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Sursa

HOTARARE Nr. 9
privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru
aplicarea programului de sustinere a crescatorilor de
porci din rasele Bazna si/sau Mangalita in vederea
producerii carnii de porc"

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al prevederilor Regulamentului
(UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108
din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis in sectorul agricol,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Prezenta hotarare stabileste o schema transparenta de ajutor de minimis pentru
aplicarea programului de sustinere a crescatorilor de porci din rasele Bazna si/sau Mangalita in
vederea producerii carnii de porc, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al
Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind
functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis in sectorul agricol, denumit in continuare
Regulamentul de minimis in sectorul agricol.
(2) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis in sectorul agricol,
schema este exceptata de la obligatia de notificare prevazuta la art. 108 alin. (3) din Tratatul
privind functionarea Uniunii Europene.

(3) Schema de ajutor de minimis reglementata de prezenta hotarare nu se aplica urmatoarelor
categorii de ajutoare:
a) ajutoarelor a caror valoare este fixata pe baza pretului sau a cantitatii de produse cumparate
sau introduse pe piata;
b) ajutoarelor destinate activitatilor legate de export catre tari terte sau catre alte state membre,
respectiv ajutoarelor direct legate de cantitatile exportate, ajutoarelor destinate infiintarii si
functionarii unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de
export;
c) ajutoarelor conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de produsele
importate.
Art. 2. - Schema de ajutor de minimis se aplica pe intreg teritoriul Romaniei.
Art. 3. - In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos semnifica dupa cum
urmeaza:
a) ajutor de minimis - ajutor acordat unei intreprinderi, a carui valoare cumulata pe durata a trei
exercitii financiare, exercitiul financiar in cauza si doua exercitii financiare precedente, nu
depaseste echivalentul in lei al sumei de 15.000 euro, stabilita prin Regulamentul de minimis in
sectorul agricol;
b) intreprindere - orice entitate care, potrivit pct. (4) din preambulul Regulamentului de
minimis in sectorul agricol, desfasoara o activitate economica, indiferent de statutul sau juridic si
de modul in care este finantata;
c) intreprindere unica - reprezinta, potrivit art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis in
sectorul agricol, toate intreprinderile intre care exista cel putin una dintre urmatoarele relatii:
(i) o intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor unei
alte intreprinderi;
(ii) o intreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de
administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte intreprinderi;
(iii) o intreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra altei intreprinderi in
temeiul unui contract incheiat cu intreprinderea in cauza sau in temeiul unei prevederi din
contractul de societate sau din statutul acesteia;
(iv) o intreprindere care este actionar sau asociat al unei alte intreprinderi si care controleaza
singura, in baza unui acord cu alti actionari sau asociati ai acelei intreprinderi, majoritatea
drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor intreprinderii respective;
d) scroafa/scrofita de reproductie din rasele Bazna sau Mangalita - femela care este inscrisa in
Registrul genealogic al rasei si care a fatat cel putin o data;
e) purcel din rasele Bazna sau Mangalita - purcel intarcat, cu o greutate minima de 10 kg,
obtinut din scroafe inscrise in Registrul genealogic al rasei sau scroafe care se incadreaza in
standardul raselor Bazna sau Mangalita;
f) porc gras din rasele Bazna sau Mangalita - purcelul definit la lit. e) crescut pana la greutatea
minima, in viu, de 130 kg/cap;
g) furnizor de purcei din rasele Bazna si/sau Mangalita - persoana fizica sau juridica care creste
scroafe si scrofite din rasele Bazna si/sau Mangalita, asa cum sunt definite la lit. d);
h) crescatori de porci din rasele Bazna si/sau Mangalita - persoane fizice, persoane fizice
autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre
persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 182/2016, care primesc cu titlu gratuit purcei, asa cum

