
 

 

 

SOLICITARE 

 

- Efectuarea controlului performanțelor pentru producția de carne; 

- Înscrierea animalelor de reproducție de rasă pură în Registrul Genealogic; 

- Înregistrarea animalelor de reproducție în secțiunile suplimentare ale Registrului 

Genealogic. 

 

 

Către, 
ASOCIAȚIA CRESCĂTORILOR DE BOVINE PENTRU CARNE DIN ROMÂNIA 

Str. Alexandru Bogza, nr. 4, jud. Suceava 

Tel: 0784184613, e-mail: asociatia@acbcr.ro 

 

Dl/Dna__________________________________________________________ 

domiciliat/ă în localitatea_________________ str.___________________ nr. _ _, bl._ _, sc._ 

_, et. _ _, ap._ _, sector/judeţ ________________________________________ legitimat cu 

B.I/C.I seria _ _, nr. ____________ , eliberat de _________________ , cod numeric personal 

_______________________telefon/fax _____________ adresa e-mail: 

__________________________ proprietar/ă al exploatațiilor cod 

RO_____________________; RO___________________ RO_________________; 

RO___________________din localitatea _________________jud. ___________ 

reprezentant/ă al ____________________________ cu sediul social în localitatea 

__________________ str. ____________________nr. ____, judeţul ___________ 

C.U.I/C.I.F./C.N.P.____________________ Nr.Reg.Com. / / , în calitate 

de_________________________________________________________________________,  

Prin prezenta, solicit efectuarea controlului performanțelor pentru producția de carne, 

înscrierea și/sau înregistrarea animalelor de reproducție în Registrul Genealogic în 

secțiunea principală și/sau în una din secțiunile suplimentare a unui număr total de taurine 

Charolaise și/sau Limousine_________ pe care le dețin în exploatație. 

 

Data: _____/____/______                                                                                          Solicitant: 

Semnătură/Ștampilă 

 

 

APROBAT, 

Președinte/Responsabil R.G. 

Ing. Dumitru Grigorean 
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CONTRACT PENTRU PRESTAREA SERVICIULUI DE DETERMINARE A CALITĂȚII 

GENETICE A RASELOR DE ANIMALE (TESTAREA PERFORMANȚELOR PENTRU 

PRODUCȚIA DE CARNE) 

Nr. ..................  din................................ 

 

CAP. I. PĂRȚILE CONTRACTANTE 

Art. 1. ASOCIAȚIA CRESCĂTORILOR DE BOVINE PENTRU CARNE DIN ROMÂNIA, 

persoană juridică română, organizație profesională neguvernamentală, non-profit, cu sediul în  Mun. 

Câmpulung Moldovenesc, str. Alexandru Bogza, nr. 4, județul Suceava, înregistrată la Registrul 

Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc sub nr. 1/2019/A/II, CIF RO29892234, Societate de Ameliorare 

conform Reg. 1012/2016 , acreditată la nivel național pentru efectuarea serviciului de determinare a 

calității genetice a raselor de animale, având contul deschis la BCR – Sucursala Suceava cu numărul 

RO09 RNCB 0236 1352 4032 0001, reprezentată prin dl. DUMITRU GRIGOREAN – Președinte, 

denumită în continuare A.C.B.C.R., în calitate de prestator de servicii, pe de o parte, și 

Art. 2. D-l./D-na.__________________________________________________,domiciliat/ă în 

localitatea__________________,str.___________________ nr.____, bloc.____, ap. ____, 

judeţ________________________, legitimat/ă cu C.I seria____,nr.___________________eliberat de 

SPCLEP____________________,CNP_____________________,tel._________________, fax. 

_________________, email ______________________, Proprietar/ă al/a exploatației cod 

RO_____________________; din localitatea ____________________________, jud. 

____________________. reprezentant/ă  al/a _________________________________ cu sediul 

social în localitatea _____________________, str.______________________ nr. _____, bloc. _____, 

ap. ____, C.U.I __________________, Nr.Reg.Com.___/_____/______, cod CAEN _________, cod 

APIA _________________ 

denumit în continuare beneficiar, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract, cu 

respectarea următoarelor clauze: 

CAP. II. OBIECTUL CONTRACTULUI   

Efectuarea serviciului de determinare a calității genetice la taurinele din rasele de carne 

(testarea performanțelor). 

Art. 3. A.C.B.C.R. se angajează să efectueze serviciul de determinare a calității genetice la  

taurinele din rasele de carne, pentru următoarele categorii de animale aflate în proprietatea 

beneficiarului astfel: 

- Femele rasă pură Charolaise/Limousine cu Certificat Zootehnic_________capete, 

- Masculi rasă pură Charolaise/Limousine cu Certificat Zootehnic________capete, 

- Femele metis cu rasa Charolaise/Limousine__________________________capete, 

 

                  Total efectiv: ______ capete. 
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Art. 4. În îndeplinirea obiectului anterior mentionat, A.C.B.C.R. va întreprinde următoarele 

activităti: 

4.1.efectuarea testelor sau a controalelor; 

4.2.activități conexe colectării și evaluării datelor obținute din testele și controalele respective 

care vizează evaluarea genetică a animalelor pentru punerea în aplicare a unor tehnici avansate de 

reproducere și pentru menținerea diversității genetice; 

4.3.alte activități conexe serviciilor de determinare a calității genetice sau a randamentului 

genetic al șeptelului. 

CAP. III. DURATA CONTRACTULUI 

Art. 5. Prezentul  contract se încheie pe o perioadă nedeterminată, conform art. 1277 Cod civil, 

începând cu data de 01.01.2022 și se actualizează (în ceea ce privește efectivul de animale) la fiecare 

sfărșit de an printr-un act adițional ce trebuie trimis asociației completat, semnat, ștampilat până cel 

târziu în data de 31 octombrie a fiecărui an. 

