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METODOLOGIA DE LUCRU PRIVIND EFECTUAREA  

CONTROLULUI PERFORMANŢELOR PRODUCŢIILOR  LA  OVINE/CAPRINE 

 

 Asociația (organizația)........, acreditată cu nr./data …….   are  obligaţia de a efectua controlul 

performanţelor de producție la specia ovină/caprină (după caz) cu respectarea normelor tehnice 

reglementate de legislaţia europeană privind ameliorarea animalelor, legislația și prevederile 

organismului internaţional competent, respectiv Comitetul Internaţional pentru Controlul Performanţelor 

la Animale ( ICAR) și regulile programului de ameliorare aprobat, al asociației/organizației care 

conduce Registrul Genealogic al rasei respective. 

 Controlul oficial al producţiei reprezintă operaţiunea de măsurare a performanţelor fiecărui 

animal candidat la selecţie şi a descendenţei sale şi înregistrarea acestora într-o bază de date în vederea 

selecționării indivizilor celor mai performanți și promovării lor la reproducție, pentru rentabilizarea 

creşterii acestor specii. 

 

I. PRELUAREA EXPLOATAȚIILOR ÎN COP 

Pentru cuprinderea animalelor în lucrările de amelioare trebuie: 

1. Crescătorul să depună o cerere de intrare în COP, pentru numărul de animale din turma pe care 

dorește să o includă în lucrările de ameliorare. 

2. Asociația/ organizația efectueză verificări în fermă cu privire la: efectiv (femele, masculi, 

tineret), rasă (se verifică aparteneța la rasă după caractere fenotipice și aceasta să corespundă cu 

înscrisurile din RNE), individualizare (prin crotalie și tatuaj), condiții de întreținere și exploatare. 

3. Întocmește inventarul turmei pe numere matricole și îl confruntă cu lista animalelor din RNE.  

4. Dacă aceste aspecte sunt îndeplinite se aprobă cererea de control, în care sunt trecute toate 

animalele din turma de control- masculi, femele, miori, mioare, tineret femel și mascul. 

5. Cu inventarul turmei și cu cererea aprobată de către prședintele/reprezentantul legal al 

asociației se solicită cod COP de la OJZ. 

6. Activitatea de COP se derulează pe baza contractului încheiat între crescător și 

asociația/organizația de control. 

7. Toate documentele de intrare în COP se îndosariază, un dosar al crescătorului rămâne la sediul 

asociației de COP, un exemplar al dosarului se depune în copie  și la sediul OJZ. 

 

 

 

 

 



1. Obligaţiile crescătorilor de ovine/caprine  

 Crescătorii care solicită intrarea în controlul oficial al producţiei trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii:  

- Să facă o solicitare scrisă, pe care o depune  la organizaţia de control acreditată să efectueze 

controlul oficial, în care va menţiona şi metoda de control care să fie aplicată. Cererea se 

actualizează anual pentru întregul efectiv din turma în control. 

- Să aibe animalele individualizate conform metodei oficiale, ulterior începerii lucrărilor de 

ameliorare să adopte tatuarea ca metoda suplimentară de individualizare. 

- Să dețină Registrul Individual al Exploatației actualizat. 

-   La intrarea în COP să prezinte extras din RNE, actualizat.  

-să utilizeze însămânţarea artificială, monta naturală autorizată sau transferul de embrioni, ca 

metodă de reproducţie pentru efectivele din fermă, (prin urmare operațiunea de efectuare a COP 

va începe odată cu campania de montă din fermă). 

- se angajează că achiziționeze masculi reproducători de rasă pură (în cazul în care aceștia nu există 

în exploatație) în vederea derulării etapelor programelor de ameliorare și asigură rotația masculilor în 

exploatație pentru evitarea consangvinizării. 

 

           - animalele cuprinse în controlul oficial al producției să fie menținute în stare normală de sănătate, 

hrănire, întreținere și reproducție, încât să-și poată manifesta potențialul productiv real; 

-  să fie corespunzatoare din punct de vedere al însușirilor de rasă. 

