GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere
a crescătorilor de suine în vederea producerii cărnii de porc din rasele autohtone Bazna şi
Mangaliţa”
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ale
prevederilorRegulamentului (UE) nr.1408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind
aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de
minimis în sectorul agricol.
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
CAPITOLUL I.Dispoziţii generale
Art. 1. (1) Prezenta hotărâre stabileşte o schemă transparentă de ajutor de minimis,
potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013
privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene
ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, denumit în continuare Regulamentul de minimis în
sectorul agricol.
(2) Potrivit prevederilor art. 3 alin.(1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol,
schema este exceptată de la obligaţia de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene.
(3) Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică
următoarelor categorii de ajutoare:
a)ajutoarelor a căror valoare este fixată pe baza preţului sau a cantităţii de produse cumpărate sau
introduse pe piaţă;
b)ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre,
respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi
funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de
export;
c)ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele
importate.
Art. 2. Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României.
Art. 3. În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum
urmează:
a) ajutor de minimis – ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe
durata a trei exerciţii financiare, exerciţiul financiar în cauză şi două exerciţii financiare
precedente, nu depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro, stabilită prin Regulamentul
de minimis în sectorul agricol.
b)întreprindere – orice entitate care, potrivit pct. (4) din preambulul Regulamentului de
minimis în sectorul agricol, desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi
de modul în care este finanţată.

c)întreprindere unică - reprezintă, potrivit art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în
sectorul agricol, toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre următoarele relaţii:
(i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei
alte întreprinderi;
(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de
administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în
temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din
contractul de societate sau din statutul acesteia;
(iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează
singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea
drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
d) scroafa de reproductie din rasa Bazna sau Mangalita - femela care este înscrisă în
Registrul genealogic al rasei sau se încadrează în standardul raselor Bazna sau Mangalita, și care
a fatat cel putin o data;
e) purcel din rasele Bazna sau Mangalita - purcel ințărcat, cu o greutate minimă de 10 kg,
obținut din scroafe înscrise în Registrul genealogic al rasei sau scroafe care se încadrează în
standardul raselor Bazna sau Mangalita;
f) porc gras din rasele Bazna sau Mangalita – purcelul definit la lit.e) crescut până la
greutatea minimă, în viu, de 130 kg/cap.;
g) furnizor de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița - crescător de scroafe din rasele
Bazna sau Mangalita, persoană fizică sau juridică care deține scroafe din rasele Bazna și/sau
Mangalita, așa cum sunt definite la lit.d);
h) crescători de porci din rasele Bazna și/sau Mangalita – persoane fizice autorizate,
întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr.182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum și persoane
fizice, care primesc cu titlu gratuit purcei, așa cum sunt definiți la lit.e), cu obligația să livreze
minimum 50% din ei la procesatorul cu care au încheiat contract, la o greutate, în viu, de minim
130 kg/cap.;
i) procesator – unitate autorizată sanitar veterinar pentru procesarea cărnii și care are
încheiat contract cu crescătorii de porci, definiți la lit.h);
j) autoritatea competentă – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţiile
pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, autoritatea responsabilă cu
administrarea schemei de ajutor de minimis;
k) DAJ - Direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz;
l) ANZ - Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu";
m) Registrul naţional al exploataţiilor, denumit în continuare RNE - conform definiţiei
prevăzute la art. 1 pct. 15 din Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de
identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul
preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.
40/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
n) Registrul ajutoarelor de stat – potrivit prevederilor art.1 alin.(2) din anexa la Ordinul
preşedintelui Consiliului Concurenţeinr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului
privind Registrul ajutoarelor de stat;