CAP. IV. PLATA  

Art. 6. Pentru serviciile prestate de asociație, beneficiarul este de acord să plătească următoarele 

taxe în conformitate cu Hotărârile Consiliului Director al A.C.B.C.R. astfel: 

6.1.Dacă fermierul beneficiază de ajutorul de stat pentru determinarea calității genetice a 

raselor de animale va achita suma de 8,57 lei/cap/an + TVA, diferența fiind suportată de stat; 

6.2.28,57 lei/cap pentru toate taurinele metis cu rasă de carne și  pentru taurinele din rasă pură  

care provin din exploatații înscrise după data de 30 noiembrie a anului precedent și/sau exploatații care 

nu beneficiază de ajutor de stat sau care nu pun la dispoziția A.C.B.C.R. în termen, documentele 

solicitate de către aceasta (atestat de producător valabil pe toată perioada contractuală, dovezi de plată, 

declarații pe propria răspundere); 

6.3.În cazul beneficiarilor care participă la Programele de Ameliorare desfășurate de 

A.C.B.C.R. cu animale care nu se regăsesc în lista microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și 

mijlocii depusă la APIA pentru acordarea ajutorului de stat, vor achita integral costurile aferente 

serviciilor; 

6.4.În cazul în care beneficiarul solicită reprogramarea controlului din unul din motivele 

(medicale, personale, intemperii, boli contagioase, accesul auto la locația unde urmează a se efectua 

testarea performanțelor temporar oprit) va plăti o taxă pentru deplasarea echipajului de control, taxă 

stabilită în Hotărârea Consiliului Director al A.C.B.C.R. nr. 2067/01.09.2020; 

6.5.Prețul se va plăti în contul prestatorului, indicat în partea introductivă a prezentului  

contract; 

6.6.În cazul în care pe parcursul derulării contractului se vor majora tarifele stabilite mai sus, 

modificările intervenite se vor comunica prin adresa trimisă pe emailului beneficiarului; 

6.7.Modificarea tarifelor indicate la art. 6., alin. 6.1., 6.2., și 6.4. se va efectua prin act 

adițional și numai cu acordul beneficiarului, în urma unei notificări comunicate beneficiarului în 

termen de 15 zile de la data stabilirii noilor tarife; 

6.8.Beneficiarul se obligă, ca în termen de 10 zile de la data primirii notificării de către 

prestator, să comunice în scris prestatorului dacă prețul majorat este acceptat. În situația în care 

beneficiarul nu răspunde în termen la notificare, se va considera acceptare tacită a prețului; 

6.9.În situația neacceptării de către beneficiar a noilor tarife în termenul de 10 zile prevăzut, 

prestatorul are posibilitatea de a denunța unilateral contractul, care se va considera încetat de drept în 

termen de 30 de zile de la comunicarea notificării de denunțare unilaterală către beneficiar; 

6.10.Plata tuturor facturilor fiscale emise de prestator se va efectua de către beneficiar în 

termen de 15 zile de la data emiterii lor excepție fac facturile emise pentru tariful menționat la art. 6. 
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alin. 6.1. cu termen de plată de 5 zile. Facturile vor fi comunicate de către A.C.B.C.R. prin email, 

poștă/curierat cu confirmare de primire. 

CAP. V. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

Art. 7. A.C.B.C.R. se obligă: 

7.1.să preia în control întregul efectiv de bovine care participă la Programele de Ameliorare 

desfășurate de A.C.B.C.R., aflate în exploatația beneficiarului; 

7.2.să planifice anual beneficiarul pentru control, pe baza unui grafic de control și să  

informeze beneficiarul cu privire la data controlului; 

7.3.să efectueze cu responsabilitate serviciile prevăzute în contract prin echipamentele folosite  

conform Programului de Ameliorare și a legislației în vigoare; 

7.4.să asigure personal instruit pentru efectuarea testării performanțelor; 

Art. 8. Beneficiarul se obligă: 

8.1.să respecte prevederile Programului de Ameliorare și ale Regulamentului de Organizare și 

Funcționare al A.C.B.C.R. precum și dispoziţiile Biroului Tehnic Central; 

8.2.să supună animalele controalelor sanitar – veterinare obligatorii conform ANSVSA; 

8.3.să participe cu animalele de reproducție la testarea performanțelor și la evaluarea genetică; 

8.4.să comunice trimestrial toate evenimentele din fermă conform documentelor de notificare: 

Anexa 3, Anexa 8, Anexa 10, Anexa 11; 

8.5.să înscrie în documentele de notificare doar informații care corespund realității, în caz 

contrar aceste date vor fi declarate nule, iar documente oficiale elibarate pe baza acestora vor fi 

anulate; 

8.6.să deţină registre şi alte evidenţe cerute de legislația în vigoare , de Programul de 

Ameliorare și de Regulamentul de Organizare și Funcționare al A.C.B.C.R.; 

8.7.să participe la expoziţii, concursuri şi alte manifestări organizate de A.C.B.C.R.; 

8.8.să efectueze testul ADN pentru animalele înscrise în Registrul Genealogic, ori de câte ori îi 

este solictat acest lucru de către A.C.B.C.R.; 

8.9.să participe cu cele mai valoroase animale în cazul organizării de către A.C.B.C.R. a unor 

expoziții, concursuri și alte manifestări; 

8.10.să furnizeze structurilor competente ale A.C.B.C.R. clarificări şi informaţii cu privire la 

animalele/ferma pe care le/o deţin; 