- să țină în mod corect evidențele zootehnice și să înregistreze toate datele aimalelor  

- responsabilitatea înregistrării datelor privind originea, monta  sau însămânțarea, fătarea, înțărcarea, 

greutatea corporala, descendenții și destinația acestora, revine crescătorului, sub îndrumarea și controlul 

asociației; 

- să respecte recomandările privind derularea programului de ameliorare (organizarea împerecherilor, 

eliminarea indivizilor neperformanți de la reproducție, pentru creșterea cantitativă și calitativă a 

producțiilor obținute în ferma proprie). 

- să permită accesul necondiţionat în fermă al persoanelor cu atribuţii de supracontrol ( organizaţia de 

control) şi inspecţie ( autoritatea competentă); 

- să anunțe modificările privind forma juridică sau  denumirea exploataţiei în termen de 10     zile 

persoanei care efectuează controlul. 

- să comunice, prin copie a formularului de mișcare, mișcările efectivelor, asociației de COP (care 

va opera în informările lunare și în listele deținătorilor) și asociației de RG. 

- să solicite medicului veterinar actualizarea bazei de date în RNE în conformitate cu realitatea din 

exploatație. 

(4) La intrarea în controlul oficial, fiecărei ferme i se atribuie un cod. Atribuirea mai multor coduri este 

exclusă, chiar dacă efectivul de oi/capre aparţinând fermei este împărţit între mai mulţi proprietari. ( 

Codul este atribuit de OJZ împreună cu asociația care efctuează COP, în urma vizualizării turmei care 

solicită intrarea în COP și aprobării cererii de către președintele asociației.) 

*   Codul unui detinator este unic, nu poate fi inlocuit sau atribuit altui detinator. Codul se 

acorda în ordinea aprobarii cererii de cuprindere in control a ovinelor/caprinelor. Codul 

detinatorului este format din 7 cifre (de tipul XXYZZZZ), astfel: 

-  XX reprezinta simbolul (codul) judetului. 

-  Y reprezinta sistemul de proprietate: 

            1 – sistem particular individual (SPI)  

            2 – sistem particular asociativ (SPA) 

            3 – societati comerciale cu capital de stat (SCCS). 

-  ZZZZ reprezinta numarul de ordine al aprobarii cererii de cuprindere in control (incepand cu 

0001). 

       



  (5) O fermă poate fi retrasă în orice moment din controlul oficial. Crescătorul va anunţa aceasta în scris 

cu cel puţin 30 zile înaintea ultimului control obişnuit. Controlul poate fi reluat, la cererea crescătorului, 

după cel puţin 12 luni 

* Cererea tip trebuie să conțină: metoda de control dorită (la recomandarea organizatiei de control). În 

cazul în care se doreşte efectuarea controlului performanţelor în ferma proprie prin metoda de control B, 

crescătorul va solicita organizaţiei de control acreditate instruirea în vederea autorizării și numărul de 

animale (masculi și femele) cu care dorește să intre în lucrările de selecție. Între animalele din cerere, 

cele din lista deținătorilor și informări si cele din graficele de control trebuie să existe o 

corespondență strictă. 

 

 

2.  Drepturile crescătorilor de ovine/caprine 

1. Să ia la cunoștință despre rezultatele controlului după fiecare control în fermă. 

2. Să cunoască obiectivul și prevederile programului de ameliorare al rasei. 

3. Să cunoască prevederile ROF al asociației de RG și metodologia de COP și să respecte aceste 

metodologii. 

4. Să primească îndrumări privind organizarea împerecherilor, pentru creșterea cantitativă și 

calitativă a producțiilor obținute în ferma proprie, tipizate pentru înregistrarea datelor de 

origine și de miscare a animalelor din ferma proprie. 

5.  

6. Să i se înregistreze animalele în secțiunea suplimentară pentru animalele fără origine 

cunoscută. 