CAPITOLUL II. Beneficiarii, cuantumul ajutoarelor, criterii de eligibilitate, bugetul şi
durata schemei
Art. 4.(1) Schema de ajutor de minimis se acordă sub formă de purcei subvenționați
întreprinderilor din domeniul zootehnic care îşi desfăşoară activitatea în sectorul producţiei
primare, pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de suine în vederea producerii
cărnii de porc din rasele autohtone Bazna şi Mangaliţa, denumit în continuare Program, pentru
creșterea, îngrășarea și livrarea porcilor din rasele Bazna sau Mangalita către un procesator.
(2) Beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt întreprinderile/ întreprinderile
unice, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. b) şi c) si h), crescători de porcine din rasele autohtone
Bazna şi Mangaliţa.
Art.5. (1) Pentru a fi eligibili în cadrul schemei de ajutor de minimis pentru aplicarea
Programului, beneficiarii, aşa cum sunt enumeraţi la art.4 alin. (2), trebuie să deţină exploatații
înregistrate/autorizate sanitar veterinar.
(2) Pentru obținerea ajutorului de minimis prevăzut la art.4 alin.(1), beneficiarii
prevăzuți la art.4 alin. (2), trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de
eligibilitate:
a) să încheie un contract cu un procesator autorizat sanitar veterinar, conform modelului
prevazut la anexa nr. 1.
b) să primească cu titlu gratuit, un numar par de purcei, minim 2, de la un procesator cu
care are încheiat contract;
c) să livreze minimum 50% din purceii primiți cu titlu gratuit, la procesatorul cu care a
încheiat contract, la o greutate, în viu, de minim 130 kg/cap;
d) să respecte structura rației furajere stabilită în contractul cu procesatorul, al cărui
model – cadru este prevăzut în anexa nr.2.
e) să deţină registrul individual al exploataţiei, completat și actualizat, în conformitate cu
prevederile art.1 pct.16 din anexa la Ordinul nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare
veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor,
caprinelor şi bovinelor, cu modificările și completările ulterioare.
Art.6. Furnizorii de purcei din rasele Bazna si/sau Mangalița, așa cum sunt definiți la
art.3 lit.g), trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) Sa detina material de prasila cu certificat de origine care sa fie inscris in registrul unic.
b) să furnizeze purcei către procesator, pe bază de documente fiscale, la greutate minima
de 10 kg;
c) purceii prevăzuți la lit.a) să fie identificați potrivit legislației în vigoare.
Art. 7. Procesatorii, așa cum sunt definiți la art.3 lit.i), trebuie să îndeplinească
următoarele condiții:
a) preiau purceii de la furnizorii de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița, pe baza
documentelor fiscale, și îi transportă la beneficiari;
b) încheie contract cu beneficiarii pentru creșterea și îngrășarea purceilor (conform
anexei nr. 1);

c) preiau de la beneficiari, în vederea abatorizarii si procesarii, cel putin 50% din
efectivul de purcei destinat ingrasarii, în baza contractului, la o greutate minimă, în viu, de 130
kg/cap,
d) plătesc beneficiarului prețul stabilit prin contract.
Art. 8. (1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se
exprimă sub forma unei subvenţii, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în
sectorul agricol.
(2) Valoarea sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă este de 250
lei/cap.
(3) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei
întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 15.000 euro pe durata a 3 exerciţii
financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.
(4) În cazul nerespectării prevederilor art. 5, alin.(2), beneficiarii schemei de
minimis sunt obligaţi la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă dobânzi şi
penalităţi de întârziere de la data încasării acestuia, conform prevederilor Legii nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 9. Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc furnizorilor de purcei din
rasele Bazna și/sau Mangalița lunar pentru purceii livrati.
Art. 10.(1) Valoarea totală a schemei de ajutor de minimis, pentru perioada 2018-2020 se
asigură din bugetul repartizat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la capitolul
83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale
administraţiei publice", articolul 51.01 "Transferuri curente", alineatul 51.01.01 "Transferuri
către instituţii publice"
(2) Valoarea totală a schemei de ajutor de minimis pentru anul 2018 este de 1
milion euro și se asigură din bugetul repartizat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
(3) Pentru anii urmatori valoarea ajutorului precum si perioada de inscriere in
program se aproba prin Hotarare a Guvernului.
CAPITOLUL III. Reguli procedurale
Art. 11(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri,furnizorii de purcei din rasele Bazna si/sau Mangalița, crescătorii de porci din rasele
Bazna și/sau Mangalita și procesatorii, în baza unei cereri, al cărei model este prevăzut în anexa
nr.9, solicită înscrierea în Program.
(2) Cererea prevazuta la alin.(1) se depune la direcţia pentru agricultură judeţeană,
respectiv a municipiului Bucureşti, de pe raza judetului in care au sediu sau domiciliul, după caz,
însoţită de următoarele documente:
a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură
notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
b) copie de pe avizul/autorizația sanitară veterinară, în funcție de activitatea desfățurată;
c) dovadă cont activ de disponibilităţi bancă/trezorerie, pentru furnizorii de purcei din
rasele Bazna și/sau Mangalița.