sunt definiti la lit. e), cu obligatia sa livreze minimum 50% din porcii grasi la procesatorul/alta
persoana juridica cu care au incheiat contract, la o greutate, in viu, de minimum 130 kg/cap;
i) procesator - unitate autorizata sanitar-veterinar pentru procesarea carnii si care are incheiat
contract cu crescatorii de porci, definiti la lit. h);
j) autoritatea competenta - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin directiile pentru
agricultura judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, autoritatea responsabila cu
administrarea schemei de ajutor de minimis;
k) DAJ - directiile pentru agricultura judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz;
l) ANZ - Agentia Nationala pentru Zootehnie "Prof. Dr. G.
K. Constantinescu";
m) Registrul national al exploatatiilor, denumit in continuare RNE - conform definitiei
prevazute la art. 1 pct. 15 din Norma sanitara veterinara pentru implementarea procesului de
identificare si inregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor si bovinelor, aprobata prin Ordinul
presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.
40/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
n) Registrul ajutoarelor de stat - potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din anexa la Ordinul
presedintelui Consiliului Concurentei nr. 437/2016 pentru punerea in aplicare a Regulamentului
privind Registrul ajutoarelor de stat;
o) alta persoana juridica - persoana juridica, alta decat procesatorul, care desfasoara activitati
de prelucrare si conservare a carnii, activitati de comert cu ridicata al carnii si produselor din
carne, activitati de comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, care incheie contract
cu crescatori de porci din rasele Bazna si/sau Mangalita, asa cum sunt definiti la lit. h).

CAPITOLUL II
Beneficiarii, cuantumul ajutoarelor, criterii de
eligibilitate, bugetul si durata schemei

Art. 4. - (1) Ajutorul de minimis reprezinta purceii primiti cu titlu gratuit de crescatorii de
porci care isi desfasoara activitatea in sectorul productiei primare, pentru aplicarea programului
de sustinere a crescatorilor de porci din rasele Bazna si/sau Mangalita in vederea producerii
carnii de porc, denumit in continuare Program, pentru cresterea, ingrasarea si livrarea porcilor
din rasele Bazna si/sau Mangalita catre un procesator/alta persoana juridica.
(2) Beneficiarii ajutorului de minimis prevazut la alin. (1) sunt intreprinderile/intreprinderile
unice, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. b) si c), respectiv crescatori de porci din rasele Bazna
si/sau Mangalita, asa cum sunt definiti la art. 3 lit. h).
Art. 5. - (1) Pentru a fi eligibili in cadrul schemei de ajutor de minimis pentru aplicarea
Programului, beneficiarii, asa cum sunt prevazuti la art. 4 alin. (2), trebuie sa detina exploatatii
inregistrate/autorizate sanitar-veterinar.
(2) Beneficiarii prevazuti la art. 4 alin. (2) trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele
conditii de eligibilitate:

