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ASOCIAŢIA GENERALĂ A CRESCĂTORILOR DE TAURINE DIN ROMÂNIA 

CALEA BUCUREŞTI NR. 1, BALOTEŞTI, ILFOV, CUI: 9336129 

E-mail: agctr1@gmail.com, 

Tel: 0723 392173, 0731 695938 

 

 

CONTRACT  Nr. _____/_______ 

 

 

I) PĂRŢI CONTRACTANTE 

1.1. Asociaţia Generală a Crescătorilor de Taurine din Romania - prescurtat A.G.C.T.R.- persoană 

juridică română, organizaţie profesională neguvernamentală, non-profit, cu sediul în Baloteşti, str. 

Calea Bucureşti, nr.1, judeţul Ilfov, înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor la Judecătoria 

Buftea cu nr. Unic 12656/94/2011, având CF:9336129, reprezentată prin ing. Neaţă Împăratu Toader 

în calitate de prestator. 

şi  

1.2.SC,II, PFA, PF_____________________________, sediul/domiciliul în localitatea_____________ 

str. _________________nr.___, judeţ ___________, legitimat/a cu BI,C.I,CUI seria ____, nr._______ 

eliberat de ___________________, CNP, CUI _________________, nr. A.P.I.A. ________________, 

reprezentata prin ______________________________ în calitate de beneficiar. 

 

II) OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1. Asociatia se angajeaza la conducerea Registrului Genealogic la rasa Baltata cu Negru 

Romaneasca - Holstein Friza pentru un numar de _____ capete taurinele proprietate a beneficiarului. 

III) OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI 

3.1. să efectueze servicii de întocmire şi menţinere a Registrului Genealogic pentru efectivele de 

taurine rasa BNR-HF aflate în exploataţia beneficiarului. 

3.2. să elibereze Certificate de Origine conform reglementărilor în vigoare. 

3.3. să elibereze adeverinţe de înscriere în Registrul Genealogic. 

3.4. să publice informaţii şi date cu privire la Registrul Genealogic. 

3.5. să colaboreze cu toate autoritaţile care au legătura cu conducerea Registrului Genealogic. 

 

IV) OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI 

4.1. Să aibă încheiat contract cu o organizaţie acreditată pentru C.O.P. (Controlul Oficial al 

Performanţelor), să respecte întocmai normele tehnologice prevăzute pentru C.O.P. conform 

legislaţiei în vigoare: identificarea, reproducţia prin I.A. sau montă cu tauri autorizaţi, operarea în 

evidenţe, aparatura de muls mecanizată şi să permită accesul necondiţionat în fermă al persoanelor 

autorizate de către conducerea R.G. şi C.O.P. 
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V) PLATA  

5.1. Costul serviciului de întocmire, reactualizare şi menţinere a Registrului Genealogic este de 

30lei/cap/an pentru efectivul existent în Registrul Genealogic în anul respectiv. 

5.2. Serviciul poate fi subvenţionat pana la 100% de la stat la efectivele aflate pe listele eligibile, in 

anul respectiv, avizate de catre A.N.Z. si A.P.I.A. 

5.3. Emiterea Certificatelor de Origine se face contra cost, la preţul stabilit de conducerea  A.G.C.T.R. 

 

VI) DURATA CONTRACTULUI 

6.1. Prezentul contract intră în vigoare la data de _____________fiind încheiat pe o durata de 10 ani. 

VII) ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

7.1. Prezentul contract încetează la: 

• la termen. 

• pierderea acreditării asociaţiei. 

• înainte de termen prin acordul părţilor. 

VIII) FORŢĂ MAJORĂ 

8.1. Niciuna dintre părţile contractate nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în 

mod necorespunzător - total sau parţial - a orcărei obligaţii care îi revin în baza prezentului contract, 

dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzata de forţă 

majoră, aşa cum este definită in lege. 

 

IX) LITIGII 

9.1. Litigiile ivite în executarea prezentului contract se soluţionează pe cale amiabilă. 

9.2. Eventualele litigiile nerezolvate pe cale amiabilă sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti. 

 

X) CLAUZE FINALE 

10.1.Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între parţiile 

contractate. 

10.2. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, fiecărei părţi revenindu-i câte un exemplar. 

 

 

 

            Prestator,             Beneficiar,                                              

          

           A.G.C.T.R.      Nume :______________________ 

           Preşedinte, Prenume:____________________ 

ing. Neaţă Împăratu Toader                                                             Semnatura: 

 


