Localitatea…………….………….Comuna………………………….Judeţul…………………………
Se confirmă necesitatea pentru montă a armăsarului din prezentul contract şi existenţa condiţiilor optime
de adăpostire, întreţinere şi utilizare la montă:

AVIZAT,
Consiliul Local _______________________________
Nr…………..din……………..……………
Semnătura și ștampilă ………………………….…..
Primar,
Numele si prenumele_____________________________
AVIZAT.
Oficiul Județean de Zootehnie_________________________
Nr…………..din……………………………
Semnătura și ștampilă ……………………………….
Coordonator județean,
Numele și prenumele______________________________
AVIZAT,
Circumscripţia Sanitar - Veterinară _____________________
Nr…………...din……………………………
Semnătura și parafă …………………………..……..
Medic veterinar concesionar,
Numele și prenumele____________________________________

CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE FOLOSINŢĂ
Nr.________/___________
În temeiul Ordinului comun al M.A.P.A.M. si M.A.I. nr. 861 / 614 / 2003, H.G. nr.
1188/2014, Legii nr. 389/2005 (Legea Calului), O.M. nr. 37/2010, Legii nr. 72/2002 (Legea
Zootehniei)
CAP. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA, prin Direcţia de Creștere, Exploatare
și Ameliorare a Cabalinelor, Herghelia / Depozitul de armăsari ………………………………
înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului sub nr. J40/450/1991, având Codul Fiscal 1590120
telefon ………..…..…., fax ……………….. reprezentată prin director ………………………….
şi director economic ………………………………., în calitate de COMODANT
și
Domnul (numele şi prenumele) ………….……………………………………., cu domiciliul
stabil în localitatea …..……………..…………..., str. ……..…….…………., nr ….., bloc ….,
ap. ……… jud. ………………..……….., posesor al actului de identitate ……, seria ……,
numarul ………..……, eliberat de …..……..…………….., la data de ……………………..……,
C.N.P..………………….., telefon………………….., fax …………………, în calitate de şef
staţiune de montă / responsabil punct de montă ……………………, organizată şi coordonată de
Consiliul Local al ………..…………………, Judetul ………………..………… / (Ocolul
Silvic…………………….., Districtul Silvic………………., Cantonul Silvic…………………..),
în calitate de COMODATAR
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au convenit să încheie prezentul contract de împrumut de folosinţă, cu respectarea următoarelor
clauze:
CAP. II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul prezentului contract constă în punerea la dispoziţie cu titlu gratuit de către
COMODANT, de la Herghelia / Depozitul de armăsari _____________________________
COMODATARULUI nominalizat la art. 1.1. al Cap. I, în condițiile prevăzute de Normele
tehnice privind organizarea şi funcţionarea staţiunilor şi punctelor comunale de montă aprobate
prin Ordinul comun al M.A.P.A.M. și M.A.I. nr. 861 / 614 / 2003 publicat în Monitorul Oficial
nr. 62/26.01.2003 şi a celorlalte reglementări cu aplicare în domeniu, a armăsarului de montă
publică, proprietate a statului, aflat în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva,
care are următoarele date de identificare:
 Numele ________________________
 Paşaport __________________
 Microcip _____________________
 Dangale:
Stânga ________________
Dreapta _______________
 Culoare __________________
 Semnalmente _____________________________________________________________
 Data naşterii __________________
 Rasa ________________________
 Clasa de bonitare conform ultimului P.V. de clasare _______________
 Greutate corporala ≃ _______ kg,
 Valoare de inventar ___________ lei
 Nr. M.F.P.(nr. de inventar la Ministerul Finațelor Publice) _____________________
 Alte date ………………………………………………………..
CAP. III. DURATA CONTRACTULUI
3. Părţile au convenit ca prezentul contract să se încheie pentru perioada de montă 1 februarie
_____ - 30 septembrie _____.
CAP. IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
4.1. OBLIGAŢIILE COMODANTULUI
4.1.1. Să înștiințeze autoritățile competente (Circumscripţia Sanitar - Veterinară și Oficiul
Județean de Zootehnie) în legătură cu transferul armăsarului de montă publică în stațiune / punct
de montă pe perioada prezentului contract.
4.1.2. Să predea armăsarul în bună stare de sănătate, cu certificatul sanitar completat cu: testul