8.11.să adere la programele de evaluare genetică aprobate de Comisia Tehnică Centrală a 

Registrului Genealogic; 

8.12.să supună animalele controalelor sanitare prevăzute de legislaţia naţională, să notifice 

prompt B.T.C. apariţia unor situaţii sanitar veterinare care modifică condiţiile stabilite iniţial. După 

apariţia unor asemenea situaţii vor fi organizate controale periodice până la restabilirea condiţiilor 

iniţiale; 

8.13.să permită liberul acces al persoanelor din cadrul B.T.C. și al specialiștilor ANZ, pentru 

controlul animalelor și documentelor; 

8.14.să participe activ la desfășurarea Programului de Ameliorare; 

8.15.să utilizeze la montă tauri cu avizul B.T.C. sau însămânțarea artificială cu material 

seminal care provine de la reproducători masculi de rasă pură Charolaise /Limousine și codificați în 

sistem RO; 
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8.16.toate animalele se vor afla la data efectuării controlului (conform Graficului de Control 

întocmit de A.C.B.C.R. ) la adresa unde este înregistrată exploatația; 

8.17.să permită efectuarea testării performanțelor la animalele existente pe Buletinul de 

Control, acestea fiind în prealabil grupate pe categorii de vârstă și să fie prezent în fermă la data 

controlului; de asemenea va exista acces facil la locația unde urmează a se efectua testarea 

performanțelor și sprijin din partea beneficiarului pentru realizarea cântăririlor; 

8.18.să respecte datele de control (grafic control), de supracontrol, să pregătească taurinele  

(tineretul) pentru control și să aibă minime dotări tehnice pentru efectuarea controlului; 

8.19.să comunice la timp toate evenimentele din fermă conform documentelor de notificare: 

înregistrare monte MN/IA (anexa 3), înregistrare viţei (anexa 8) şi intrări/ieşiri (anexa 10) sau să le 

completeze online în programul informatic al Registrului Genealogic. 

8.20.să trimită notificările (Anexa 3, 8, 10) astfel:  

- Până în 10 aprilie pentru primul trimestru (ianuarie, februarie, martie)  

- Până în 10 iulie pentru trimestrul 2 (aprilie, mai, iunie)  

- Până în 10 octombrie pentru trimestrul 3 (iulie, august, septembrie)   

- Până în 10 ianuarie pentru trimestrul 4 (octombrie, noiembrie, decembrie) . 

8.21.să notifice A.C.B.C.R.  în cazuri excepționale  necesitatea amânării controlului în fermă 

cu cel puțin 10 zile înainte de data programată a controlului; 

8.22.să declare toate modificările survenite în fermă ( elemente de reproducție, mișcări, 

mortălități sau modificarea formei juridice a exploatației); 

8.23.să respecte fără abatere toate clauzele contractuale precum și toate angajamentele 

asumate ( prin semnarea contractului de prestări servicii); 

8.24.să înțeleagă și să respecte obligațiile asumate și să fie de acord ca în cazul în care nu vor 

fi respectate, prezentul articol să ducă la retragerea imediată din Programul de Ameliorare fără a fi 

nevoie de întocmirea unui alt document, urmând ca toate obligațiile financiare stabilite prin acest 

contract de prestări servicii să rămână opozabile beneficiarului până la stingerea lor; 

8.25.să își asume pe propria răspundere corectitudinea datelor înscrise în prezentul contract 

precum și corespondența cu datele din programul informatic al Registrului Genealogic și Registrul 

exploatației, animalele fiind identificate și înregistrate conform legislației în vigoare. 

CAP. VI. DREPTURILE PĂRȚILOR 

 

Art. 9. Beneficiarul are dreptul de a : 

9.1.participa la Programul de Ameliorare aprobat al rasei, cu condiția ca animalele de 

reproducție să se afle pe teritoriul României și să aparțină rasei; 

9.2.înscrie animalele de reproducție de rasă pură în secțiunea principală; 

9.3.înregistra  animalele în una din secțiunile suplimentare; 

9.4.participa la testarea performanțelor și evaluarea genetică a efectivelor înscrise/ înregistrate 

în Registrul Genealogic; 

9.5.solicita eliberarea  unui Certificat Zootehnic pentru animalele care îndeplinesc condițiile 

prevăzute în Programele de Ameliorare la care participă; 

9.6.solicita rezultate actualizate ale testării performanțelor și ale evaluării genetice pentru 

animalele lor de reproducție, atunci când aceste rezultate sunt disponibile; 
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9.7.avea acces la toate celelalte servicii legate de Programul de Ameliorare aprobat al raselor 

de carne. 

Art. 10. Asociația are dreptul de a: 

10.1.exclude crescătorii de la participarea la Programul de Ameliorare, dacă aceștia nu 

respectă normele stabilite în cadrul acestuia și Regulamentul de Organizare și Funcționare al 

A.C.B.C.R.; 

10.2.dispune de autonomie în definirea și desfășurarea Programului de Ameliorare aprobat al 

rasei; 

10.3.modifica tarifele serviciilor prestate prin comunicarea unui act adițional la contract 

acceptat de beneficiar. 

CAP. VII. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 

Clauza penală. Penalități de intarziere. Daune-interese  

 Art. 11. În cazul în care una din părți nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul 

contract sau le îndeplinește doar parțial, cealaltă parte are dreptul să solicite rezilierea contractului 

conform art. 1550  al 2 Cod Civil, rezilierea contractului va opera de plin drept, printr-o notificare 

scrisă fără intervenția instanței cu plata de daune-interese de 1% pe zi din valoarea totală a contractului 

începând cu data neîndeplinirii obligațiilor. 