7. Animalele sale de reproducție să participe la testarea performanțelor și la evaluarea genetică 

conform normelor în vigoare. 

8. Să i se eliberaze certificate de origine pentru animalele din exploatație care îndeplinesc, 

condițiile impuse de  normele legale în vigoare. 

9. Să aleagă o metoda de control aprobată de ICAR-în speță metoda este recomandată de 

asociație.  

10. De a beneficia de principiul nediscriminării între membrii afiliați și/sau participanți la 

programul de ameliorare. Aceste principii vor fi menționate în ROF al asociației/organizației 

RG. 

11. Să se retraga oricând din control cu notificare în scris cu cel puţin 30 de zile înainte. 

12. Să își asume și să anunțe ieșirea din  control a exploatației. Reluarea controlului se face la 

cerere dupa cel putin un an de la încetarea acestuia. 

13. Anual să poată consulta pe site-ul asociației  de RG  rezultate controlului - pe fermă și la cerere 

rezultatele evaluării genetice. 

 

3. ATRIBUŢIILE ASOCIAȚIEI/ORGANIZAŢIEI DE CONTROL 

  

Principalele atributii ale asociației/organizaţiei de control acreditată sunt: 

- Verifică și aprobă cererile crescatorilor de ovine/caprine privind preluarea animalelor în controlul 

oficial al producţiei de lapte începând cu demararea campaniei de montă în fermă. 

- Verifică apartenența la rasă a animalelor, corespondența dintre animalele existente în fermă și cele 

din BND, întocmește lista numerelor matricole pentru turma introdusă în lucrările de ameliorare. 

- Asigură dotarea controlorilor cu echipamente de efectuare a controlului conforme şi cu suportul 

necesar înregistrării datelor de control (buletine de control tipizate, dispozitive electronice de 

înregistrare a datelor de control);. 

- Întocmeşte grafice de control al  producţiilor, pentru producția sau producțiile controlate, și 

graficul de control în teren, pentru întreg efectivul cuprins în COP. Acesta va cuprinde metoda de 

control și specificații în acord cu normele tehnice de efectuare a COP.  Graficele vor fi transmise 

către Oficiul Județean de Zootehnie spre verificare și avizare. După avizare graficul se transmite 



în copie la asociația acreditată pentru conducerea Registrului Genealogic și către ANZ. 

Originalul se păstrează la sediul asociației. 

- Întocmește informarea lunară pentru întreg efectivul cuprins în COP și se înaintează către OJZ 

pentru verificare și avizare, întocmește și menține o listă cu deținătorii cuprinși în lucrările de 

ameliorare care se transmite, deasemnea la OJZ spre avizare. 

- Întocmește și actualizează lunar Lista deținătorilor cu efective în COP pe care o transmite OJZ 

județean pentru monitorizarea animalelor cuprinse în lucrările de ameliorare pe teritoriul județului 

respectiv. 

- Asociația are obligaţia de a prezenta  fiecărei exploataţii cuprinse în COP controlorul/controlorii 

arondaţi pentu efectuarea  controlului precum și ceea ce presupune metoda de control folosită. La 

repartizarea controlorilor în exploatații se ține cont de producția care se va controla, de numărul de 

animale din exploatație, de faptul că un controlor se supune legislației muncii. 

- Execută împreună cu reprezentanții asociației/organizației care conduce registrul genealogic și 

al autorității competente aprecierea conformației, constituției și aprecierea extinderii lânii pe 

corp (la rasele unde aceasta reprezintă caracter de selecție). 

- Execută controlul oficial al producțiilor în exploatatile cuprinse în control; 

- Are în dotare aparatura/instrumentele necesare efectuării controlului oficial avizate metrologic 

(acolo unde este cazul). 

- Are personal suficient și calificat pentru efectuarea lucrărilor de COP, are organigramă și fișe de 

post cu specificații clare pentru fiecare angajat. 

