CONTRACT Nr. 6740
pentru întocmirea și menținerea
Registrului Genealogic la Rasa Bălţată Românească de tip Simmental
Încheiat la Braşov, astăzi, __________________
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE VACI „BĂLŢATĂ ROMÂNEASCĂ” TIP
SIMMENTAL, cu sediul social în localitatea Hărman, str. Mihai Viteazul, nr. 382, judeţ Braşov,
înregistrată la Registrul Judecătoriei Braşov sub nr. 55 din 2011, cod fiscal nr. RO28419379 din
03.05.2011, având contul deschis la CEC BANK Braşov, reprezentată prin BULARCA IOAN
RAUL - preşedinte, denumită în continuare asociaţia, în calitate de prestator de servicii, pe de o
parte
şi
1.2. D-l./D-na.
, domiciliat în localitatea
, str.
nr.
, judeţ
, legitimat/a cu C.I seria , nr.
eliberata de SPCLEP
, cod
numeric personal
, tel.
, proprietar/ă al/a exploataţiei cod RO
din localitatea
, jud.
, reprezentant/ă al/a
cu sediul
in judetul,
localitatea
, str.
nr.
, C.U.I.
Nr.Reg.Com.
, 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. Asociaţia se angajează la întocmirea și menținerea Registrului Genealogic la rasa Bălţată
Românească de tip Simmental, pentru un număr de 14 vaci de lapte, proprietatea beneficiarului.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Prezentul contract se încheie pe o perioada de nedeterminată, începând cu data de
13/05/2016.
IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
4.1. Asociaţia se obligă:
4.1.1. să prelucreze informațiile primite pentru animalele proprietatea beneficiarului, în urma
serviciului de Determinare a Calității Genetice, printr-un soft specializat, informații care ulterior
sa fie înscrise în Registrul Genealogic național, conform reglementarilor în vigoare.
4.1.2. să întocmescă și să mențină Registrul Genealogic al rasei, în baza creditării obținute.
4.1.3. să elibereze beneficiarului Certificate de Rasă , conform reglementarilor în vigoare.
4.1.4. să colaboreze cu toate autoritățile care au legatură cu conducerea Registrului Genealogic.
4.2. Beneficiarul se obligă:
4.2.1. să furnizeze la cererea asociaţiei toate informaţiile rezultate în urma serviciului de
Determinarea Calității Genetice, precum şi alte informaţii suplimentare cum ar fi: originea
animalelor pe bază de documente cu referire la părinţi / bunici, sau orice altă informaţie care ar
avea legătură cu îndeplinirea obiectului prezentului contract.
4.2.3. să aibă încheiat un contract cu un prestator pentru realizarea Determinarii Calității
Genetice. Iar la cererea Asociației să puna la dispoziția acesteia o copie a respectivului contract.
4.2.4. să desemneze o persoană care să poata fi contactată în permanenţă de către asociaţie, în
vederea obţinerii de informaţii și să permită accesul la documente și în fermă a personalului din
cadrul asociației.

4.2.5. să respecte planul de ameliorare și regulamentul cărții de rasă întocmit de asociaţie prin
intermediul specialiştilor în zootehnie.
V. PLATA
5.1. Pentru serviciile prestate de asociaţie beneficarul este de acord să plătească diferența
dintre suma de 30 RON+TVA/cap de animal/an de control cât reprezintă valoarea totală a
serviciilor și subvenția acordată de stat în condițiile prevazute de legislația în vigoare. Prețul
serviciilor prestate va fi detaliat pe Tarife aplicate pe activități și/sau lucrări efectuate în
conformitate cu specificațiile legale în domeniu, urmând să detalieze și aplicarea cotei de TVA.
Aceste tarife vor fi comunicate Beneficiarului, în format electronic, constituindu-se anexa la
prezentul contract.
5.2. Suma de plata de la punctul 5.1., poate suferi schimbări, comunicate 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. Emiterea Certificatelor de Origine se face contra cost, la prețul stabilit prin Hotărâre a
Consiliului Director.
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) pierderea acreditării asociaţiei.
b) Solicitarea oricarei părți dacă cealaltă parte nu a respectat vreo obligație asumată în contract.
c) acordul părţilor.
d) cu un preaviz de 30 de zile din partea beneficiarului.
e) 7 zile calendaristice de la notificarea de către asociație a beneficiarului, în cazul în care
acestuia din urma îi încetează contractul de servicii de Determinarea Calității Genetice.
f) 7 zile calendaristice de la notificarea de catre asociație a beneficiarului, în cazul în care acesta
din urmă nu achită valoarea coplatei facturate până la sfârșitul fiecarei luni curente de control. În
acestă situație toate consecințele rezultate în urma rezilierii cad exclusiv în sarcina
beneficiarului.
VIII. FORŢA 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-interese.
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
Brașov.

X. CLAUZE FINALE
10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile
contractante, în cazul în care prezentul contract nu prevede altfel.
10.2. Toată corespondența între părți se va realiza prin adrese scrise trimise prin poștă, fax sau
email, la adresele din preambulul prezentului contract.
10.3. Prezentul contract a fost încheiat în 2 exemplare, fiecărei părți revenindu-i câte un
exemplar și a fost semnat după citire.
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