 Art. 12. În cazul în care Beneficiarul întarzie cu plata facturilor emise, se vor percepe penalități în 

valoare de 1% pe zi de întarziere calculate de la data scadenței plății conform art. 6., alin.  6.10., iar 

după 30 de zile de la emiterea și neplata facturii, Prestatorul va putea denunța unilateral contractul prin 

comunicarea unei notificări beneficiarului. În termen de 30 de zile de la data notificării de denunțare 

unilaterală, contractul se va considera desființat de drept. 

 

CAP. VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

 Art. 13. Prezentul contract încetează la : 

  13.1.expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu au convenit prelungirea lui;  

  13.2.pierderea acreditării asociației; 

  13.3.prin acordul părților; 

  13.4. prin denunțarea unilaterală a prestatorului, în termen de 30 de zile de la data notificării 

de denunțare unilaterală comunicată către beneficiar la sediul de corespondență, prin email, 

poștă/curierat cu confirmare de primire; 

  13.5.cu un preaviz de 30 zile din partea beneficiarului dacă asociația nu respectă clauzele 

contractului; 

  13.6.cu un preaviz de 30 zile din partea asociației dacă beneficiarul nu  respectă clauzele 

contractului; 

  13.7. în cazul în care beneficiarul nu a achitat obligațiile financiare menționate la cap. IV. 

acestea fiind opozabile până la stingerea lor. 

 

 Art.14. În cazurile de la art. 13., alin. (13.2 și 13.3), încetarea contractului din partea 

beneficiarului se produce după un preaviz de 5 zile. 

 Art. 15. În cazul în care prezentul contract înceteaza din culpa sau la solicitarea beneficiarului, 

taxele menționate la art. 6. alin.  6.1., 6.2, și 6.4.  vor fi achitate de beneficiar către asociație cu titlu de 

daune de interese, cu excepția cazului de forță majoră conform legislației în vigoare. 

 

CAP. IX. FORȚĂ MAJORĂ 

Art. 16. Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de 

executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații din prezentul contract, dacă 

sunt evenimente cauzate de forță majoră așa cum este definită de lege. 

Art. 17. Partea care invocă forța majoră notifică celeilalte părți, în termen de 3 zile, producerea 

evenimentului. 

Art. 18. Dacă în termen de 15 zile, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și 

notifice încetarea prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune de interese. 
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CAP. X. NOTIFICAREA ÎNTRE PĂRȚI 

 Art. 19. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea 

celeilalte este valabil îndeplinită dacă este transmisă prin email, poștă/curierat cu confirmare de 

primire prevăzut în partea introductivă a prezentului contract. 

  Art. 20. În cazul în care notificarea se face pe cale postală, ea va fi transmisă prin scrisoare 

recomandată cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data mentionata de 

oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. Daca notificarea se transmite prin telefax sau e-mail, ea 

se considera primita in prima zi lucratoare după cea în care a fost expediată. Notificarile verbale se iau 

in considerare in masura în care acestea sunt confirmate și în una din modalitatile descrise mai sus. 

CAP. XI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 

Art. 21. Orice litigiu decurgând din, sau în legatură cu prezentul contract, inclusiv referitor la  

încheierea, executarea ori desființarea lui, dacă nu se poate rezolva pe cale amiabilă, se va soluționa de 

instanțele judecătorești competente de la sediul Prestatorului. 

CAP. XII.CLAUZE FINALE 

Art. 22. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părți. 

Art. 23. Prezentul contract  reprezintă voința părților. 

Art. 24. Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare câte unul pentru fiecare parte. 

CAP. XIII. GDPR 

Art. 25. Declar că am luat la cunoștință de prevederile din Regulamentul (UE) 2016/679 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date și declar în mod explicit și îmi dau acordul în vederea prelucrării 

datelor cu caracter personal în scop contractual și/sau legal de către Asociația Crescătorilor de Bovine 

pentru Carne din România (A.C.B.C.R.). 

 

           A.C.B.C.R.                                                                               BENEFICIAR: 

                                                                                               Nume, Prenume, Semnătura      
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CONTRACT Nr. ..................... 

pentru întocmirea și menținerea Registrului Genealogic ( participarea la Programul de 

Ameliorare la Rasa CHAROLAISE 

Încheiat astăzi ................................ 

 

CAP. I.  PĂRȚILE CONTRACTANTE 

 Art. 1. ASOCIAȚIA CRESCĂTORILOR DE BOVINE PENTRU CARNE DIN ROMÂNIA, 

persoană juridică română, organizație profesională neguvernamentală, non-profit, cu sediul în  Mun. 

Câmpulung Moldovenesc, str. Alexandru Bogza, nr. 4, județul Suceava, înregistrată la Registrul 

Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc sub nr. 1/2019/A/II, CIF RO29892234, Societate de 

Ameliorare conform Reg. 1012/2016 , acreditată la nivel național pentru serviciul de întocmire și 

menținere a Registrului Genealogic al rasei Charolaise, având contul deschis la BCR – Sucursala 

Suceava cu numărul RO09 RNCB 0236 1352 4032 0001, reprezentată prin dl. DUMITRU 

GRIGOREAN – Președinte, denumită în continuare A.C.B.C.R., în calitate de prestator de servicii, pe 

de o parte, și 

 Art. 2. D-l./D-na.____________________________________________________,domiciliat/ă 

în localitatea__________________,str.___________________ nr.____, bloc.____, ap. ____, 

judeţ__________________________, legitimat/ă cu C.I seria____,nr.______________eliberat de 

SPCLEP____________________,CNP_____________________,tel._______________, fax. 

_________________, email ______________________, Proprietar/ă al/a exploatației cod 

RO_____________________; din localitatea ____________________________, jud. 