 -  Instruiește controlorii cu privire la tehnica efectuării controlului oficial, instruirea constă în: 

instruirea teoretica  și prezentarea (explicarea)  metodologiei de control a performanţelor conform OM 

nr. 22/2006 cu modificările și completările ulterioare. Instruirea se va finaliza cu o testare scrisă a 

controlorilor selecţionaţi, în urma însușirii de către controlor a cunoștințelor necesare instruirea va fi 

consemnată cu dată și semnătura peroanei instruite într-un proces verbal. 

- pune la dispoziția crescătorilor formularistica necesară culegerii datelor primare din fermă, 

informează crescătorii asupra modului de realizarea a reproducției dirijate și recoltează datele de 

origine din teren.  

- Constituie baza de date proprie (în excel) și introduce datele de control și reproducție (conform 

contractului cu asociația de RG) în aplicația informatică. În cazul apariției  eventual transmite datele 

asociației conducătoare a RG cu un protocol de predare primire agreat de ambele asociații/organizații. 

Datele obtinute în ziua de control privind producțiile care se controlează se consemnează în    

- Are în copie și aplică programul/programele de ameliorare al rasei/raselor pentru care efectuează 

COP și ROF al asociațiilor conducătoare a Registrelor Genealogice ale respectivelor rase. 

- Solicită asociației acreditată pentru derularea programului de ameliorare recomandări privind 

organizarea împerecherilor animalelor cărora li s-a estimat valoarea de ameliorare, propunerile de 

eliminare din efectiv a indivizilor neperformanți sau necorespunzători din punct de vedere al 

conformației și constituției, în vederea creșterii cantitativă și calitativă a producțiilor obținute în 

exploatațiile controlate, aduce la cunoștința crescătorului aceste recomandări, oferă suport tehnic 

pentru ducerea la îndeplinire a acestora.  

- Informează crescatorii de ovine/caprine asupra tuturor obligațiilor ce le revin cu respectarea 

legislaţiei în vigoare; 

- Asociațiile/organizațiile acreditate pentru efectuarea COP au dreprul de a exclude un crescător din 

lucrările de ameliorare dacă acesta nu respectă: legislația în vigoare, prevederile programului de 

ameliorare, metodologia COP. 

 

4. ATRIBUŢIILE CONTROLORILOR 

- Efectuarea controlului în ferma pentru care a fost nominalizat (conform graficului de control) se va 

face numai după instruirea acestora de către organizaţia de control cu privire la metodologia de 

control; 



- Controlorii de producţie sunt obligaţi să participe la toate cursurile de instruire organizate de către 

organizaţia de control; 

-  Controlorii de producţie sunt obligaţi să respecte graficul de control și metodologia de executare a 

controlului oficial.  

- Etape de lucru: 

a) să țină inventarul turmei în control pentru fiecare exploatație unde este desemnat să facă 

controlul. 

b) pregăteste buletinul de control sau îl primește descărcat din soft-ul cu care se conduce registrul 

genealogic. 

c) se prezintă în exploatație înainte de începerea controlului. 

d) verifică indentitatea animalelor prin confruntarea numarului matricol înscris în buletinul de 

control cu cel de pe crotalie și tatuaj ; 

e) să consemneze animalele lipsă si cauza lipsei, a cazurilor de boala sau accidente; 

f) să solicite formulerele de declarare eveniment, pentru care să-și facă copii în vederea 

realizării mișcărilor de efective în baza de date COP și RG, verifică înregistrarea mișcării 

efectivelor în RIE. 

g) verifică exactitatea datelor înscrise în evidențele de reproducție a efectivelor și consemnează 

evenimentele care au avut loc de la ultimul control. 

h) efectuează controlul propriu-zis: măsurarea cantităţilor de lapte, a greutății corporale, a cantității 

de lână ori bonitarea produșilor obținuți de la rasele specializate pentru producția de pielicele și 

consemnează rezultatele în buletinul de control/fișa de bonitare. 

 imposibilitatea efectuării controlului va fi comunicată de către controlor organizaţiei de control. 