(3) După depunerea cererii, pentru furnizorii de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița,
direcţia pentru agricultură judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti solicită Agenţiei
Naţionale pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" aprecierea scroafelor înscrise în
cerere, în vederea emiterii și depunerii documentului de încadrare în standardul rasei Bazna sau
Mangalița.
(4) Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", înființează
registrul pentru evidența furnizorilor de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița, în care vor fi
trecute date referitoare la numele furnizorului de rasă, efectivele de scroafe deținute, respectiv
produșii acestora, identificați potrivit legii, comform modelului prevazut la anexa nr 10.
(5) După depunerea cererii de înscriere în Program și înainte de aprobarea acesteia, pentru
beneficiari, direcţia pentru agricultură judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti de pe raza
judetului in care au sediu sau domiciliul, verifică sumele primite anterior de beneficiarii
prevăzuţi la art. 4 alin. (2) în baza Hotărârii Guvernului nr. 638/2016 privind aprobarea schemei
"Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci/ţapi de
reproducţie din rase specializate", cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 723/2016
privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii
agricoli de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline şi/sau tauri de
reproducţie din rase de carne", cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 852/2016
privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii
agricoli de animale de reproducţie din rase pure şi/sau hibride din specia porcine", Hotărârii
Guvernului nr.500/2017 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea
programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii", precum şi orice
alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis, în perioada 2015 -2017, şi a celor declarate
de solicitant în cerere, în vederea calculării sumelor rămase şi potenţial a fi primite prin prezenta
schemă de ajutor de minimis. În cazul în care plafonul rămas disponibil nu acoperă ajutorul de
minimis cuvenit pentru minimum 2 purcei, cererea se respinge.
(6) Direcţia pentru agricultură judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti aprobă cererile de
înscriere în Program și înregistrează furnizorii de purcei din rasele Bazna si/sau Mangalița,
crescătorii de porci din rasele Bazna și/sau Mangalita și procesatorii în registrele unice
corespunzătoare, al căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 6-8.
(7)Gestionarea Registrelor unice prevăzute la alin. (6) se asigură de către un funcţionar din
cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, numit prin
decizie a directorului executiv.
Art. 12. (1)Furnizorii de purcei din rasele Bazna si/sau Mangalița notifică direcţia
pentru agricultură judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti cu privire la numărul de purcei
înțărcați cu greutatea minimă de 10 kg, pentru livrare.
(2) Direcţia pentru agricultură judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti notifică
procesatorul cu privire la furnizorul de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalita precum si
numărul de purcei disponibili pentru livrare și îi transmite acestuia lista cu beneficiarii înscriși în
Program împreună cu plafoanele disponibile pentru acordarea ajutorului de minimis pe
beneficiar, calculate potrivit art11 alin.(5).
(3) Procesatorul încheie contract cu beneficiarul de purcei din rasele Bazna si/sau
Mangalița în vederea livrării de purcei înțarcați conform contractului cadru al carui model este
prevazut in anexa nr. 1.