____________________. reprezentant/ă al/a _________________________________ cu sediul social 

în localitatea _____________________, str.______________________ nr. _____, bloc. _____, ap. 

____, C.U.I __________________, Nr.Reg.Com.___/_____/______, cod CAEN _________, cod 

APIA _________________ denumit în continuare beneficiar, pe de altă parte, au convenit să încheie 

prezentul contract, cu respectarea următoarelor clauze: 

 

CAP. II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

 Art. 3.  A.C.B.C.R. acceptă participarea la Programul de Ameliorare aprobat de ANZ a 

beneficiarului și se angajează să efectueze serviciul de întocmire și menținere a Registrului 

Genealogic la rasa Charolaise specializată pentru producția de carne, pentru următoarele animale 

aflate în proprietatea beneficiarului astfel:  

 

- Femele rasă pură Charolaise cu Certificat Zootehnic_____________________capete, 

- Masculi rasă pură Charolaise cu Certificat Zootehnic____________________capete, 

- Femele metis cu rasa Charolaise_____________________________________ capete, 

 

                  Total efectiv: ______ capete. 
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 Art. 4.  În îndeplinirea obiectului anterior menționat, A.C.B.C.R. va întreprinde următoarele 

activități: 

  4.1.colectarea și gestionarea datelor privind animalele, respectiv originea animalului, data 

nașterii, data însămânțării, data iesirii din efectiv și cauza acesteia, evaluarea animalelor pentru rasa 

Charolaise în România și actualizarea și prelucrarea datelor necesare pentru întocmirea și menținerea 

Registrului Genealogic; 

  4.2.activități administrative care au legatură cu înregistrarea datelor relevante privind 

animalele din Registrul Genealogic; 

  4.3.actualizarea software-urilor pentru gestionarea datelor din Registrul Genealogic; 

publicarea informațiilor cu privire la Registrul Genealogic și a datelor din Registrul Genealogic; 

  4.4.alte activități conexe întocmirii și menținerii Registrului Genealogic; 

  4.5.efectuarea lucrărilor de testare genetică. 

 

CAP. III. DURATA CONTRACTULUI 

 Art. 5. Prezentul  contract se încheie pe o perioadă nedeterminată, conform art. 1277 Cod 

civil, începând cu data de 01.01.2022 și se actualizează (în ceea ce privește efectivul de animale) la 

fiecare sfărșit de an printr-un act adițional ce trebuie trimis asociației completat, semnat, ștampilat 

până cel târziu în data de 31 octombrie a fiecărui an. 

 

CAP. IV. PLATA 

 

 Art. 6. Pentru serviciile prestate de asociație, beneficiarul este de acord să plătească 

următoarele taxe în conformitate cu Hotărârile Consiliului Director al A.C.B.C.R. astfel: 

  6.1.Dacă fermierul beneficiază de ajutorul de stat pentru întocmirea și menținerea Registrului 

Genealogic, va achita TVA, diferența fiind suportată de stat; 

  6.2.30 lei/cap pentru toate taurinele metis cu rasa Charolaise și pentru taurinele din rasă pură 

Charolaise care provin din exploatații înscrise după data de 30 noiembrie a anului precedent și/sau 

exploatații care nu beneficiază de ajutor de stat sau care nu pun la dispoziția A.C.B.C.R. în termen, 

documentele solicitate de către aceasta (atestat de producător valabil pe toată perioada contractuală, 

dovezi de plată, declarații pe propria răspundere); 

  6.3.În cazul beneficiarilor care participă la Programele de Ameliorare desfășurate de 

A.C.B.C.R. cu animale care nu se regăsesc în lista microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și 

mijlocii depusă la APIA pentru acordarea ajutorului e stat, vor achita integral costurile aferente 

serviciilor; 

  6.4.50 lei/cap animal înscris/înregistrat în Registru Genealogic conform Hotărârii Consiliului 

Director al A.C.B.C.R.; 

  6.5.Pentru emiterea Certificatului Zootehnic, beneficiarul va achita o taxa de 150 lei + TVA/ 

certificat în cazul masculilor și 120 lei + TVA/certificat în cazul femelelor. Pentru suma în cauză se 

va emite o factură fiscală cu suma integrală care trebuie achitată în termen de 15 zile de la data 

emiterii facturii fiscale;  

Certificatul Zootehnic va fi transmis beneficiarului prin servicii de curierat, cu plata la destinatar,  sau 

ridicat personal de la sediul A.C.B.C.R., după achitarea sumei datorate; 

  6.6.Taxele pentru întocmirea și menținerea Registrului Genealogic și pentru eliberarea 

Certificatului Zootehnic sunt stabilite anual de către Consiliul Director al A.C.B.C.R . 

  6.7.500 lei taxă de înscriere pentru exploatațiile care solicită pentru prima dată participarea la 

Programul de Ameliorare aprobat al rasei Charolaise; 

  6.8.50 lei/cap de animal,  cotizație stabilită de Consiliul Director al A.C.B.C.R. anual; 

  6.9.Taxa menționată la art. 6, alin. 6.4. va fi facturată în funcție de efectivul de animale 

înscris/înregistrat în programul informatic al Registrului Genealogic/conform contractului, având 

termen de plata de 15 zile de la emiterea facturii fiscale; 

  6.10.În cazul în care pe parcursul derulării contractului se vor majora tarifele stabilite mai sus, 

modificările intervenite se vor comunica prin adresa trimisă pe emailului beneficiarului; 

  6.11.Modificarea tarifelor se pot efectua prin act adițional și numai cu acordul beneficiarului, 

în urma unei notificări comunicate acestuia în termen de 15 zile de la data stabilirii noilor tarife; 