a) sa incheie un contract cu un procesator, asa cum este definit la art. 3 lit. i), sau cu alta
persoana juridica, asa cum este definita la art. 3 lit. o), conform modelului prevazut in anexa nr.
1;
b) sa primeasca cu titlu gratuit un numar par de purcei, minimum 2 si maximum 10, de la un
procesator, asa cum este definit la art. 3 lit. i), sau de la o alta persoana juridica, asa cum este
definita la art. 3 lit. o), cu care are incheiat contract;
c) sa livreze minimum 50% din purceii primiti cu titlu gratuit procesatorului, asa cum este
definit la art. 3 lit. i), sau altei persoane juridice, asa cum este definita la art. 3 lit. o), cu care a
incheiat contract, la o greutate, in viu, de minimum 130 kg/cap;
d) sa utilizeze efectivul nelivrat, in exploatatia proprie, pentru reproductie sau autoconsum;
e) sa raporteze DAJ in termen de 30 de zile de la livrarea efectivului catre procesator, asa cum
este definit la art. 3 lit. i), sau la o alta persoana juridica, asa cum este definita la art. 3 lit. o),
modul de utilizare a efectivului de porci nelivrati;
f) sa respecte structura ratiei furajere stabilita in contractul cu procesatorul, asa cum este definit
la art. 3 lit. i), sau cu o alta persoana juridica, asa cum este definita la art. 3 lit. o), al carei modelcadru este prevazut in anexa nr. 2;
g) sa detina registrul individual al exploatatiei, completat si actualizat, in conformitate cu
prevederile art. 1 pct. 16 din Norma sanitara veterinara pentru implementarea procesului de
identificare si inregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor si bovinelor, aprobata prin Ordinul
presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.
40/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In cazul fortei majore, asa cum este prevazuta la art. 1.351 din Legea nr. 287/2009 privind
Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, beneficiarul trebuie sa prezinte directiei
pentru agricultura judetene documente sanitar- veterinare justificative.
Art. 6. - Solicitantii ajutorului de minimis sunt furnizorii de purcei din rasele Bazna si/sau
Mangalita, asa cum sunt definiti la art. 3 lit. g), care trebuie sa indeplineasca urmatoarele
conditii:
a) sa detina scroafe si/sau scrofite inscrise in registrul genealogic;
b) sa furnizeze purcei catre procesator, asa cum este definit la art. 3 lit. i), sau alta persoana
juridica, asa cum este definita la art. 3 lit. o), la greutate minima de 10 kg/cap, in baza unui
contract de livrare;
c) purceii prevazuti la lit. b) sa fie identificati potrivit legislatiei in vigoare.
Art. 7. - Procesatorii, asa cum sunt definiti la art. 3 lit. i), si alte persoane juridice, asa cum
sunt definite la art. 3 lit. o), trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) preiau purceii de la furnizorii de purcei din rasele Bazna si/sau Mangalita, in baza unui
contract de livrare, si ii transporta la beneficiari;
b) incheie contract cu beneficiarii pentru cresterea si ingrasarea purceilor, al carui model este
prevazut in anexa nr. 1;
c) preiau de la beneficiari, in vederea abatorizarii si procesarii, cel putin 50% din efectivul de
purcei destinat ingrasarii/beneficiar, la o greutate minima, in viu, de 130 kg/cap;
d) platesc beneficiarului pretul stabilit prin contract.
Art. 8. - In prezenta schema de ajutor de minimis se poate accesa Programul doar intr-o
singura calitate, respectiv de furnizor de purcei din rasele Bazna si/sau Mangalita sau de
crescator de porci din rasele Bazna si/sau Mangalita sau de procesator/alta persoana juridica,
astfel cum sunt definite la art. 3.

Art. 9. - (1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprima
sub forma unei subventii, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis in sectorul agricol.
(2) Ajutorul de minimis reprezinta numarul de purcei primiti cu titlu gratuit din rasele Bazna
si/sau Mangalita de beneficiarii prevazuti la art. 4 alin. (2), iar valoarea acestuia se calculeaza
solicitantului ajutorului care indeplineste conditiile de la art. 6 prin inmultirea numarului de
purcei cu 250 lei/cap.
(3) Valoarea totala a ajutoarelor de minimis nu poate depasi suma de 15.000 euro per
beneficiar, calculata in functie de numarul de purcei primiti cu titlu gratuit din rasele Bazna
si/sau Mangalita, pe durata a 3 exercitii financiare, in cursul exercitiului financiar actual si in
cele doua exercitii financiare precedente.
Art. 10. - Sumele reprezentand ajutoare de minimis se platesc furnizorilor de purcei din rasele
Bazna si/sau Mangalita, in calitate de solicitanti, lunar, in functie de numarul de purcei furnizati
procesatorului/altei persoane juridice.
Art. 11. - (1) Valoarea totala a schemei de ajutor de minimis, pentru perioada 2018-2020, se
asigura din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, de la capitolul 83.01
"Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare", titlul 51 "Transferuri intre unitati ale
administratiei publice", articolul 51.01 "Transferuri curente", alineatul 51.01.01 "Transferuri
catre institutii publice", prin directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti,
care asigura sumele necesare acordarii schemei cu incadrare in prevederile bugetare aprobate la
capitolul 83.10 "Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare", titlul 40 "Subventii",
articolul 40.15 "Sprijinirea producatorilor".
(2) Valoarea totala a schemei de ajutor de minimis, pentru anul 2018, este de 4.600.000 lei, in
limita sumelor aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale cu aceasta destinatie, de
la bugetul de stat.
(3) Valoarea anuala a schemei de ajutor de minimis, precum si perioadele de inscriere in
Program corespunzatoare se aproba prin hotarare a Guvernului.