Aceasta notifică OJZ  asupra schimbării și reprogramării datei din graficul de COP. 

 Controlorul poate trimite în fermă altă persoană care să-l înlocuiască, în caz de indisponibilitate a 

acestuia anunțând OJZ cu motivul indisponibilității controlorului și numele altui  controlor 

disponibil care să-l înlocuiască. 

 Aduce la cunoștința crescătorului rezultatul controlului și împreună cu acesta semnează 

buletinul/fișa de control/bonitare. 

Este interzis a se efectua controlul producţiei altor animale decât a celor planificate prin 

graficul/buletinul de control, deasemenea pentru toate animalele cuprinse în informare trebuie să existe 

grafic de producție. 

Organizația/asociația de control este responsabilă de efectuarea tuturor lucrărilor de 

control al performanțelor productive (funcție de producția controlată) care să asigure o bază 

de date completă, care să poată fi prelucrată în vederea estimării valorii de ameliorare. 

 

ATENȚIE: ovinele și caprinele, fiind specii ale căror evenimente de reproducție și 

producție sunt legate de sezoane, pentru sezoanele în care nu se face control oficial al 

producțiilor, controlorii sunt obligați să trecă lunar prin exploatațiile pentru care sunt 

desemnați pentru a consemna datele de origine, reproducție și evenimentele de mișcare. 

 

 

II. DOCUMENTE PRIMARE 

 

 Documentele primare de colectare a datelor din exploatatile aflate in COP sunt:  

Documente de înregistrare a originii animalelor (Registrul de montă și fătări, registrul de monte și 

produși), buletinul de însămânţare artificială, buletinul de fătare.F 

Fișa de apreciere a conformației și constituției,  

Fișa de bonitare a pielicelei 

Buletin de control al producției de lapte,  

Buletin de control al producției de lână, 



Buletin de control al producției de carne în funcție de rasă, producția controlată și obiectivul 

programului de ameliorare: 

Registrul de montă și fătări  (document de inregistrare a originii animalului) va fi: 

- pus la dispozitie de către organizaţia de control;  

- ţinut în fermă pe suport de hartie. 

Acest document va fi completat la zi de către crescător în funcție de evenimentele de reproducție din 

fermă (mișcările din acest document vor fi aceleași cu cele din RIE, va avea mereu anexat formularele 

de declarare eveniment).  

-Datele din Buletinul de însămânțare se trec în Registrul de montă și fătări pentru evidența pe ferma a 

activității de reproducție. 

- O copie după buletinul de însămânțare se păstrează la sediul asociației COP !!!  

Controlorul arondat fermei va verifica lunar datele înscrise de crescător va detecta și va corecta erorile. 

Registrul de montă și fătări va fi semnat de către crescător și controlor. La încheierea campaniei de 

montă registrul va fi luat din fermă pentru preluarea datelor, iar după ce operația a fost executată 

înapoiat crescătorului.  

La fel se va întâmpla și după încheierea fătărilor în turmă. Datele de reproducție vor fi colectate într-o 

bază de date și ulterior încărcate în aplicația electronică Asociația/organizația conducătoare a RG va 

arhiva pe o perioadă de 5 ani, în copie, registrele de montă și fătări. 

 

 

Buletinul de control al productiei de lapte va fi : 

- Generat de aplicația informatică sau din baza proprie de date pe suport de hartie. 

- Pentru situația în care asociația/organizația este deținătoarea unei aplicații informatice care îi 

permite citirea electronică a crotaliei și stochează automat pe suport electronic rezultatul COP, se 

va întocmi un Proces verbal de COP, care va cuprinde: datele exploatației, rasa, data în care s-a 

efectuat controlul,  numărul de animale controlate, numerele matricole controlate, producția 

controlată și alte datele referitoare la control (control I, control II, cântar I, cantar II, muls de 

dimineață, muls de seară, etc.)  