  6.12.Beneficiarul se obligă, ca în termen de 10 zile de la data primirii notificării de către 

prestator, să comunice în scris prestatorului dacă prețul majorat este acceptat. În situația în care 

beneficiarul nu răspunde în termen la notificare, se va considera acceptare tacită a prețului;  

  6.13.În situația neacceptării de către beneficiar a noilor tarife în termenul de 10 zile prevăzut, 

prestatorul are posibilitatea de a denunța unilateral contractul, care se va considera încetat de drept în 

termen de 30 de zile de la comunicarea notificării de denunțare unilaterală către beneficiar; 
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  6.14.Plata tuturor facturilor fiscale emise de prestator se va efectua de către beneficiar în 

termen de 15 zile de la data emiterii lor. Facturile vor fi comunicate de către A.C.B.C.R. prin email, 

poștă/curierat cu confirmare de primire. 

  6.15.Nu se emite/trimite niciun document către beneficiar (Certificat Zootehnic, adeverință 

apartenența rasă de carne) până nu sunt achitate toate obligațiile/facturile către A.C.B.C.R. 

  6.16.Prețul serviciilor pentru testele efectuate, astfel: 

 - profil genetic, 125 lei, fără TVA pe proba biologică; 

 - paternitate după un părinte mama sau tata. Verificarea unui părinte cu produsul costă 5 lei, 

fără TVA; 

 - paternitate după doi părinți mamă și tată. Verificarea ambilor părinți cu produsul 10 lei, fără 

TVA; 

 -verificarea paternității produsului după mai mulți tați prezumtivi – nr. taților x 5 lei, fără TVA; 

 -reconstituirea unui părinte atunci când lipsește, tata sau mama. Se recoltează probe de la 

produșii lui prezumtivi, minim 2, sau de la 2 colaterali frate/sora sau de la un frate și un singir produs. 

Preț reconstituire 2 probe x 125 lei, fără TVA; 

 -atribuirea rasei, 1 probă 378,15 lei, fără TVA; 

 -valoarea genomică de ameliorare, 1 probă include efectuarea analizei, interpretarea, calculele 

matematice pentru estimarea valorii genomice, 840,34 lei, fără TVA. 

  6.17.Tarifele menționate la alin. 6.16. pot suferi modificări în funcție de firma colaboratoare 

cu A.C.B.C.R. Noile tarife aplicabile vor fi cele menționate în contractul de prestări servicii dintre 

A.C.B.C.R. și prestator. 

 

CAP. V. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

 

 Art. 7. A.C.B.C.R. se obligă: 

  7.1.să înscrie/înregistreze/mențină în Registrul Genealogic întregul efectiv de bovine din rasa 

pură Charolaise si/sau metis de rasa Charolaise al beneficiarului dacă îndeplinesc toate condițiile 

impuse de legislația în vigoare, Programul de Ameliorare, Regulamentul de Organizare și Funcționare 

al A.C.B.C.R.; 

  7.2.să conducă Registrul Genealogic al rasei Charolaise în baza acreditării obținute; 

  7.3.să elibereze Certificate Zootehnice pentru animalul/animalele înscrise în Registrul 

Genealogic dacă îndeplinesc condițiile prevăzute în Programul de Ameliorare; 

  7.4.să asigure personalul calificat, precum și logistica pentru realizarea tuturor activităților 

conexe pentru întocmirea și menținerea Registrului Genealogic al rasei Charolaise; 

  7.5.să publice informațiile cu privire la Registrul Genealogic și datele din Registrul 

Genealogic; 

  7.6.la solicitarea Agenției Naționale pentru Zootehnie “Prof. dr. G.K. Constantinescu”, să 

pună la dispoziție toate datele solicitate conform legislației în vigoare; 

  7.7.să informeze, la cerere beneficiarul, despre obligațiile ce îi revin conform prevederilor din 

Programul de Ameliorare și Regulamentul de Organizare și Funcționare al A.C.B.C.R.; 

  7.8.să actualizeze, să gestioneze și să prelucreze datele necesare pentru întocmirea și 

menținerea Registrului Genealogic; 

  7.9.să informeze, la cerere, beneficiarul referitor la situația animalelor pentru care s-a solicitat 

înscrierea/înregistarea în Registrul Genealogic al rasei; 

  7.10.să pună la dispoziția beneficiarului, Programul de Ameliorare al rasei Charolaise și să 

respecte Programul de Ameliorare pentru animalele înscrise/înregistrate în Registrul Genealogic; 

  7.11.să elibereze cu minim 5 zile înainte de data limită de depunere a cererii unice de plată la 

APIA adeverința care certifică apartenența animalelor la rasa Charolaise. 

 Art. 8. Beneficiarul se obligă: 

  8.1.să solicite în scris conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al A.C.B.C.R., 

înscrierea/înregistrarea tuturor animalelor care îndeplinesc condițiile stipulate în Programul de 

Ameliorare al rasei Charolaise; 

  8.2.să aibă încheiat contractul pentru prestarea serviciului de determinare a calității genetice la 

rasa de carne Charolaise cu Societatea de Ameliorare, respectiv A.C.B.C.R.; 

  8.3.să transmită date corecte pentru toate animalele pentru care se solicita înscrierea/ 

înregistrarea în Registrul Genealogic al rasei Charolaise; 

  8.4.să pună la dispoziția A.C.B.C.R. toate datele solicitate în vederea clarificării situațiilor la 

animalele pentru care s-a solicitat înscrierea/înregistrarea/menținerea în Registrul Genealogic și/sau 

eliberarea Certificatului Zootehnic; 

  8.5.să respecte Programul de Ameliorare întocmit de A.C.B.C.R. și Regulamentul de 

