CONTRACT Nr. ______
pentru efectuarea Registrului Genealogic la
Rasa Aberdeen Angus
Încheiat la sediul asociației, județul Sibiu, astăzi, |_|_|/|_|_|/_|_|_|_|
PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. ASOCIAŢIA ABERDEEN ANGUS ROMANIA, cu sediul social în localitatea Sibiu, str. Octavian Goga nr. 1
cod 550370, judeţul Sibiu, înregistrată la Registrul Judecătoriei Agnita sub nr. 107 din 2013, CIF 31168722
din 01.02.2013, având contul deschis la RAIFFEISEN BANK Sibiu, reprezentată prin dl. GOCIMAN IOAN
TEODOR – director tehnic executiv, denumită în continuare asociaţia , in calitate de prestator de servicii,
pe de o parte
şi
1.2. D-l./D-na. ______________________________, domiciliat în localitatea__________________,str. ___________________ nr.
____, bloc.____, ap. ____, judeţ ______, legitimat cu C.I seria ____,nr. _______ eliberat de SPCLEP____________________,
cod numeric personal _____________________,tel. _______________, fax . _________________, email ______________________,
Proprietar/a al exploatatiei cod RO______________ din localitatea ____________________, jud. ____________________
reprezentant/a al ____________________________ cu sediul in localitatea ________________, str.______________________
nr. _____, bloc. _____, ap. ____, C.U.I ___________, Nr.Reg.Com.___/_____/______, cod CAEN _________, cod APIA
______________ în calitate de Administrator, denumit în continuare beneficiar, pe de altă parte, au convenit să
încheie prezentul contract, cu respectarea următoarelor clauze:

II.OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Asociația se angajează să efectueze serviciul de întocmire și menținere a Registrului Genealogic al rasei
Angus, pentru un număr de ____ capete, proprietatea beneficiarului.
2.2. În îndeplinirea obiectului anterior menționat, Asociația va întreprinde următoarele activități:
a) colectarea și gestionarea datelor privind animalele, respectiv originea animalului, data nașterii, data
însămânțării, data ieșirii din efectiv și cauza acesteia, evaluarea animalelor conform art. 12 și 13 din
Regulamentul de Organizare a Registrului Genealogic pentru rasa Aberdeen Angus în România și
actualizarea și prelucrarea datelor necesare pentru întocmirea și menținerea registrului genealogic;
b) activități administrative care au legătură cu înregistrarea datelor relevante privind animalele în
registrul genealogic;
c) publicarea informațiilor cu privire la registrul genealogic și a datelor din Registrul Genealogic;
d) alte activități conexe întocmirii și menținerii Registrului Genealogic;
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III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Prezentul contract se încheie pe o periodă nedeterminată, conform art. 1277 Cod civil, începând cu
data de
.
IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
4.1. Asociaţia se obligă:
a) să înscrie în Registrul Genalogic al rasei întregul efectiv de bovine Angus, metiși femele de Angus al
solicitantului dacă îndeplinesc toate condițiile impuse de lege și de Regulamentul de Organizare și
Funcționare a Registrului Genealogic la rasa Angus;
b) să conducă Registrul Genealogic al rasei Angus, în baza acreditării obținute;
c) să elibereze formularul de Certificat de Origine pentru animalul/animalele pentru care s-a făcut
solicitarea, conform dispozițiilor legale;
d) să asigure personalul calificat, precum și logistica pentru realizarea tuturor activităților conexe pentru
întocmirea și menținerea Registrului Genealogic al rasei Angus;
e) să publice informațiile cu privire la Registrul Genealogic și datele din Registrul Genealogic;
f) la solicitarea Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu“, să pună la dispoziție
toate datele solicitate conform legislației în vigoare;
g) să informeze, la cerere, beneficiarul despre obligaţiile ce le revin conform prevederilor Regulamentul
de Organizare și Funcționare a Registrului Genealogic la rasa Angus;
h) să actualizeze, să gestioneze și să prelucreze datele necesare pentru întocmirea și menținerea
Registrului Genealogic;
i) să informeze, la cerere, beneficiarul referitor la situația animalelor pentru care s-a solicitat înscrierea în
Registrul Genealogic al rasei;
j) să pună la dispoziția beneficiarului, programul de ameliorare al rasei și să respecte programul pentru
animalele înscrise în Registrul Genealogic;
4.2. Beneficiarul se obligă:
a) să solicite în scris conform Regulamentului de Organizare și Funcționare a Registrului Genealogic la rasa
Angus, înscrierea tuturor animalelor care îndeplinesc condițiile stipulate în Regulamentul de Organizare
și Funcționare a Registrului Genealogic la rasa Angus;
b) să fie membru al unei asociații;
c) să aibă încheiat un contract cu un prestator pentru efectuarea Controlului Oficial al Performanțelor
pentru Producția de carne și să pună la dispoziția Asociației o copie după acest contract de COP;
d) să transmită date corecte pentru toate animalele pentru care se solicită înscrierea în Registrul
Genealogic al rasei Angus;
e) să pună la dispoziția Asociației toate datele solicitate în vederea clarificării situațiilor pentru animalele
pentru care s-a solicitat înscrierea în Registrul Genealogic și eliberarea Certificatului de Origine;
f) să respecte planul de ameliorare întocmit de asociaţie prin intermediul specialiştilor în zootehnie;
g) să furnizeze la cererea asociaţiei toate informaţiile rezultate în urma COP-ului, precum şi alte informaţii
suplimentare cum ar fi: părinţi/bunici ai animalelor luate în controlul COP, date de reproducție și ieșiri din
efectiv sau orice altă informaţie care ar avea legătură cu îndeplinirea obiectului prezentului contract.
TOATE ACESTE DATE VOR FI TRANSMISE OPERATORILOR REGISTRULUI GENEALOGIC AL “ASOCIAȚIEI
ABERDEEN ANGUS ROMÂNIA”, TRIMESTRIAL ÎN PRIMELE 10 ZILE CALENDARISTICE ALE LUNII
URMĂTOARE TRIMESTRULUI ÎNCHEIAT. ORICE ÎNTÂRZIERE VA FI REMEDIATĂ ÎN TERMEN DE 60
ZILE. LIPSA DATELOR, DUPA 60 ZILE, VA PREJUDICIA ACTIVITATEA DEPARTAMENTULUI „REGISTRU
GENEALOGIC” AL ASOCIAȚIEI ABERDEEN ANGUS ROMÂNIA” ȘI VA FI PENALIZATĂ CU EXCLUDEREA DIN
ASOCIAȚIE ȘI/SAU REZILIEREA PREZENTULUI CONTRACT CU RESPECTAREA LEGISLAȚIEI ÎN VIGOARE
IMPUSE DE MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE.
h) să desemneze o persoană care să poată di contactată în permanență de către Asociație în vederea
obținerii de informații.