(4) În termen de 3 zile de la încheierea contractului cu beneficiarul, procesatorul
transmite o copie a acestuia la direcţia pentru agricultură judeţeană, respectiv a municipiului
Bucureşti, pentru verificarea conformității cu contractul cadru.
(5) În termen de 2 zile de la primirea copiei contractului, direcţia pentru agricultură
judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, verifică conformitatea cu contractul cadru și
înstiințeaza procesatorul că poate efectua livrarea cu titlu gratuit a purceilor din rasele Bazna
și/sau Mangalita
(6) Dupa preluarea purceilor de la furnizorul de purcei din rasele Bazna si/sau Mangalița,
procesatorul distribuie, cu titlu gratuit, către beneficiar, un număr de purcei, cu încadrarea în
plafonul de ajutor de minimis comunicat de DAJ potrivit alin.(2).
Art. 13. (1) Beneficiarul are urmatoarele obligatii:
(a) Livrează către procesator minim 50% din purceii de rasa Bazna sau Mangalița
obtinuti cu titlu gratuit prin Program, la o greutate minima, în viu, de 130Kg/cap;
(b) Respectarea structurii ratiei furajere prevazuta in anexa nr. 2;
(c) Anuntarea medicului veterinar de libera practica atunci cand observa deteriorarea
starii de sanatate a purceilor de rasa Bazna sau Mangalita obtinuti cu titlu gratuit prin Program;
(d) Notificarea procesatorului cu privire la realizarea greutatii de livrare a porcilor grași,
în vederea preluării și abatorizării acestora.
(2) Dupa preluarea porcilor grasi cu greutatea, în viu, de minimum 130 kg/cap,
procesatorul notifică direcţia pentru agricultură judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti,
despre numărul de porci corespunzatori contractului cadru, preluați de la fiecare beneficiar.
(3) Direcţia pentru agricultură judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti
verifică îndeplinirea condiției prevăzute la art.5 alin.(2) lit.c), in termen de 2 zile de la primirea
notificarii.
Art.14. Pentru obţinerea sprijinului prevăzut la art.8 alin. (2), furnizorii de purcei din
rasele Bazna si/sau Mangalița, înregistraţi în Registrul unic aferent, depun cereri de plată, al
carei model este prevazuta in anexa nr. 3 la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti, lunar, după livrare dar nu mai târziu de 5 zile de la încheierea lunii în
care s-a făcut livrarea purceilor, insotita de urmatoarele documente:
a) copie de pe factura fiscală/fila din carnetul de comercializare, conform cu originalul,
de achiziție a purceilor de la furnizorii de purcei din raseleBazna sau Mangalița;
b) copie de pe documentul de mișcare;
Art. 15. Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti întocmesc
situaţia centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, conform
modelului prevăzut în anexa nr. 4, pe care o transmit, lunar, până în data de 10 a fiecărei luni,
Direcţiei generale buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale.
Art. 16.(1) Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice situaţia
centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa
nr. 5.

(2) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor
bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează conturile
direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
(3) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti virează sumele
cuvenite în conturile furnizorilor de purcei , în termen de 5 zile de la alimentarea conturilor DAJ,
potrivit legislaţiei în vigoare, şi încarcă informaţiile corespunzătoare în Registrul ajutoarelor de
stat.
Art. 17.(1) Registrele unice prevăzute la art. 9 alin. (5), precum şi documentaţia depusă
pentru accesarea Programului se păstrează la direcţiile pentru agricultură judeţene şi a
municipiului Bucureşti, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul de
minimis.
(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti întocmesc
lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de minimis şi sumele acordate potrivit prezentei hotărâri,
precum şi orice alte sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de minimis în exerciţiul
financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.
(3) Lista se publică pe site-ul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a
municipiului Bucureşti şi se transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru
publicare pe site-ul oficial al instituţiei.
Art. 18. Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei hotărâri este avut în vedere
pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis acordată pentru aceleaşi costuri
eligibile, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea/valoarea maximă stabilită pentru
respectivul ajutor de minimis.
Art. 19.(1)Se consideră ajutor de minimis necuvenit sumele încasate prin înscrierea sau
atestarea de către beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe documentele aferente ajutorului de
minimis prevăzut de prezenta hotărâre sau încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei
hotărâri.
(2) Sumele reprezentând ajutor de minimis necuvenit, prevăzut la alin. (1), se recuperează de la
beneficiarii ajutorului de minimis, potrivit prevederilor legale în vigoare.
CAPITOLUL IV:Dispoziţii finale
Art. 20. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură
judeţene şi a municipiului Bucureşti, verifică permanent modul de respectare a prevederilor
prezentei hotărâri de către beneficiarii sumelor reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema
de ajutor de minimis.
Art. 21. Anexele nr. 1- 10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM MINISTRU
Mihai TUDOSE