-  Pentru fiecare control se întocmește buletin separat, acesta va purta numele și codul 

controlorului, numele asociației de COP, metoda de control, date de identificare a exploatației, 

animalele supuse controlului. Buletinul, editat de asociația/organizația care efectuează COP și 

completat cu toate datele necesare constituirii, prelucrării și publicării rezultatelor de producție 

conform normelor în vigoare, iar la terminarea controlului acesta este semnat de controlor și de 

crescător . 

Buletinul de control se completează în fermă/exploataţie în mod citeţ de către controlor și se 

arhivează pe o perioada de 2 ani la sediul asociației/organizației de control. 

Pentru a ține cu acuratețe inventarul turmei în control toate formularele de declarare eveniment 

vor fi anexate buletinului de control pentru operarea mișcării efectivelor în baza de date. 

 

Buletinul de control al productiei de carne va fi : 

- Generat de aplicația informatică sau din baza proprie de date pe suport de hartie. 

- Pentru situația în care asociația/organizația este deținătoarea unei aplicații informatice care îi 

permite citirea electronică a crotaliei și stochează automat pe suport electronic rezultatul COP, 

aceasta va întocmi un Proces verbal de COP, care va cuprinde: datele exploatației, rasa, data în 

care s-a efectuat controlul,  numărul de animale controlate, numerele matricole controlate, 

producția controlată și alte datele referitoare la control (control I, control II, cântar I, cantar II, 

muls de dimineață, muls de seară, etc.)  

-  Pentru fiecare control se întocmește buletin separat, acesta va purta numele și codul 

controlorului, numele asociației de COP, metoda de control, date de identificare a exploatației, 

animalele supuse controlului. Buletinul, editat de asociația/organizația care efectuează COP, 

completat cu toate datele necesare constituirii, prelucrării și publicării rezultatelor de producție 



conform OM 22/2006, iar la terminarea controlului acesta este semnat de controlor și de 

crescător . 

Buletinul de control se completează în fermă/exploataţie în mod citeţ de către controlor și se 

arhivează pe o perioada de 2 ani la sediul asociației/organizației de control. 

Pentru a ține cu acuratețe inventarul turmei în control toate formularele de declarare eveniment 

vor fi anexate buletinului de control pentru operarea mișcării efectivelor în baza de date. 

 

Buletinul de control al productiei de lână ( buletinul 0-4) va fi : 

- pe suport de hartie  

Buletinul (tipizat 0-4) va purta numele și codul controlorului, numele asociației de COP, metoda 

de control, date de identificare a exploatației, animalele supuse controlului. Buletinul, editat de 

asociația/organizația care efectuează COP, completat cu toate datele necesare constituirii, 

prelucrării și publicării rezultatelor de producție conform legislației, iar la terminarea controlului 

acesta este semnat de controlor și de crescător . 

Buletinul de control se completează în fermă/exploataţie în mod citeţ de către controlor și se 

arhivează pe o perioada de 2 ani la sediul asociației/organizației de control. 

Pentru a ține cu acuratețe inventarul turmei în control toate formularele de declarare 

eveniment vor fi anexate buletinului de control pentru operarea mișcării efectivelor în baza de date. 

 

Foaia de bonitare a producției de pielicele va fi : 

- pe suport de hartie  

- va purta numele și codul controlorului, numele asociației de COP, metoda de control, date de 

identificare a exploatației, animalele supuse controlului. 

Foaia de bonitare (tipizat conform legislației) editată de asociația/organizația care efectuează 

COP, cuprinde datele necesare constituirii, prelucrării și publicării rezultatelor de producție conform 

legislației, iar la terminarea bonitării acesta este semnată de controlor și de crescător . 

Foaia de bonitare se completează în fermă/exploataţie în mod citeţ şi se arhivează pe o perioada 

de 2 ani la sediul asociației/organizației de control. 

 

 

Fișa de apreciere a  conformației și constituției (și extinderii lânii pe corp) 

 

Fișa de apreciere a  conformației și constituției va fi : 

- pe suport de hartie  

- va purta numele și codul controlorului, numele asociației de COP, metoda de control, date de 

identificare a exploatației, animalele supuse controlului. 