CAPITOLUL III
Reguli procedurale

Art. 12. - (1) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari,
furnizorii de purcei din rasele Bazna si/sau Mangalita, crescatorii de porci din rasele Bazna si/sau
Mangalita si procesatorii/alte persoane juridice, asa cum sunt definite la art. 3 lit. o), in baza unei
cereri, al carei model este prevazut in anexa nr. 9, solicita inscrierea in Program.
(2) Cererea prevazuta la alin. (1) se depune la directia pentru agricultura judeteana, respectiv a
municipiului Bucuresti, de pe raza judetului in care isi au sediul sau domiciliul, dupa caz, insotita
de urmatoarele documente:
a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoana fizica sau, dupa caz, imputernicire/procura
notariala si o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal sau, in cazul solicitantului persoana
juridica, copie a certificatului de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului, in
cazul persoanelor juridice si in cazul beneficiarilor prevazuti la art. 4 alin. (2), precum si copie a
BI/CI al/a imputernicitului persoana fizica;

b) pentru beneficiari, copie a certificatului de inregistrare la Oficiul National al Registrului
Comertului sau copie a atestatului de producator, emis potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014
pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, cu
modificarile si completarile ulterioare, dupa caz;
c) copie de pe avizul/autorizatia sanitara veterinara, in functie de activitatea desfasurata, dupa
caz;
d) dovada cont activ de disponibilitati banca/trezorerie, pentru furnizorii de purcei din rasele
Bazna si/sau Mangalita.
(3) Dupa depunerea cererii, pentru furnizorii de purcei din rasele Bazna si/sau Mangalita care
nu au certificat de origine, directia pentru agricultura judeteana, respectiv a municipiului
Bucuresti solicita Agentiei Nationale pentru Zootehnie "Prof. Dr. G.K. Constantinescu"
aprecierea scroafelor si scrofitelor inscrise in cerere, in vederea inscrierii acestora in sectiunea
secundara a registrului genealogic al raselor Bazna sau Mangalita.
(4) Agentia Nationala pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" elibereaza o
adeverinta pentru situatia prevazuta la alin. (3) si infiinteaza registrul pentru evidenta furnizorilor
de purcei din rasele Bazna si/sau Mangalita, in care vor fi trecute date referitoare la numele
furnizorului, efectivele de scroafe detinute, vierii, respectiv produsii acestora, identificati potrivit
legii, conform modelului prevazut in anexa nr. 10.
(5) Dupa depunerea cererii de inscriere in Program si inainte de aprobarea acesteia, pentru
beneficiarii prevazuti la art. 4 alin. (2), directia pentru agricultura judeteana, respectiv a
municipiului Bucuresti de pe raza judetului in care isi au sediul sau domiciliul verifica sumele
primite anterior de acestia in baza Hotararii Guvernului nr. 638/2016 privind aprobarea schemei
"Ajutor de minimis pentru achizitionarea de catre producatorii agricoli de berbeci/tapi de
reproductie din rase specializate", cu modificarile ulterioare, a Hotararii Guvernului nr. 723/2016
privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achizitionarea de catre producatorii
agricoli de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline si/sau tauri de
reproductie din rase de carne", cu modificarile ulterioare, a Hotararii Guvernului nr. 852/2016
privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achizitionarea de catre producatorii
agricoli de animale de reproductie din rase pure si/sau hibride din specia porcine", si a Hotararii
Guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea
programului de sustinere a crescatorilor de ovine pentru comercializarea lanii", precum si orice
alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis, in perioada 2015-2017, si cele declarate de
solicitant in cerere, in vederea calcularii sumelor ramase si potential a fi primite prin prezenta
schema de ajutor de minimis, corespunzatoare unui numar de purcei primiti cu titlu gratuit. In
cazul in care plafonul ramas disponibil nu acopera ajutorul de minimis cuvenit pentru minimum
2 purcei, cererea se respinge beneficiarului.
(6) Valoarea ajutorului de minimis calculat beneficiarilor dupa aplicarea prevederilor alin. (5)
este avuta in vedere pentru a fi dedusa din orice schema viitoare de ajutor de minimis acordata
pentru aceleasi costuri eligibile, daca un astfel de cumul ar depasi intensitatea/valoarea maxima
stabilita pentru respectivul ajutor de minimis.
(7) Directia pentru agricultura judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti aproba cererile de
inscriere in Program si inregistreaza furnizorii de purcei din rasele Bazna si/sau Mangalita,
crescatorii de porci din rasele Bazna si/sau Mangalita si procesatorii/alte persoane juridice, asa
cum sunt definite la art. 3 lit. o), in registrele unice corespunzatoare, ale caror modele sunt
prevazute in anexele nr. 6-8, precum si in registrul de evidenta al ajutorului de minimis, al carui
model este prevazut in anexa nr. 11.

