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DECLARAŢIE DE MONTĂ  FĂTARE
Viza
Asocia i
e/ Club

RASA, VARIETATEA __________________________________
Nr. De înregistrare ______________/_____________________
La A.Ch. / Club _______________________________________

C.O.R.

Chinotehnist _________________________________________

Data montei:

Statistica cuibului

Număr născuţi

Rămaşi pentru creştere

MASCULI
Data fătării:

FEMELE
TOTAL

Proprietarul femelei are obligaţia de a procura şi completa corect, pe propria răspundere, declaraţia de montă şi fătare (DMF), pe care o va
prezenta posesorului etalonului pentru semnătură. Acesta va certifica executarea corectă a montei confirmând prin semnătură pe acest
document că a fost martor ocular al montei.

MASCUL
Numele:

FEMELA
Numele:

eliberat de:

C.O.:

C.O.:

Cu palmaresul:

Cu palmaresul:

Proprietar:

Proprietar:

Adresa:

Adresa:

Email:

Email:

Telefon:

Telefon:

Semnătura:

Semnătura:

eliberat de:

Deţin afix de crescător : _________________________ca prefix / sufix, aprobat cu nr.: _________________
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5
1.6

Prin prezentul act, declaranţii acestuia îşi asumă responsabilitatea faţă de monta (montele) din data de __________________
între masculul şi femela având datele înscrise în rubricile „MASCUL” şi „FEMELĂ”.
Proprietarul femelei şi/sau proprietarul masculului îşi asumă responsabilitatea pentru excluderea montei (voite sau accidentale) a
femelei cu alt mascul înainte cât şi după monta declarată (în acelaşi ciclu).
Acest act are şi caracter de contract, dreptul de montă şi termenul realizării fiind:
DREPTUL: _______________________________________ TERMENUL: _____________________________
Crescătorul cuibului (deţinătorul femelei), răspunde pentru autenticitatea datelor declarate, referitoare la cuibul născut la data de
_____________
Am luat cunoştinţă de faptul că voi obţine pedigreele doar după microciparea puilor. În cazul unui pui vândut înaintea
microciparii, sunt obligat să informez Asociaţia teritorială despre adresa, telefonul şi adresa de email exactă a proprietarului. Acel
act va fi trimis Asociaţiei în care proprietarul este (va fi) membru, unde îl va obţine după microciparea puiului. Se vor reţine actele
puilor sucombaţi sau decedaţi înaintea microciparii şi se vor returna la C.O.R.
Declaranţii se obligă la respectarea tuturor paragrafelor acestui act, inclusiv regulile, regulamentele şi convenţiile în vigoare.
Asociaţia teritorială sau Clubul, se obligă la îndeplinirea aliniatulului 2 de la punctul 1.4.

DATE DESPRE FĂTARE
Nr.
NUME
INDIVIDUAL*

Crt.
1.

NR.C.O.R.**

SEX***

CULOARE

PROPRIETAR ŞI ADRESA

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
*
Se va completa fără afixul de crescător.
** Se completează de catre C.O.R.
*** Se vor trece intâi puii de sex masculin si apoi cei de sex feminin.
Declaraţia de montă şi fătare (DMF) trebuie obligatoriu să conţină următoarele date:
·
Numele şi numărul de înregistrare a etalonului în cartea de origine.
·
Numele şi numărul de înregistrare a femelei în cartea de origine.
·
Numele şi adresa posesorului etalonului
·
Numele şi adresa proprietarului femelei în momentul montei, eventual data achiziţiei femelei
·
Locul şi data montei
·
Semnătura posesorului etalonului şi proprietarului femelei
·
Pentru înregistrarea puilor rezultaţi, posesorul etalonului va furniza gratuit proprietarului o fotocopie certificată sau un extras
certificat conform cu pedigreeul etalonului.

·
·

·
·
·
·

INSEMINAREA ARTIFICIALĂ
Inseminarea artificială nu va fi aplicată decât la animale care sau reprodus anterior în mod natural.
În caz de inseminare artificială a femelei, veterinarul care a recoltat sperma de la etalon va certifica printrun atestat scris că sperma
proaspătă sau congelată provine de la etalonul prevăzut. Atestatul prevăzut la art.7 (ag) va fi furnizat gratuit proprietarului femelei
de către proprietarul etalonului.
Toate cheltuielile ocazionate de recoltarea şi inseminarea spermei sunt în sarcina proprietarului femelei.
Veterinarul care a efectuat inseminarea va confirma în scris serviciului cărţii de origine, că femela a fost corect însămânţată cu sperma
provenind de la etalonul prevăzut pentru montă.
Acest atestat va cuprinde locul şi data inseminării, numele şi numărul de înregistrare a femelei în cartea de origine cât şi numele şi
adresa proprietarului femelei.
Posesorul etalonului de la care provine sperma va elibera proprietarului femelei, în afara atestatului furnizat de veterinar, un atestat
oficial al montei.

Data

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

Semnătura
..................................................