Asociaţia Aberdeen Angus România

office@aberdeenangus.ro

www. aberdeenangus.ro

Str. Octavian Goga nr. 1

RO – 550730 Sibiu

V. PLATA
5.1. Conform Art.7, alin. (5) lit. a) din Hotărârea 1179 din 29 decembrie 2014 privind instituirea unei
scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, valoarea ajutorului de stat, acordat pe cap de
animal/an, pentru cheltuielile eligibile prevăzute legal este de 30 lei pentru rasele de animale din specia
taurine;
5.2. Suma de plata de la punctul 5.1. poate suferi schimbări, comunicate prin notificare din partea
Asociației către beneficiar, numai în cazul în care modificarea legislației impune alinierea prețului cu cel
actualizat prin acte normative în domeniu. Modificările de tarife înscrise la punctul 5.1. și care nu sunt
cauzate de modificări ale legislației, se pot face doar prin act adițional la prezentul contract.
5.3. Pentru emiterea Certificatului de Origine, beneficiarul va achita o taxă de 100 lei/certificat pentru
femele, respectiv 200 lei/certificat pentru masculi. Pentru suma în cauză se va emite o factură fiscală cu
suma integrală care trebuie achitată în termen de 10 zile de la data primirii facturii fiscale.
5.4. Factura fiscală cu serviciile efectuate va fi emisă în urma solicitării beneficiarului de eliberare a
Certificatului de Origine;
5.5. Certificatul de Origine va fi transmis beneficiarului prin servicii de curierat, cu plata la destinatar, după
achitarea sumei datorate.
VI. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
6.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de prezentul
contract, părţile răspund potrivit prevederilor legii.
VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
7.1. Prezentul contract încetează la:
a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părţile nu au convenit prelungirea lui;
b) pierderea acreditării asociaţiei;
c) prin acordul părţilor;
d) cu un preaviz de 30 de zile din partea beneficiarului dacă Asociația nu respectă clauzele contractului;
e) cu un preaviz de 15 zile din partea Asociației dacă beneficiarul nu respecta clauzele contractului.
7.2. În cazurile de la (lit. b) şi (lit. c), încetarea contractului din partea beneficiarului se produce după
un preaviz de 5 de zile.
7.3. În cazul în care prezentul contract încetează din culpa sau la solicitarea beneficiarului, valoarea
subvenției (30 lei/cap de animal/an), pentru aflat în derulare (01.01. – 31.12. a fiecărui an) va fi achitată
de către beneficiar către Asociație cu titlul de daune interese, cu excepția cazului de forță majoră conform
legislației în vigoare.
VIII. FORŢĂ MAJORĂ
8.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în
mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract,
dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa
majoră, aşa cum este definită de lege.
8.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 5 zile,
producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
8.3. Dacă în termen de 5 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi
notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune de
interese.
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IX. LITIGII
9.1. În caz de litigii, părțile convin rezolvarea neînţelegerilor pe cale amiabilă, în caz contrar ele vor fi
supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente de pe raza Municipiului Sibiu.
X. CLAUZE FINALE
10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
10.2. Toată corespondența între părți se va realiza prin adrese scrise trimise prin poștă/curierat, sau
email, la adresele din preambulul prezentului contract, existând confirmare de primire în toate cazurile de
corespondență.
10.3. Prezentul contract a fost încheiat în 2(două) exemplare, fiecărei părți revenindu-i câte un exemplar
și a fost semnat după citire.

ASOCIAŢIA:

BENEFICIARUL:

Ing. Gociman Teodor Ioan
Director tehnic executiv / Responsabil R.G. AAARO
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