(8) Gestionarea registrelor unice prevazute la alin. (7) se asigura de catre un functionar din
cadrul directiilor pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, numit prin
decizie a directorului executiv.
Art. 13. - (1) Furnizorii de purcei din rasele Bazna si/sau Mangalita notifica directia pentru
agricultura judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti cu privire la numarul de purcei
intarcati, cu greutatea minima de 10 kg/cap, care pot fi livrati.
(2) Directia pentru agricultura judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti notifica
procesatorul sau alta persoana juridica, asa cum este definita la art. 3 lit. o), cu privire la
furnizorul de purcei din rasele Bazna si/sau Mangalita, precum si la numarul de purcei
disponibili pentru livrare si ii transmite acestuia/acesteia lista cu beneficiarii inscrisi in Program,
impreuna cu plafoanele disponibile pentru acordarea ajutorului de minimis pe beneficiar,
calculate potrivit art. 12 alin. (5).
(3) Procesatorul sau alta persoana juridica, asa cum este definita la art. 3 lit. o), incheie contract
cu beneficiarul de purcei din rasele Bazna si/sau Mangalita, in vederea livrarii de purcei intarcati
conform contractului-cadru al carui model este prevazut in anexa nr. 1.
(4) In termen de 3 zile lucratoare de la incheierea contractului cu beneficiarul, procesatorul sau
alta persoana juridica, asa cum este definita la art. 3 lit. o), transmite o copie a acestuia la directia
pentru agricultura judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru verificarea conformitatii
cu contractul-cadru.
(5) In termen de doua zile lucratoare de la primirea copiei contractului, directia pentru
agricultura judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti verifica conformitatea cu contractulcadru si instiinteaza procesatorul sau alta persoana juridica, asa cum este definita la art. 3 lit. o),
ca poate efectua livrarea cu titlu gratuit a purceilor din rasele Bazna si/sau Mangalita.
(6) In termen de doua zile lucratoare de la instiintarea prevazuta la alin. (5), procesatorul preia
purceii de la furnizorul de purcei din rasele Bazna si/sau Mangalita, in baza unui contract de
livrare, in care se mentioneaza, obligatoriu, faptul ca este inscris in Program conform
prevederilor art. 12, ca purceii sunt livrati in conditiile prezentei hotarari si ca plata acestui
contract se realizeaza prin incasarea contravalorii numarului de purcei livrati, reprezentand
ajutorul de minimis acordat din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin
directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti, in baza cererii de plata
prevazute la art. 15.
(7) Dupa preluarea purceilor de la furnizorul de purcei din rasele Bazna si/sau Mangalita,
procesatorul sau alta persoana juridica, asa cum este definita la art. 3 lit. o), distribuie, cu titlu
gratuit, catre beneficiar un numar de purcei, cu incadrarea in plafonul de ajutor de minimis
comunicat de DAJ potrivit alin. (2).
Art. 14. - (1) Beneficiarul are urmatoarele obligatii:
a) livrarea catre procesator sau alta persoana juridica, asa cum este definita la art. 3 lit. o), a
minimum 50% din purceii din rasele Bazna si/sau Mangalita primiti cu titlu gratuit prin Program,
la o greutate minima, in viu, de 130 kg/cap;
b) respectarea structurii ratiei furajere prevazute in anexa nr. 2;
c) anuntarea medicului veterinar de libera practica atunci cand observa deteriorarea starii de
sanatate a purceilor din rasele Bazna si/sau Mangalita obtinuti cu titlu gratuit prin Program;
d) notificarea procesatorului sau a altei persoane juridice, asa cum este definita la art. 3 lit. o),
cu privire la realizarea greutatii de livrare a porcilor grasi, in vederea preluarii si abatorizarii
acestora.

