnice; 

Testele genetice – analiza ADN sunt prevazute ca metodă de stabilire a filiației produșilor 

femeli și masculi pentru care se solicită Certificat zootehnic și există suspiciuni privind originea.  

 
ART. 8.2. Actualizarea  
 Certificatul de origine se eliberează la cererea crescătorului, în momentul vânzării animalului 
de rasă pură. Alte informații cu privire la rezultatele testării performanței sau ale evaluării genetice, 
actualizări ale acestora vor fi specificate într-un document anexa a Certificatului zootehnic care ca avea 
aceleași caracteristici de autentificare, respectiv watermark și plastifiere.  
 
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 conform legislatiei in vigoare si prevazute in prezentul regulament;  
-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. Generalități  

Pentru a fi înscris în registrul genealogic, secțiunea principală, un mascul trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții:  
-puritatea rasei minim 87,5% rasă pură, rezultată din documente pe două generații  
-valoarea genetică a masculului și a mamei și încadrarea fenotipica in caracteristicile rasei să se 
încadreze în minimul stabilit de Asociație  
-să corespundă sub aspect sanitar veterinar  
-să fie fără defecte ereditare și de constituție  
 
ART. 10.2. Acordarea numărului de înscriere în registrul genealogic  
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 Numărul de înscriere în registrul genealogic este unic și se acordă în momentul în care animalul 
este înscris / înregistrat în Registrul genealogic.  
 
 
 
ART. 10.3. Durata menținerii în registrul genealogic  
 Animalele se mențin in Registrul genealogic atât timp cât corespund și din punct de vedere 
sanitar- veterinar și sunt apte reproductiv cu statusul de animale active.  Atunci când nu mai îndeplinesc 
condițiile sanitar-veterinare, constituționale și reproductive animalele se mențin în Registrul genealogic 
ca animale inactive. 
 
XI. ALTE REGISTRE GENEALOGICE  
 
ART. 11.1. Registrul genealogice al raselor de caprine recunoaște informațiile provenind din alte 
registre genealogice care lucrează după standarde echivalente. Condițiile prezentului regulament se 
aplică fără discriminare animalelor provenite din alt registru genealogic recunoscut sau obținute din 
material seminal sau embrioni importați.  
 
ART. 11.2. Pentru înregistrarea unui animal din alt registru genealogic sunt necesare următoarele 
documente:  
-certificat zootehnic European;  
-rezultate detaliate ale controlului producției la ascendenții femele;  

În plus, dacă este vorba de o femelă fătată:  
-dată fătării, lactația încheiată și controalele de la lactația în curs (dacă este cazul);  
-indecși genetici actuali în registrul genealogic de origine.  
 
ART. 11.3. Materialul seminal  
 Pentru înregistrarea descendenților obținuți din însămânțare artificială se aplică condițiile art. 
11.2 ale genitorului.  
 
Art. 11.4. Embrionii  
 Pentru înregistrarea produșilor obţinuţi din transfer de embrioni, condiţiile art. 11.2 ale 
genitorului. 
 
XII. CONTROLUL ASCENDENŢEI  
 
ART. 12.1. Controale obligatorii  
 În următoarele cazuri, ascendența nu este înregistrată în documentele registrului genealogic, 
decât în baza unui document emis de un laborator recunoscut pentru controale de ascendență:  
-intervalul pentru notificarea nașterii nu este respectat;  
-durata gestației este anormală;  
-însămânțări sau monte naturale consecutive (la același ciclu) cu țapi diferiți;  
-identificarea neclară a tatălui, mamei sau individului, monte sau însămânțări artificiale neanunțate;  
-ied obținut din transfer de embrioni;  
- țap destinat însămânțării artificiale.  
 
ART. 12.2. Sondaje regulate  
 Serviciul registrului genealogic poate ordona oricând efectuarea unor controale în orice 
exploatație, la una sau mai multe capre supuse controlului ascendenței. Exploatațiile care dețin mai 
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mulți țapi pentru monta naturală și exploatațiile care practică însămânțarea 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 stabilește animalele supuse controlului de 
sondaj.  
 În caz de refuz nemotivat, animalele în cauză pierd recunoașterea ascendenței. 
  