- editată de asociația/organizația care efectuează COP, într-un format care să cuprindă obligatoriu 

toate datele necesare constituirii, prelucrării și publicării rezultatelor de producție conform 

legislației, iar la terminarea bonitării acesta este semnată de comisia de bonitare și de crescător .  

Foaia de bonitare se completează în fermă/exploataţie în mod citeţ şi se arhivează pe o perioada 

de 2 ani la sediul asociației/organizației de control. 

 

III. SUPRACONTROLUL 

a) Supracontrolul este efectuat de catre personalul autorizat al organizaţiei de control la 

10% din numarul total de controale oficiale efectuate pe parcursul unui an de control; 

b) Supracontrolul se face fără a preveni proprietarul sau controlorul; 

c) Pentru efectuarea supracontrolului asociația are un formular tipizat care să vizeze 

aspectele care fac obiectul verificărilor, aspectele constatate, recomandări, mențiuni 

pentru situațiile care ar putea genera apariția neconformitaților, propuneri pentru 

remedierea deficiențelor. Persoana responsabilă cu supracontrolul  nu trebuie să fie 

controlor și nici să aibe atribuții de responsabil cu baza de date. 



d) Pentru stabilirea datelor reale privind animalele aflate în control, personalul responsabil 

are obligația să execute direct și efectiv operațiunea de supracontrol și să înregistreze sau 

să ateste, sub răspundere proprie datele din evidența zootehnică a unităților în control, 

încheind o notă de supracontrol. 

e) Constatările rezultate în urma efectuării supracontrolului vor fi consemnate în nota de 

supracontrol întocmită de către persoanele responsabile din cadrul organizaţiei de 

control. 

 Nota de supracontrol (în format tipizat) va fi semnată de către: persoana autorizată 

pentru supracontrol şi fermier.  

f) Asociația elimină din control oficial  al productiei  animalele pentru care se constată că 

deţinătorii nu respectă obligaţiile ce le revin. 

g) Informarea crescătorilor de animale cu privire la producţia controlată se face prin 

documentele: ,,Rezultate ale controlului”  ,, Ierarhizarea indivizilor în urma efectuării 

controlului” și ˮNominalizarea împerecherilorˮ, editate de aplicaţia informatică şi se 

referă la rezultate ale controlului pentru fiecare an inclusiv rezultatele aprecierii 

conformației și constituției. 

 

Pt eliminarea confuziei vă propun categoriile de varstă la ovine, conform literaturii de 

specialitate și legislației internaționale 

 

Definirea categoriilor de varstă sex la ovine : 

Conform legislației europene (Regulament 702/2014) femela adultă de reproducție (oaia) este femela 

care a fătat odată. Prin urmare fătarea va transforma orice mioară în oaie. 
** In baza acestui regulament dumneavoastră ați cuprins mioarele la sprijin financiar ca oi încă din decembrie când erau doar 

mioare. 

Orice mascul care a montat odată este mascul adult de reproducție (berbec). 

ICAR definește animale adulte de reproducție ovine care au fătat și berbeci care au montat. 

Fiind totuși o specie cu specific, la care bonitarea și tunsul de bază (primul tuns) evenimantul de 

promovare sau eliminare de la reproducție se impun și termenii de miori și mioare. Prin urmare : 

 

1, mior = mascul (admis la reproducție, cel puțin pe baza performanței proprii, aprecierea conformației 

și constituției, extinderea lânii, etc.), între tunsul de bază (primul tuns) și prima montă ;  

2, mioară= femelă (admisă la reproducție, cel puțin pe baza performanței proprii, aprecierea 

conformației și constituției, extinderea lânii, etc.) între tunsul de bază și prima fătare ; 

3, oaie = femela care a fătat cel puțin odată ; 

4, berbec= mascul care a montat cel puțin odată. 

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTELE ASOCIATIEI COP, 

 

 

 

 

 

  