Anexa nr. 1

Contract cadru

Incheiat intre,
(Denumire procesator) ……….. reprezentat prin,,,,,,,,,,,,,,,, avand CUI,,,,,,,,, cu sediul
social in Judetul……………, Localitatea……., Strada……., Nr. , numit in continuare
Procesator , ne angajam:
(Denumire beneficiar)……………, reprezentat prin,,,,,,,,,,,,,,,, avand CI. Nr,,,,, si
Seria……., avand domociliul in Judetul……………, Localitatea……., Strada……., Nr. , cu
COD de exploatatie………., numit in continuare Beneficiar si
Obiectul contractului il constituie furnizarea purceilor intarcati din rasele Bazna si
Mangalita, cu o greutate minimă de 10 kg , si preluarea porcilor grasi pentru abatorizare si
prelucrare la o greutate minima, in viu, de 130 kg/ cap, de catre prestator
Obligatii Beneficiar:
Sa preia cu titlu gratuit un numar de…… purcei intarcati din rasele Bazna si/sau
Mangalița cu greutatea minima de 10 kg.
Sa creasca purcei din rasele Bazna sau Mangalița respectand structura ratiei furajere
stabilita in anexa la prezentul contract (anexa nr. 2 la prezenta Hotarare)
Sa anunte medicul vererinar de libera practica atunci cand sesizeaza modificari ale starii
de sanatate ale animalelor
Sa notifice si sa livreze catre Procesator minim 50 % din purceii din rasele Bazna sau
Mangalița obtinuti cu titlu gratuit prin program, la o greutate minima in viu de 130 kg/cap.
Obligatii Procesator:
Sa predea cu titlu gratuit un numar de…… purcei intarcati cu greutatea de minim10 kg.
din rasele Bazna sau Mangalița, catre Beneficiar.
Sa preia in proportie de pana la 100 % toti porcii grasi obtinuti prin program si livrati de catre
beneficiar, la o greutate minima in viu de 130 kg/cap.
Sa plateasca Beneficiarului pretul minim de 11 lei/kg in viu, pentru porcii grasi livrati, in maxim
10 zile de la preluarea acestora catre abatorizare.

Prezentul contract cadru a fost incheiat la data de ....., in doua exemplare originale, el intra in
vigoare incepand cu data semnarii de catre ambele parti si este valabil pana la efectuarea platii
pentru porcii grasi preluati pentru abatorizare.
Beneficiar:

Procesator:

Nume si prenume,

Denumire,

Anexa nr. 2

Structura rației furajere folosite pentru cresterea purceilor
din rasele Bazna si Mangalita

Beneficiarul si procesatorul au convenit ca, structura ratiei furajere a purceilor din rasele
Bazna si Mangalita, va fi constituita din:
-

Cereale sau amestec de cereale, porumb, orz, secara;

-

Masa verde, constituita din lucerna, borceag, pasune naturala in perioada primavaratoamna sau

-

Fan natural, fan borceag sau fan de lucerna pentru perioada de iarna.

DAJ si procesatorul pot efectua controale la adresa beneficiarului, pe intreaga perioada a
cresterii purceilor din rasele Bazna si Mangalita in vederea verificarii modului in care este
respectata structura ratiei furajere.

Beneficiar:

Procesator:

Nume si prenume,

Denumire,

Semnatura

Semnatura

Anexa nr. 3

Cererea de plata

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului ...................../a Municipiului Bucureşti

Subsemnatul,,,,,,,,,,,,,,,, avand CI. Nr,,,,, ,
Seria……., avand domociliul in
Judetul……………, Localitatea……., Strada……., Nr. , cu COD de exploatatie……….,
CUI…… , avand Cont
,,,,,,,,, furnizor de purcei din rasele Bazna sau Mangalița, solicit plata
sumei de ........., reprezentand valoarea purceilor livrati in Program, in luna .........., a anului
.........

Nr. crt

Nr. de purcei
livrati

Greutatea
purceilor livrati

Valoarea pe Kg
(lei)

Suma totala
(lei)

Anexez la prezenta cerere urmatoarele documente:
a) copie de pe factura fiscală/fila din carnetul de comercializare, conform cu originalul,
de achiziție a purceilor de la furnizorii de purcei din raseleBazna sau Mangalița;
b) copie de pe documentul de mișcare;

Data:

Semnatura

Anexa nr. 4

Centralizator al sumelor de plata pentru luna .........

