
 

Contract de Consultanță Micro Fermă Piscicolă 

 

Nr. 102/08/02/2017 

 

Încheiat astăzi, 08/02/2017, între:  

1. S.C. Innovative Farm S.R.L., J12/1313/2013, CUI 31546216, localizată în Str. Ghe. 

Dima nr. 22/25, oraşul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, România, având cont bancar deschis 

la Banca Transilvania, Sucursala Zorilor, cu IBAN  RO24BTRLRONCRT0210800401, 

reprezentată în mod legal prin Dl. Daniel Dorin Tăbăcaru, în calitate de  Administrator, 

„Partea numită Prestator”,  

 

şi 

 

2. S.C. FISH TRANS IMPEX S.R.L., J27/4456/1995, CUI RO 70111135, localizată în 

Str. Principală nr. 11, localitatea Vidraru, judeţul Dâmbovița, România, având cont 

bancar deschis la Banca Română de Dezvoltare, Sucursala Vidraru, cu IBAN 

RO17BRDE211SV034546733751, reprezentată în mod legal prin Dl. Axinte Valer, în 

calitate de  Administrator, “Partea numită Beneficiar”.  

şi care au convenit următoarele:  

 

ART.1 - OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Obiectul prezentului contract îl constituie livrarea unui serviciu de consultanță privind 

înțelegerea și operarea unei micro ferme piscicole în sistem recirculant cu o capacitate 

de 34,368 litri de apă. 

 

1.2. Serviciul de consultanță face referire la asigurarea unui volum de informații necesare 

înțelegerii funcționării sistemelor de acvacultură în general și a celor recirculante în caz 

particular. 

 

 

1.3. Serviciul de consultanță face referire la intenția de creștere în micro ferma menționată 

mai sus a unor efective de sturioni din specia Acipenser Ruthenus (Cega), și eventual a 

speciilor Acipenser Stellatus (Păstrugă), Acipenser Gueldenstaedtii (Nisetru), Huso 

(Morun), Acipenser Baeri (Siberian). 

 

1.4. Serviciul de consultanță face referire la reproducerea, creșterea larvară, creșterea 

puietului, separarea sexuală, creșterea maturilor, sacrificarea și recoltarea produselor și a 

subproduselor. 



1.5. Serviciul de consultanță face referire la informații utile privind hrănirea, densitatea de 

creștere și condițiile de calitate a apei ce trebuie asigurate în micro fermă, la perioadele 

de hrănire și hibernare, la iluminatul de veghe sau cel tehnologic. 

 

1.6. Serviciul de consultanță face referire la informații privind funcționarea și utilitatea 

filtrării mecanice, a filtrării biologice, a ciclării și startării colonizării bacteriene și al 

dozajului inoculilor de startare. 

 

1.7. Serviciul de consultanță face referire la echilibrarea sistemică  și a legității balanței 

masice în sistem. 

 

1.8. Serviciul de consultanță face referire la informații privind dinamica temperaturii necesare 

creșterii optime, a dozajului de hrană zilnic și a tipului de hrană. 

 

1.9. Serviciul de consultanță face referire la realizarea sursele de apă de tip colector râu și la 

cele de tip puț, a parametrilor fizici, chimici și bacteriologici și a măsurilor ce pot fi 

întreprinse pentru a ameliora acești parametrii în scopul utilizării lor în acvacultură. 

 

1.10. Serviciul de consultanță face referire la condițiile de realizare a bazinelor exterioare de 

creștere și de iernare cât și a bazinelor de carantină și deparazitare. 

 

1.11. Serviciul de consultanță face referire la paraziți, boli, intoxicații și diagnosticarea 

acestora, tratamentele ce pot fi realizate și a condițiilor de realizare a acestora. 

 

1.12. Prestatorul va putea subcontracta anumite elemente ale consultanței cum ar fi cele 

specializate în domeniu veterinar - ihtiologic sau în domeniul sanitar - veterinar. 

 

1.13. Beneficiarul va plăti contravaloarea preţului prezentului contract conform prevederilor 

din acest contract. 

ART. 2 - DURATA CONTRACTULUI  

2.1.   Prezentul contract intră în vigoare începând cu data semnării lui şi are o durată de 5 ani 

calendaristici, această perioadă fiind considerată ca necesară încheierii unui ciclu 

complex de producție în cazul speciei Acipenser Ruthenus (Cegă). 

