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ANEXA 3- ROF 

        

ASOCIATIA NATIONALA A CRESCATORILOR DE CAPRE DIN ROMANIA- C A P R I R O M 

Sos. I.C.Bratianu nr.248,Constanta, 900316 
Tel. 0727869984, Fax 0241-626511E-mail : caprirom@yahoo.comwww.caprirom.ro 

 

Nr……………/ ……………………………      APROBAT 

ANCC CAPRIROM   

 

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE LA INTRAREA ÎN ANCC 

CAPRIROM 

(ADEZIUNE) 

Subsemnatul_________________________,reprezentant al ____________________________ din 

judeţul__________________, localitatea _____________________, str.__________________, nr. __, 

bloc___, scara___, etaj___ , telefon _____________________,   posesor a C.I. seria_____, nr._________ 

CNP______________________, C.U.I./C.I.F____________________, Nr. Reg. Com ____/______/______, 

posed în proprietate urmatoarele categorii de caprine, animale cu care intru in ANCC CAPRIROM: 

Categorie/rasa  Carpatina Alba de 

Banat 

Saanen Alpina Anglo-

Nubiana 

Murciano-

Granadina 

capre adulte       

tapi cu CZ*          

TAP femel        

TAP mascul cu CZ*       

TAC femel       

TAC mascul cu CZ*       

CZ* - certificat zootehnic  

** daca  crescatorul  nu detine capre, va achita o cotizatie minima de 60 lei 

Prin prezenta declar pe propria raspundere ca:  

➢ Am luat cunostinta de statutul Asociatiei.  

➢ Toate animalele, sunt identificate si individualizate conform legislatiei nationale in vigoare si exista 

aplicate pe urechi cele 2 matricole de identificare  

➢ Animalele se afla la adresa unde este inregistrata exploatatia și pe tot parcursul anului doar pe baza 

formularului de mișcare vor fi găsite /înregistrare la exploatația/ile declarate în prezenta (2 sau mai multe 

CODURI de exploatație pt transhumanță), 

 1. COD RO…….................... 

 2. COD RO………….......….. 

Voi efectua Monta naturala cu țapi din secțiunea principală in mod autorizat (cu țap autorizat sau 

insamantare artificiala). 

Particip cu o taxa de inscriere de (taxa minima este de 400 RON- persoane fizice și 600 RON – 

persoane juridice) si ma oblig sa platesc o cotizatie anuala de 1,00 RON / caprina.  

➢ Pentru a intra în posesia tuturor informațiilor care privesc programul de ameliorare la care particip voi 

consulta site-ul www.caprirom.ro și nu voi invoca in nicio situatie necunoasterea lor.  

 

DATA            SEMNĂTURA FERMIER/ȘTAMPILA 
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