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ...................../a Municipiului Bucureşti

Nr.
crt

Furnizor
(numele și prenumele,
denumirea, CNP/CUI,
localitatea)

Nr. de purcei
livrati

Greutatea
purceilor
livrati

Valoarea
per Kg
(lei)

1
2
Total

Director executiv, .............................. (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
Întocmit, ............................ (numele, prenumele, funcţia şi semnătura)

Suma totala
(lei)

Anexa nr. 5
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Se aproba,
Ordonator principal de credite

Situatie Centralizatoare
(model)

Nr.
crt
1
2
Total

Judetul

Directia generala buget- finante si fonduri europene

Director general
.........................
Semnatura si stampila

Suma totala
aprobata (lei)

Anexa nr. 6

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ...................../a Municipiului Bucureşti

Registrul unic al furnizorilor de purcei intarcati
din rasele Bazna si sau Mangalita
(Model)

Nr. crt.

Denumire Furnizor

Cod exploatatie

Rasa

Numarul de purcei estimati a fi
livrati in cadrul Programului
in anul ....

1
2
3
4

Director executiv, .............................. (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
Întocmit, ............................ (numele, prenumele, funcţia şi semnătura)

Anexa nr. 7

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ...................../a Municipiului Bucureşti

Registrul unic al Beneficiarilor de purcei intarcati
din rasele Bazna si sau Mangalita
(Model)

Nr. crt.

Denumire
beneficiar

Cod exploatatie

Rasa

Numarul de purcei estimati a fi
preluati pentru crestere in
cadrul Programului in anul .....

1
2
3
4

Director executiv, .............................. (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
Întocmit, ............................ (numele, prenumele, funcţia şi semnătura)

Anexa nr. 8
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ...................../a Municipiului Bucureşti

Registrul unic al procesatorilor de porci grasi
din rasele Bazna si/sau Mangalita
(Model)

Nr. crt.

Denumire
Procesator

CUI....., Sediu
social

Numarul de porci grasi
estimati a fi preluati pentru
procesare in cadrul
Programului in anul .....

1
2
3
4

Director executiv, .............................. (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
Întocmit, ............................ (numele, prenumele, funcţia şi semnătura)

Anexa nr.9
Nr............ data...................

CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN PROGRAM
(Model)
Către, Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Judeţului......................./Municipiului
Bucureşti
Subsemnatul/Subsemnata:
a) persoana juridică/PFA/II/IF, PF................................................................................. cu sediul
în localitatea................................, judeţul.................., înscrisă la Registrul Comerţului sub nr.
..............., CUI......................., cod CAEN .................................. cont bancar
……………………… deschis la
………………………………………………………..
reprezentată de ................................................,CNP..............................................
solicit
înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului Ajutor de minimis pentru
aplicarea programului de susținere a crescătorilor de suine în vederea producerii cărnii de
porc din rasele autohtone Bazna şi Mangaliţa” ca furnizor, beneficiar, procesator depun
următoarele
documente:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Estimez ca in anul ...... voi livra incadrul Programului un numar de ..... purcei intarcati de
minim 10 kg si maxim 12 kg din rasele Bazna si Mangalita,
Estimez ca in anul ...... voi putea prelua pentru a creste in cadrul Programului, un numar de
..... purcei intarcati cu greutatea minima de 10 kg din rasele Bazna si Mangalita,
In anul ...... voi prelua de la furnizorii si distribui cu titlu gratuit la beneficiarii cu care am
incheiat contract, purcei intarcati in greutate minima de 10 kg, din rasele Bazna si
Mangalita. Deasemenea voi prelua pentru abatorizare si procesare, de la Beneficiari toti
porcii grasi cu o greutate vie de minim 130 kg/cap, platind pretul stabilit
NOTĂ:
b) Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul şi
data acestuia.
c) Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul Direcției împuternicit cu
primirea şi verificarea cererii şi a documentelor însoţitoare.

Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de
cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.
Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat și să mă supun oricărui
control.

Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate şi verificate în
vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii
statistice şi de evaluări economice.

Solicitant,
.........................

Verificat reprezentant DAJ,
……………………………

Aprobat director executiv DAJ,
…………………………….

Anexa nr. 10

Registrul evidentei scroafelor, vierilor si purceilor intarcati
pe furnizori
Nr Denumirea
crt. exploatatiei
Cod Exploatatie

Judetul

Rasa

Numrul
matricol al
scroafelor
cu
certificat
de origine

Numarul
matricol al
vierilor cu
certificat de
origine

Numar
matricol
purcei
intarcati

1
2
3
4
5

Director executiv, .............................. (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
Întocmit, ............................ (numele, prenumele, funcţia şi semnătura)

Numar
matricol
purcei
livrati
in
program