Coggins, Arterită virală ecvină și Durină negative şi datele privind vaccinările efectuate în
ultimii 2 ani.
4.1.3.Să predea, pe bază de proces verbal de predare-primire, comodatarului, odata cu armăsarul,
un căpăstru, două pene de lant, caietul pentru evidenţa reproducției şi paşaportul acestuia, care
vor rămâne în grija comodatarului.
4.1.4. Să își delege reprezentantul, la solicitarea şefului de staţiune / responsabilului punctului de
montă, în caz de: îmbolnăvire gravă, accidentare sau deces a armăsarului împrumutat; cu această
ocazie reprezentantul comodantului constată și consemnează împreună cu șeful de stațiune /
responsabilul de punct de montă și medicul veterinar de la Circumscripţia Sanitar – Veterinară,
împrejurările care au dus la situația respectivă și măsurile propuse.
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4.1.5. Să efectueze, prin reprezentanți delegați, cel puțin 2 verificări privind activitatea de montă,
înregistrarea montelor și a produșilor și a modului cum se realizează obligațiile șefului de
stațiune / responsabilului punctului de montă privind adăpostirea, furajarea, igiena corporală
efectuarea mișcării zilnice a armăsarului și existența certificatelor sanitare veterinare pentru
iepele montate.
4.1.6. Comodantul va lua toate măsurile legale necesare pentru recuperarea armăsarului, în
situația în care comodatarul nu restituie armăsarul la termenul scadent din orice alte cauze decât
cele de forță majoră.
4.2. OBLIGAŢIILE COMODATARULUI
(ŞEFUL STAŢIUNII DE MONTĂ / RESPONSABILUL PUNCTULUI DE MONTĂ)
4.2.1. Comodatarul este obligat să păzească, să folosească şi să conserve bunul împrumutat cu
prudenţa şi diligenţa unui bun proprietar.
4.2.2. Să înștiințeze autoritățile competente (Circumscripţia Sanitar - Veterinară și Oficiul
Județen de Zootehnie) pentru luarea în evidență a armăsarului în stațiunea de montă / punctul de
montă.
4.2.3. Comodatarul nu poate folosi bunul împrumutat decât în conformitate cu destinaţia acestuia
determinată prin contract. El nu poate permite unui terţ să-l folosească. Încălcarea acestor clauze
atrage după sine retragerea armăsarului de montă din stațiunea de montă / punctul de montă în
condițiile dispozițiilor Capitolului VII Rezilierea contractului din prezentul contract.
4.2.4. Pe toată perioada de valabilitate a contractului armăsarul de montă publică nu poate
părăsi zona arondată stațiunii / punctului de montă.
4.2.5. Să cunoască, să respecte întocmai şi să îndeplinească toate obligaţiile din Normele
tehnice privind organizarea şi functionarea staţiunilor şi punctelor comunale de montă aprobate
prin Ordinul comun M.A.P.A.M. şi M.A.I. nr. 861/614/2003 publicat în Monitorul Oficial nr.
62/26.01.2003 și a celorlalte reglementări cu aplicare în domeniu.
4.2.6. Să asigure condiţii optime de adăpostire şi îngrijire a armăsarului de montă publică;
răspunde de utilizarea armăsarului la montă şi de sănătatea acestuia pe toata durata contractului
de împrumut.
4.2.7. Să asigure şi să administreze armăsarului hrana conform normelor de furajare stabilite în
caietul de evidenta a reproducției (anexa 1), precum şi asistenţa sanitar-veterinară, pe toată
durata contractului.
4.2.8. Să primească la montă doar iepe cu certificat sanitar veterinar de sănătate, în care să fie
menţionat examenul serologic negativ pentru Anemie Infectioasa Ecvina, Arterită virală ecvină
și Durină, însoțit de copiile buletinelor de analiză respective, conform prevederilor Programului
de Supraveghere, Profilaxie si Combatere a bolilor la Animale (elaborat de A.N.S.V.S.A.).
Documentele respective se vor păstra de către comodatar pentru a face dovada admiterii la
montă numai a iepelor sănătoase; Nerespectarea acestei clauze, atrage după sine obligația
comodatarului de a achita toate costurile de întreținere și medicație a armăsarului afectat până la
recăpătarea indemnității serologice la bolile menționate, de către armăsarul respectiv.
4.2.9. Să accepte la montă doar iepe înscrise în evidențele autorității naționale în zootehnie din