ART.3 - VALOAREA CONTRACTULUI ŞI MODALITATEA DE PLATĂ 

3.1.  Valoarea acestui contract este echivalentul în lei a 15.000 Euro. Achitarea preţului 

prezentului contract se va face de către beneficiar în următorul mod:  

a. În termen de 7 zile de la data semnării contractului se va achita echivalentul în lei a 

7.000 Euro, suma corespondentă primului an de prestare servicii.  

b. Pentru fiecare an următor se va achita în termen de maxim 7 zile de la expirarea 

termenului de un an de zile ce a fost achitat anterior, echivalentul în lei a 2.000 Euro. 

c. Plătile se vor face în baza facturilor eliberate de către prestator iar Beneficiarul va 

transfera în contul bancar al prestatorului sumele aferente. 

 



ART. 4 - OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR  

4.1.   Obligaţiile antreprenorului - să presteze serviciile de consultantă menționate la articolul 

1. din prezentul contract. 

4.2.  Obligaţiile Beneficiarului: - să plătească serviciile menționate în prezentul contract la 

articolul 1. În teremenele și în condițiile menționate la articolul 3. din prezentul contract. 

ART. 5 - PENALITĂŢI  

5.1.   În cazul întârzierilor de plată se va aplica un procent de penalitate de 0,2 % pe zi din 

sumele datorate. 

ART.6 - MODALITĂŢI DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI  

6.1.  Prezentul contract încetează de drept prin împlinirea obiectului contractual sau a 

termenului contractual, concretizat prin prestarea serviciilor.  

7.2.   Totodată, contractul poate înceta înainte de termen prin acordul de voinţă al ambelor 

părți.  

7.3.   În cazul în care una din părti nu realizează obligaţiile contractuale ce îi revin, cauzând 

prin aceasta imposibilitatea realizării obiectului prezentului contract, contractul se va 

rezilia de drept cu obligarea părţii în culpă la plata de daune cominatorii în valoare de 

100% din valoarea totală a contractului.  

ART.7 - GARANŢIA PENTRU CALITATEA SERVICIILOR 

Garanţia pentru calitatea serviciilor de consultanță se va acorda de către prestator după 

cum urmează:  

7.1.    Prestatorul dispune de o experientă vasta în domeniul acvaculturii, materializată în peste 

10 ani de exeriență practică. 

7.2.  Prestatorul va presta aceste servicii la cel mai înalt nivel posibil și va depune toate 

eforturile pentru asigurarea Beneficiarului cel mai eficient mod și în timp util de 

transmitere a informațiilor.  

ART.8 - DISPOZIŢII FINALE  

8.1.   Prin semnarea prezentului contract, părţile înteleg să îl realizeze şi să îl respecte cu bună  

credinţă.  

8.2.   Modalitatea de prestare a serviciilor este asigurarea răspunsurilor atat verbal cât și in scris  

la întrebările beneficiarului. Ca regulă generală la întrebarea formulată verbal răspunsul 

va fi verbal iar la întrebările formulate în scris răspunsul va fi formulat în scris. 

8.2.  Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere orală sau scrisă 

anterioară semnării lui cu excepţia Contractului de Confidenţialitate Reciprocă şi 

Neeludare (NDA) semnat de către părţi şi care işi va menţine valabilitatea. 

8.3. Orice modificare în datele de identificare (cont bancar, sediu, denumire, formă juridică 

etc.) se va notifica celeilalte părţi în termen de 10 zile de la data apariţiei acestor schimbări.  



8.4 Nerespectarea acestei obligaţii conduce la inopozabilitatea, faţă de cealaltă parte, a 

modificărilor intervenite. 

8.5. Datele de contact pentru prestator sunt :  

Telefon: 0724593613,  

Email: daniel.tabacaru@caviarfactory.ro; 

8.6.  Datele de contact pentru beneficiar sunt:  

Telefon: 070000003,  

Email: fishtrans@gmail.com  

8.7. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, 

executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona de către instanța în drept de la domiciliul 

Prestatorului.  

8.8.  Legea care guvernează prezentul contract este legea Română.  

Prezentul contract a fost încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, ambele având 

aceeaşi valoare juridică.  

 

 

PRESTATOR,  

 

INNOVATIVE FARM S.R.L. 

 

ADMINISTRATOR  

 

DANIEL DORIN TĂBĂCARU        

 

 

____________________________________________ 

 

 

 

BENEFICIAR ,  

 

FISH TRANS IMPEX S.R.L. 

 

ADMINISTRATOR  

 

AXINTE VALER 

 

 

____________________________________________ 

 

 


