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Norme privind vânzarea de animale chinchilla
pentru reproducție
Consiliul director al AGFCICR, în conformitate cu art 2.1. și 2.2. din Hotărîrea AGA nr. 005 din
25.05.2013, emite următoarele norme:

Cap. I

Cap. III

SCOP ȘI DEFINIȚII

VÂNZAREA ANIMALELOR DE
REPRODUCȚIE

Art. 1. - Prezentele norme stabilesc cerințele
necesare pentru asigurarea calității genetice

Art. 4. - Animalele de reproducție pot fi vândute

minime admise a animalelor chinchilla vândute

numai dacă sunt însoțite de un Certificat de

pentru reproducție și protejarea noilor crescători

evaluare emis de AGFCICR.

de chinchilla de riscul de a achiziționa animale
Cap. IV

cu o valoare genetică scăzută.

EVALUAREA ANIMALELOR DE
Art. 2. - Calitatea genetică minimă admisă

REPRODUCȚIE

pentru animalele de reproducție reprezintă

Art. 5. - Animalele de reproducție vor fi

obținerea unui punctaj de minim 90 de puncte

evaluate de o echipă formată din 2 arbitri

pentru masculi și de minim 85 de puncte pentru

acreditați, numiți de Consiliul director al

femele.

AGFCICR, în urma unei solicitări făcute de
către crescător.

Cap. II
DOMENIUL DE APLICABILITATE

Art. 6. - Fiecărui animal i va se atribui un cod de

Art. 3. - Prezentele norme se aplică în cazul în

identificare format din 3 cifre și 2 litere pentru

care crescătorii de chinchilla din România care

urechea stângă respectiv 1 literă și 3 cifre pentru

sunt membri ai AGFCICR doresc să vândă

urechea dreaptă.

animale de reproducție altor crescători sau
Art.7. - Codul de identificare este format din:

persoanelor care doresc să-și înființeze o fermă
de chinchilla, atât din România cât și din



străinătate.

3

cifre

reprezentând

numărul

crescătorului atribuit de către AGFCICR
și
1

2

litere

reprezentând

inițialele
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județului în care se află ferma, care vor fi

Art. 13. - Prin costuri de evaluare se înțelege:

tatuate pe urechea stângă și


1

literă

animalului

reprezentând
și

3

cifre

anul



nașterii

la ferma crescătorului și

reprezentând



numărul de ordine din registrul de fermă,

Crescătorul și Comisia de evaluare au libertatea

Art.9. - Codul de identificare va fi tatuat pe
animalului

de

către

comisia

ziua de lucru a fiecărui arbitru evaluator
(minim 50 de lei/zi)

care vor fi tatuate pe urechea dreaptă.

urechile

costurile de deplasare ale comisiei până

de a negocia suma aferentă costurilor de

de

evaluare.

evaluare.

Art. 14. – Crescătorul care va solicita evaluarea

Art. 10. - În baza Fișei de evaluare (anexa nr. 1)
întocmită de comisia de arbitri, AGFCICR va

va vira în contul AGFCICR suma de 2 lei /

emite un Certificat de evaluare care să ateste

animal evaluat, reprezentând taxa de evaluare.

calitatea genetică a animalului.

Art. 15. – AGFCICR va da curs solicitării de
evaluare numai după achitarea taxei de evaluare

Art. 11. - Președintele AGFCICR poate numi o

de către crescător și după ce acesta și Comisia

comisie specială care să verifice activitatea

de evaluare vor cădea de acord asupra valorii

comisiei de evaluare.

costurilor de evaluare.
Cap. V
Cap. VI

COSTURILE ȘI TAXA DE EVALUARE

DISPOZIȚII FINALE

Art. 12. - Costurile presupuse de evaluarea

Art.14. - Orice neînțelegeri sau litigii vor fi

animalelor de reproducție de către echipa de

soluționate de către Consiliul director, sau după

arbitri vor fi suportate de către crescătorul care

caz de AGA.

solicită evaluarea.

09.08.2013
Consliliul director al AGFCICR
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