Organizare și Funcționare al A.C.B.C.R.; 
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  8.6.să furnizeze la cererea A.C.B.C.R. toate informatiile necesare sau orice altă informație 

suplimentară care ar avea legatură cu îndeplinirea obiectivelor Programului de Ameliorare; 

  8.7.să comunice la timp toate evenimentele din fermă conform documentelor de notificare: 

înregistrare monte MN/IA (anexa 3), înregistrare viţei (anexa 8) şi intrări/ieşiri (anexa 10) sau sa le 

completeze online în aplicația Registrului Genealogic; 

Aceste date vor fi transmise operatorilor Registrului Genealogic ai A.C.B.C.R./încărcate 

în programul informatic, TRIMESTRIAL – astfel: 

- Până în 10 aprilie pentru primul trimestru (ianuarie, februarie, martie);  

- Până în 10 iulie pentru trimestrul 2 (aprilie, mai, iunie) ;  

- Până în 10 octombrie pentru trimestrul 3 (iulie, august, septembrie) ;  

  - Până în 10 ianuarie pentru trimestrul 4 (octombrie, noiembrie, decembrie). 

Depășirea termenului limită de depunere a informațiilor cu mai mult de 30 zile poate 

fi penalizată cu rezilierea prezentului contract; 

  8.8.să pună la dispoziția A.C.B.C.R., de fiecare dată când îi este solicitată, situația la zi a 

animalelor conform SNIIA; 

  8.9.să respecte prevederile Programului de Ameliorare și a Regulamentului de Organizare și 

Funcționare al A.C.B.C.R. în caz contrar pot atrage următoarele consecinţe:  

a) avertisment;  

La trei avertismente, crescătorul va fi exclus din Registrul Genealogic. 

b) anularea numerelor de registru acordate anumitor animale în cazul în care există 

îndoieli cu privire la originea lor;  

 c) suspendarea pe o perioadă determinată a crescătorului de la participarea la Programul 

de Ameliorare al rasei și inactivarea animalelor înscrise/ înregistrate;  

d) excluderea definitivă a crescătorului din Programul de Ameliorare al rasei și inactivarea 

animalelor înscrise/ înregistrate;  

e) anularea Certificatelor Zootehnice eliberate în cazul în care se dovedește ulterior că 

informațiile furnizate de crescător sunt inexacte;  

f) sesizarea autorității competente/organelor abilitate în cazul în care există suspiciuni de 

fraudă.  

8.10.să tansmită obligatoriu copiile pașapoartelor tuturor animalelor și a Certificatelor 

Zootehnice în vederea înscrierii/înregistrării în R.G. și a tuturor documentelor solicitate de 

A.C.B.C.R., iar ulterior, la fiecare trei luni copiile pașapoartelor vițeilor, după eliberarea acestora de 

către D.S.V.S.A. În caz de control sau supracontrol, actele vor fi prezentate în or iginal;                                      

8.11.să desemneze o persoana care să poată fi contactată de către B.T.C. al A.C.B.C.R. în 

vederea obținerii de informații; 

8.12.să permită accesul reprezentanților Societății de Ameliorare și Autorității Competente în 

fermă pentru efectuarea controalelor  impuse de Programul de Ameliorare și legislația în vigoare; 

8.13.să solicite adeverința care certifică apartenența animalelor la rasa Charolaise, până la 

data de 1 mai a anului de cerere sau cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de data limită de 

depunere a cererii unice de plată la APIA. 

 

CAP. VI. DREPTURILE PĂRȚILOR 

Art. 9. Beneficiarul are dreptul de a : 

9.1.participa la Programul de Ameliorare aprobat al rasei Charolaise, cu condiția ca animalele 

de reproducție să se afle pe teritoriul României și să aparțină rasei; 

9.2.solicita înscrierea animalelor de reproducție de rasă pură în secțiunea principală; 

9.3.solicita înregistrarea animalelor în una din secțiunile suplimentare ale Registrului 

Genealogic; 

9.4.participa la testarea performanțelor și evaluarea genetică a efectivelor înscrise/înregistrate 

în Registrul Genealogic; 

9.5.i se elibera un Certificat Zootehnic pentru animalele care îndeplinesc condițiile prevăzute 

în Programul de Ameliorare; 
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9.6.i se furniza la cerere, rezultate actualizate ale testării performanțelor și ale evaluării 

genetice pentru animalele de reproducție atunci când aceste rezultate sunt disponibile; 

9.7.avea acces la toate celelalte servicii legate de Programul de Ameliorare aprobat al rasei 

Charolaise. 

Art. 10. A.C.B.C.R. are dreptul de a: 

10.1.exclude crescătorii de la participarea la Programul de Ameliorare aprobat, dacă aceștia 

nu respectă normele stabilite în cadrul acestuia și Regulamentul de Organizare și Funcționare al 

A.C.B.C.R.; 

10.2.dispune de autonomie în definirea și desfășurarea Programului de Ameliorare aprobat al 

rasei Charolaise; 

10.3.modifica tarifele serviciilor prestate prin comunicarea unui act adițional la contract 

acceptat de beneficiar; 

10.4.stabili un procent minim de rasă pură Charolaise pentru exploatațiile care participă la 

Programul de Ameliorare și pentru care se solicită Participarea la Programul de Ameliorare în 

urma Hotărârii Consiliului Director și/sau a Hotărârii Comisiei Tehnice Centrale . 