România (baza de date națională). Este interzisă acceptarea la montă a iepelor înscrise în
evidențele naționale ale altor tări.
4.2.10. Să efectueze mişcarea zilnică a armăsarului în apropierea grajdului, în loc special
amenajat, fiind interzisă plimbarea acestuia pe drumurile publice.
4.2.11. Să înştiinteze administratorul (herghelia/depozitul de armăsari), în maxim 2 (două) ore,
telefonic ___________ și fax ____________ sau prin poșta electronică la adresa de e-mail
_______________________, în caz de accidentare, îmbolnavire gravă sau moarte a armăsarului.
4.2.12. În caz de moarte a armăsarului, comodatarul are obligația de a suporta toate cheltuielile
aferente efectuării necropsiei; necropsia va fi obligatoriu efectuată de către un medic veterinar
cu drept liberă practică. Necropsia va fi efectuată numai în prezența delegatului comodantului;
Diagnosticul înscris în actul de necropsie încheiat, fără participarea delegatului comodantului,
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este obligatoriu să fie confirmat pe bază de buletin de analize eliberat de un laborator, specializat
și autorizat, în urma analizei probelor de organe prelevate de la armăsarul respectiv. Actul de
însoțire a probelor de organe, emis de către medicul veterinar de circumscripție va avea înscrise
toate datele de identificare a armăsarului (nume, dangale și microcip), date care vor figura în
buletinul de analiză.
4.2.13. În caz de moarte, să suporte contravaloarea armăsarului, dacă aceasta a survenit din vina
comodatarului. Evaluarea armăsarului se va face la valoarea de înlocuire, conform legislaţiei în
vigoare (Ordinului nr. 718/2006 al Ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale), iar
sumele se fac venit la bugetul de stat.
4.2.14. Este interzisă castrarea armăsarului fără acordul scris al comodantului.
4.2.15. Să afişeze în grajdul în care se află armăsarul, la loc vizibil, programul de lucru, raţiile
furajere şi instrucţiunile privind tehnica folosirii armăsarului la montă.
4.2.16. Să asigure curaţenia şi igienizarea în interiorul grajdului şi în locul special amenajat
pentru plimbarea zilnică a armăsarului.
4.2.17. Să restituie armăsarul până la data de 30 septembrie ____________ cu capăstrul şi cele
două pene de lanț, însotit de certificatul sanitar veterinar cu testul Coggins, Arterită virală ecvină
și Durină negativ, efectuat cu cel mult 15 zile înainte, pașaportul şi caietul de evidenţa a
reproducţiei, completate la zi.
4.2.18. Comodatarul este obligat să restituie bunul înainte de momentul prevăzut la art. 4.2.17, la
solicitarea comodantului, atunci când are el însuşi o nevoie urgentă şi neprevăzută de bun (cum
ar fi necesitatea utilizării urgente a acestui armăsar la montă în efectivul matcă de “iepe mama”
al rasei), atunci când comodatarul decedează sau atunci când acesta îşi încalcă obligaţiile din
prezentul contract
4.2.19. Obligaţiile contractuale ale şefului de staţiune/ responsabilului punctului de montă
încetează numai în momentul predării armăsarului de montă publică administratorului (herghelia
/ depozitul de armăsari) de la care a fost preluat, pe bază de proces verbal de predare – primire,
încheiat la Herghelia / Depozitul de armăsari __________________________.
4.2.20. În cazul în care Comodatarul nu restituie armăsarul, la termenul scadent sau la termenul
specificat în solicitarea comodantului formulată în conformitate cu dispozițiile punctului 4.2.18
și punctual 7.1.1., din alte cauze decât cele de forță majoră, acesta va răspunde în conformitate
cu dispozițiile legale aplicabile pentru sustragerea unui bun public al statului.
4.2.21. Comodatarul răspunde material, civil și penal, după caz, pentru pieirea culpabilă a
bunului împrumutat și/sau când aceasta este cauzată de forţa majoră de care comodatarul l-ar fi
putut feri întrebuinţând un bun propriu sau când, neputând salva decât unul dintre cele două
bunuri, l-a preferat pe al său.
4.2.22. Comodatarul este obligat să respecte reglementările legale aplicabile referitoare la
condițiile de muncă, de sănătate și securitate în muncă și normele privind prevenirea și stingerea
incendiilor.
4.3.

