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ANEXA 2- 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 
 

            APROBAT,      

        PreședinteANCC CAPRIROM   

 

       Semnatura….................... 

     Număr .............. /  ….................... 

 

CERERE ANUALĂ PENTRU PARTICIPAREA LA  PROGRAMUL DE AMELIORARE  ȘI 

INSCRIEREA/ÎNREGISTRAREA EFECTIVELOR IN REGISTRUL GENEALOGIC AL RASEI 

.......................  

 

                CĂTRE, Societatea de ameliorare: ANCC CAPROROM 

 

 

 

Dl/Dna___________________________________, domiciliat/a  în localitatea _______________, 

str.____________________, nr.____, bloc___, scara__, etaj___, telefon ______________, 

judeţul_________________,    posesor a C.I. seria____, nr.__________________ 

CNP_____________________________ posed în proprietate un număr total de_________cap. caprine 

(femele adulte + țapi de rasa pura și tineret pe categorii) din rasa___________________________. 

-proprietar/ reprezentant al exploatatiei ____________________________________, cod 

A.N.S.V.S.A. RO_________________, cod APIA ___________________ cu sediul in localitatea 

_____________, str_________________, nr. ______ , Judetul_________________. 

C.U.I./C.I____________, Nr. Reg. Com_______/______/______, in calitate de administrator. 

Prin prezenta solicit: 

• cuprinderea animalelor pe care le detin in lucrarile de selectie ale programului de ameliorare al 

rasei.................................................., de la data de..................., (inainte de demararea campaniei de 

monta, dar nu mai tarziu de 30 septembrie), cu respectarea prevederilor Programului de ameliorare 

rasial și a ROF. 

•  aprobarea pentru participarea la  Programul de Ameliorare și inscrierea/inregistrarea animalelor în 

Registrul Genealogic al Rasei _____________, pentru anul _______, și mă oblig să respect prevederile 

Programului de ameliorare rasial și ROF.  

DECLAR CĂ: 

➢ În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/ 27.04. 2016  privind protecția persoanelor fizice 

în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și 

de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal) 

adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, îmi dau consimțământul pentru 

prelucrarea, stocarea datelor cu caracter personal de catre ANCC CAPRIROM detinatoare a Registrului 

Genealogic si transmiterea catre terti, A.P.I.A, O.J.Z-uri, ANZ, si alte autorități ale statului. 
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➢ Sunt de acord sa fiu contactat telefonic, mesaje, posta sau prin e-mail pentru informatii de catre 

personalul Asociatiei. 

➢ Am luat la cunoștință și voi respecta fara abatere toate clauzele contractuale precum si toate 

angajamentele asumate cu ocazia inscrierii/inregistrarii in Programul de Ameliorare, precum si 

respectarea Regulamentului de organizare al societatii de ameliorare.  

➢ 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.  

➢ Declar prin prezenta ca inteleg sa respect obligatiile asumate si sunt de acord sa respect programul de 

ameliorare si ROF. 

➢ Voi efectua Monta naturala cu țapi din aceeași rasă si același Registru Genealogic in mod autorizat (cu 

țap autorizat sau insamantare artificiala). 

 

Alăturat anexez Lista cu efectivele de animale din ferma pentru înscrierea/înregistrarea la programul 

de ameliorare al rasei eliberată de medicul veterinar concesionar precum si documentele . 

Prezenta se va întocmi în trei exemplare: 

 

1. Crescător……………………….. 

2. Societatea de ameliorare ANCC CAPROROM………………… 

3. Partea terță care va efectua lucrări de testare a performanțelor ………………………… 

 

 

DATA: 

 (data solicitării de către fermier)         

   

 

 

        SEMNATURA FERMIER/ ȘTAMPILA 
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