CAP. VII. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 

 Clauza penală. Penalități de intarziere. Daune-interese 

 Art. 11. În cazul în care una din părți nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul 

contract sau le îndeplinește doar parțial, cealaltă parte are dreptul să solicite rezilierea contractului 

conform art. 1550  al 2 Cod Civil, rezilierea contractului va opera de plin drept, printr-o notificare 

scrisă fără intervenția instanței, cu plata de daune-interese de 1% pe zi din valoarea totală a 

contractului începând cu data neîndeplinirii obligațiilor.  

 Art. 12. În cazul în care Beneficiarul întarzie cu plata facturilor emise, se vor percepe penalități 

în valoare de 1% pe zi de întarziere calculate de la data scadenței plății conform  art.6, alin. 6.14, iar 

după 30 de zile de la emiterea și neplata facturii, Prestatorul va putea denunța unilateral contractul 

prin comunicarea unei notificări beneficiarului. În termen de 30 de zile de la data notificării de 

denunțare unilaterală, contractul se va considera desființat de drept.  

 

CAP. VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

 Art. 13. Prezentul contract încetează: 

  13.1. la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu au convenit prelungirea 

lui; 

  13.2.la pierderea acreditării asociației; 

  13.3.prin acordul părților; 

  13.4.prin denunțarea unilaterală a prestatorului, în termen de 30 de zile de la data notificări i 

de denunțare unilaterală comunicată către beneficiar la sediul de corespondență, prin email, 

poștă/curierat cu confirmare de primire; 

  13.5.cu un preaviz de 30 zile din partea beneficiarului dacă asociația nu respectă clauzele 

contractului; 

  13.6.cu un preaviz de 30 zile din partea asociației dacă beneficiarul nu respectă clauzele 

contractului; 

  13.7.în cazul în care beneficiarul transmite către A.C.B.C.R. date/informații/documente 

falsificate sau inexacte  referitoare la identitatea animalelor, evenimente de reproducție 

(monte/însămânțări, fătări), Certificate Zootehnice, certificat sanitar-veterinar, rezultate ale efectuării 

testelor de filiație sau profil A.D.N. ( în cazul în care se solcită acest lucru de căre A.C.B.C.R.); 

  13.8.în cazul în care beneficiarul nu a achitat obligațiile financiare menționate la cap. IV. 

acestea fiind opozabile până la stingerea lor. 

 Art. 14. În cazurile de la art. 13, alin. (13.2 și 13.3), încetarea contractului din partea 

beneficiarului se produce după un preaviz de 5 zile. 

 Art. 15.  În cazul în care prezentul contract înceteaza din culpa sau la solicitarea beneficiarului, 

taxele menționate la art. 6, alin. 6.1., 6.2., 6.4., 6.5., 6.7. și 6.8.  vor fi achitate de beneficiar către 

A.C.B.C.R. cu titlu de daune de interese, cu excepția cazului de forță majoră conform legislației în 

vigoare. 
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CAP. IX. FORȚĂ MAJORĂ 

 Art. 16. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau 

executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza 

prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a 

fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege. 

 Art. 17. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 

zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui. 

           Art. 18. Dacă în termen de 5 zile de la producere, evenimentul respectiv nu înceteaza, părțile au 

dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă 

daune de interese. 

 

CAP. X. NOTIFICAREA ÎNTRE PĂRȚI 

 Art. 19. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea 

celeilalte este valabil îndeplinită dacă este transmisă prin email, poștă/curierat cu confirmare de 

primire prevăzut în partea introductivă a prezentului contract. 

 Art. 20. În cazul în care notificarea se face pe cale postală, ea va fi transmisă prin scrisoare 

recomandată cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data mentionata de 

oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. Daca notificarea se transmite prin telefax sau e-mail, ea 

se considera primita în prima zi lucratoare după cea în care a fost expediată. Notificările verbale se iau 

în considerare în măsura în care acestea sunt confirmate și în una din modalitățile descrise mai sus. 

CAP. XI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 

 Art. 21. Orice litigiu decurgând din sau în legatură cu prezentul contract inclusiv referitor la  

încheierea, executarea ori desființarea lui, dacă nu se poate rezolva pe cale amiabilă, se va soluționa 

de instanțele judecătorești competente de la sediul Prestatorului. 

CAP. XII. CLAUZE FINALE 

 Art. 22. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părți. 

 Art. 23. Prezentul contract  reprezintă voința părților. 

 Art. 24. Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare câte unul pentru fiecare parte. 

CAP. XIII. GDPR 

 Art. 25. Declar că am luat la cunoștință de prevederile din Regulamentul (UE) 2016/679 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date și declar în mod explicit și îmi dau acordul în vederea 

prelucrării datelor cu caracter personal în scop contractual și/sau legal de către Asociația Crescătorilor 

de Bovine pentru Carne din România (A.C.B.C.R.). 

        

     A.C.B.C.R.:                                                                              BENEFICIAR: 

                                                                                               Nume, Prenume, Semnătura      



 

 

 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RASPUNDERE 

 

 

 

 

Subsemnatul,……………………………………………………………………………........, 

administrator/reprezentant legal al microîntreprinderii/întreprindere mică/întreprindere 

mijlocie…………………………………………………………………….........................................

............................................................................................................................................................, 

C.U.I/C.N.P._________________________  

COD CAEN_________________________ *în cazul persoanelor juridice 

CIFRA DE AFACERI________________*în cazul persoanelor juridice 

 NR. DE ANGAJAȚI_________________*în cazul persoanelor juridice 

beneficiar al serviciilor de întocmire și menținere a Registrului Genealogic si de determinare a 

calității genetice la rasele specializate pentru producția de carne, declar pe propria raspundere ca 

AM / NU AM DEDUCERE DE T.V.A. 

 

 

 

 

Numele şi prenumele 

 

..................................................... 

 

Semnătura şi ştampila 

 

..................................................... 
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