OBLIGAŢIILE AVIZATORILOR

4.3.1. CONSILIUL LOCAL
4.3.1.1. Să organizeze şi să coordoneze staţiunea sau punctul de montă în conformitate cu Legea
zootehniei nr. 72/2002 şi cu Normele tehnice privind organizarea şi functionarea staţiunilor şi
punctelor comunale de montă aprobate prin Ordinul comun al M.A.P.A.M. si M.A.I. nr.
861/614/2003.
4.3.1.2. Pentru avizarea privind înființarea stațiunii / punctului de montă să constate la fața
locului dacă sunt asigurate condiţiile optime de cazare, îngrijire şi folosire la montă a
armăsarului, conform obligaţiilor stabilite în dipozițiile legale aplicabile.
4.3.1.3. Transportul de la și la herghelia / depozitul de armăsari __________________ se asigură
pe cheltuiala consiliului local care organizează şi coordonează staţiunea de montă/punctul de
montă.
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4.3.1.4. Să întocmească cererea de împrumut de folosință adresată Direcției de Creștere
Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor - Herghelia / Depozitul de Armăsari _______________ .
4.3.1.5. Să elibereze o împuternicire către herghelia/depozitul de armăsari prin care este
nominalizat şeful staţiunii de montă/responsabilul punctului de montă, acesta fiind împuternicit
să semneze contractul de împrumut de folosinţă şi să preia armăsarul din depozitul proprietarului
(administratorului) pe bază de Proces – Verbal de predare - primire.
4.3.1.6. Să informeze comodantul în termen de maxim 3 zile, despre decesul comodatarului.
4.3.1.7. Să asigure condiţiile corespunzătoare de adăpostire şi hrană pentru armăsar de la
momentul decesului comodatarului şi pâna la transferul armăsarului la comodant.
4.3.2. OFICIUL JUDEȚEAN DE ZOOTEHNIE
4.3.2.1. În vederea emiterii autorizației tehnice de funcționare a stațiunii / punctului de montă
stabilește necesitatea armăsarului pentru reproducţie în acea localitate, în funcţie de numărul
iepelor apte de reproducţie şi de programul de ameliorare.
4.3.2.2. Să avizeze contractul de împrumut de folosință pentru armăsarul de montă publică.
4.3.2.3. Emite autorizația tehnică de funcționare care însoțește cererea de împrumut de folosință
și împuternicirea pentru șeful de stațiune / responsabilul de punct de montă, adresate D.C.E.A.C.
4.3.2.4. Să urmarească, prin controale periodice, ca armăsarul să aiba condiţii bune de adăpostire,
întretinere şi utilizare la montă.
4.3.2.5. Să urmărească înregistrarea cu corectitudine a activităţii de reproducţie în caietul de
evidenţa a reproducției armăsarului.
4.3.3. CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR VETERINARĂ
4.3.3.1. Avizează contractul de împrumut de folosință, pentru indemnitatea teritoriului la bolile
specifice cabalinelor şi în mod special la Anemie Infectioasa Ecvina, Arterită virală ecvină și
Durină.
4.3.3.2. Ia în evidență armăsarul în baza certificatului sanitar-veterinar ce a însoțit armăsarul.
4.3.3.3. Realizează acţiunile sanitar-veterinare din Programul strategic pentru perioada cât
armăsarul stă în folosință, pâna la plecarea acestuia (prelevari probe sânge, vaccinări) și le
consemnează în pașaport.
4.3.3.4. Asigură asistența sanitar-veterinară de specialitate (dehelmentizări și intervenții medicale
de urgență în caz de probleme digestive, respiratorii sau de altă natură) ori de câte ori este
solicitat de către şeful de staţiune / responsabilul punctului de montă, contra cost, pe cheltuiala
comodatarului; tratamentele administrate armăsarului de montă publică se vor consemna în foaia
de observație clinică care se va păstra de către şeful de staţiune / responsabilul punctului de
montă.
4.3.3.5. În cazul morţii armăsarului, semnează procesul verbal de constatare a morţii, anexează
copia foii de observaţie clinică, participă la necropsie, întocmeşte şi semnează procesul-verbal de
necropsie şi, după caz, prelevează probe pentru laborator; completează actul de însoțire a
probelor de organe cu toate datele de identificare a armăsarului (nume, dangale și microcip), date
care vor figura în buletinul de analiză.
4.3.3.6. Verifică permanent existenţa certificatelor sanitar veterinare pentru iepele aduse la
montă, în special privind indemnitatea la Anemie Infectioasa Ecvina, Arterită virală ecvină și
Durină.
CAP. V. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII
5.1.1. În cazul producerii unor accidente de muncă sau a oricăror alte evenimente neprevăzute,
inclusiv a evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau
produse ca urmare a nerespectării dispozițiilor legale aplicabile și ca urmare a neîndeplinirii
clauzelor contractuale, comodatarul este răspunzător, în exclusivitate, pentru neluarea măsurilor
de prevedere, de precauție și nerespectarea dispozițiilor legale în vigoare și răspunde în
conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, Legii nr.
307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor precum şi orice modificare legislativă apărută