Structura registrului genealogic 
Registrul genealogic este organizat în trei secțiuni:  
 -secțiunea principală  
 -secțiunea suplimentara 1 
 -secțiunea suplimentara 2 
 
 Secțiunea principală include caprinele (masculi și femele) de rasă pură cu cel puţin două 
generații de ascendenți cunoscuți, cu o puritate a rasei de minim 87,5%.  
 Secțiunea suplimentară 1 include animale cu mama din secțiunea secundara 1 sau secțiunea 
secundara 2 și tatăl din secțiunea principala. 

Secțiunea secundară 2 include animale cu doi părinți necunoscuți dar care fenotipic se 
încadrează in parametrii rasei. 

 
Registrul va cuprinde următoarele informații:  

-numele proprietarului  
-numele exploatației  
-codul exploatației  
-adresa exploatației  
-nr. de înscriere a animalului în registrul genealogic  
-nr. matricol al animalului  
-data nașterii  
-sexul  
-părinții: tată, mamă (data nașterii şi nr. matricol)  
-bunicii: tată şi mamă paterni, tată şi mamă materni (data naşterii şi nr. matricol) 
 
 

Președinte ANCC Caprirom 
 

Ing. Cocu Vasile 
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ANEXA 1. INDICII CARACTERISTICI RASELOR DE CAPRINE 
 
 
Rasa Tip morfo-

productiv 
Talia 
(cm) 

Prolificitate Greutate Lapte/ Durata 
lactatiei 

M F Kg zile 
Carpatina Lapte 55-68 120-140 44-55 35-45 250-300 150-200 
Alba de 
Banat 

Lapte 57-76 120-170 45-60 35-45 350-350 180-300 

Saanen Lapte 60-105 120-220 70-120 45-70 700-1000 240-300 
Alpina Lapte 65-100 120-220 65-100 45-70 600-1000 240-300 
Murciana 
Granadina 

Lapte 35-50 120-200 45-60 30-55 450-600 190-210 

Anglo 
Nubian 

Lapte 60-110 120-230 70-120 50-80 750-1500 270-300 

 
 
NOTA. 

Caracteristicile sunt conform standardelor ASRO pentru animalele din rasa  
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ANEXA 2 
 
 

CERINȚELE MINIME DE INREGISTRARE ÎN  
REGISTRUL GENEALOGIC AL CAPRINELOR  

– SECȚIUNEA SUPLIMENTARĂ, 
 ÎN CONFORMITATE CU PERFORMANȚELE ANIMALELOR 

  
 
FEMELE 

SPECIFICAȚI
E 

UM RASA 

Carpati
na 

Alba de 
Banat 

Saanen  Alpina  Murciana 
Granadin

a 

Anglo 
Nubian 

 
Pentru inregistrarea in sectiunea suplimentara 2 cu respectarea caracteristicilor fenotipice de rasa 
GREUTATE 
CORPORALA 
ADULT 

Kg 35 35 45 45 40 70 

 
LAPTE– Pentru inregistrarea in sectiunea suplimentara 1 
 

 

LAPTE MULS 
 

Kg 200 250 650 550 400 700 
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ANEXA 3           
 Ferma………………. 

Asociația Națională a Crescătorilor de Capre  
Din România-CAPRIROM 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

Nr. 
crt. 

Numar 
matricol 

Data 
nasterii 

ORIGINEA MONTA Data 
fătării 

Nr. 
iezi 

fătați 

Sex Nr. 
matricol 

iezi 

Greutate Observații 
MAMA TATA I II III naștere 28 

zile 
înțărcare 

     Data 
montei 
nr.mat. 

Țap 

Data 
montei 
nr.mat. 

Țap 

Data 
montei 
nr.mat. 

Țap 
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Anexa 4 : Model Certificat zotehnic 

 