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pe timpul desfăşurării contractului.
5.1.2. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în
activitatea desfăşurată de comodatar, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile acesta va
comunica şi cerceta accidentul de muncă/evenimentul, pe care îl va înregistra la Inspectoratul
Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.
CAP. VI. FORŢA MAJORĂ
61.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
61.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
61.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
61.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în
termen de maxim 3 (trei) zile de la apariţie şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice
măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
61.5. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia în termen de maxim 3 zile de la încetare.
61.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 30
de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
CAP. VII. REZILIEREA CONTRACTULUI. LITIGII.
7.1.1. Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, ori executarea necorespunzatoare sau cu
întârziere a obligaţiilor contractuale, partea lezată poate solicita, în scris, rezilierea prezentului
contract, cu o notificare prealabila de 3 zile, prezentul contract se consideră desfiinţat de drept,
fără o altă formalitate, fără punere în întârziere şi fără a mai fi necesară intervenţia instanţei de
judecată.
7.1.2. Rezilierea prezentului contract nu afecteaza obligaţiile deja scadente.
7.1.3. Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legatură cu executarea prezentului contract se vor
soluţiona pe cale amiabilă între părţile contractante, prin documente scrise, în caz contrar, litigiile
vor fi soluţionate de către instanţă competenţa de la sediul Direcției de Creștere, Exploatare și
Ameliorare a Cabalinelor.
7.1.4. În cazul nerespectării totale sau parţiale sau a executării necorespunzatoare a clauzelor
contractuale, partea vinovată este obligată la plată de daune – interese.
CAP. VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
8.1.1. Prezentul contract încetează în condițiile legii, prin executare, acordul de voință al părților,
denunțare unilaterală, expirarea termenului, imposibilitatea fortuită de executare, decesul
comodatarului, decesul cabalinei, precum și din orice alte cauze prevăzute de lege.
CAP. IX. DISPOZIŢII FINALE
9.1.1. În cazul morţii sau pierderii armăsarului de montă, din vina comodatarului, acesta va
plati, din proprie iniţiativa, contravaloarea de înlocuire a acestuia, conform legislaţiei în vigoare
(Ordinul nr. 718/2006 al Ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale), în termen de 30
zile de la înregistrarea evenimentului. În caz contrar, va fi de drept în întârziere şi va plati 0,15%
penalităti din valoarea armăsarului pe fiecare zi de întârziere.
9.1.2. Orice modificare a prezentului contract se realizeaza numai cu acordul părţilor, în scris,
prin acte adiționale care devin parte întegrantă la contract.
9.1.3. Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere verbală dintre
acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
9.1.4. Orice comunicare între părţi în legatură cu prezentul contract se realizeaza în scris, cu
confirmare de primire.
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9.1.5. Prezentul contract constituie titlu executoriu, în condiţiile legii, în cazul încetării prin
decesul comodatarului sau prin expirarea termenului.
9.1.6. Anexele la prezentul contract, care fac parte integranta sunt: certificatul sanitar completat
cu testul Coggins Arterită virală ecvină și Durină negativ, procesul verbal de predare – primire a
armăsarului de montă publică, caietul de evidența a reproducției, cererea Consiliului local
___________ pentru împrumut de folosință, împuternicirea Consiliului local ________________
pentru nominalizarea șefului stațiunii / responsabilului punctului de montă și autorizația tehnică
de funcționare a stațiunii / punctului de montă.
9.1.7. Contractul se semneaza de părti pe fiecare pagina şi nu constituie act de predare- primire,
act care va succede încheierea prezentului contract.
Prezentul contract s-a încheiat astazi………………………., la sediul D.C.E.A.C., în trei
exemplare originale, fiecare având aceeaşi forţa juridica, câte un exemplar pentru fiecare parte.

COMODANT,
REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR
- ROMSILVA

COMODATAR
STAŢIUNEA/ PUNCTUL DE MONTĂ
………………………………….

DIRECŢIA DE CREȘTERE, EXPLOATARE
ȘI AMELIORARE A CABALINELOR

DIRECTOR,

ŞEF STAŢIUNE / RESPONSABIL
PUNCT DE MONTĂ,

……………………………………..
…………………………………
DIRECTOR ECONOMIC,
……………………………………..

CONSILIER JURIDIC,
……………………………………..

Responsabil de contract
ŞEF DEPOZIT DE ARMĂSARI / HERGHELIE,
…………………………………..
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