(2) Dupa preluarea porcilor grasi cu greutatea, in viu, de minimum 130 kg/cap, procesatorul
sau alta persoana juridica, asa cum este definita la art. 3 lit. o), notifica directia pentru agricultura
judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti despre numarul de porci corespunzatori
contractului-cadru, preluati de la fiecare beneficiar.
(3) Directia pentru agricultura judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti verifica
indeplinirea conditiei prevazute la art. 5 alin. (2) lit. c), in termen de doua zile lucratoare de la
primirea notificarii.
Art. 15. - Pentru primirea sprijinului prevazut la art. 9 alin. (2), furnizorii de purcei din rasele
Bazna si/sau Mangalita, inregistrati in Registrul unic aferent, depun cereri de plata, al caror
model este prevazut in anexa nr. 3, la directiile pentru agricultura judetene, respectiv a
municipiului Bucuresti, lunar, dupa livrare, dar nu mai tarziu de 5 zile de la incheierea lunii in
care s-a facut livrarea purceilor, insotite de urmatoarele documente:
a) copie de pe contractul de livrare a purceilor din rasele Bazna si/sau Mangalita catre
procesator sau alta persoana juridica, asa cum este definita la art. 3 lit. o), conform cu originalul;
b) copie de pe documentul de miscare.
Art. 16. - Directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti intocmesc situatia
centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, conform modelului
prevazut in anexa nr. 4, pe care o transmit, lunar, pana in data de 10 a fiecarei luni, Directiei
generale buget- finante si fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii
Rurale.
Art. 17. - (1) Dupa primirea situatiilor centralizatoare prevazute la art. 16, Directia generala
buget-finante si fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
intocmeste situatia centralizatoare, in vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului
prevazut in anexa nr. 5.
(2) Dupa aprobarea de catre Ministerul Finantelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din
bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se alimenteaza conturile directiilor pentru
agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
(3) Directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti vireaza sumele cuvenite in
conturile furnizorilor de purcei, in termen de 5 zile de la alimentarea conturilor DAJ, potrivit
legislatiei in vigoare, si incarca informatiile privind beneficiarii prevazuti la art. 4 alin. (2) care
au primit purcei cu titlu gratuit in Registrul ajutoarelor de stat.
Art. 18. - (1) Registrele unice prevazute la art. 12 alin. (7), precum si documentatia depusa
pentru accesarea Programului se pastreaza la directiile pentru agricultura judetene si a
municipiului Bucuresti, pe o perioada de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul de
minimis.
(2) Directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti intocmesc lista cuprinzand
solicitantii ajutoarelor si sumele acordate potrivit prezentei hotarari, beneficiarii ajutorului de
minimis, precum si orice alte sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de minimis in
exercitiul financiar actual si in cele doua exercitii financiare precedente.
(3) Lista se publica pe site-ul directiilor pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti
si se transmite Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pentru publicare pe site-ul oficial
al institutiei.
Art. 19. - (1) Se considera ajutor de minimis necuvenit sumele calculate in functie de numarul
purceilor primiti cu titlu gratuit de beneficiarii prevazuti la art. 4 alin. (2) care nu indeplinesc
conditiile prevazute la art. 14 alin. (1).

(2) Sumele reprezentand ajutor de minimis necuvenit, prevazut la alin. (1), se recupereaza
potrivit dispozitiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare.
(3) Sumele incasate potrivit alin. (2) sunt venituri la bugetul de stat.
(4) Persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau sau intr-un interes legitim se poate
adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile si termenele prevazute de Legea
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL IV
Dispozitii finale

Art. 20. - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin directiile pentru agricultura
judetene si a municipiului Bucuresti, verifica modul de respectare a prevederilor prezentei
hotarari de catre beneficiarii sumelor reprezentand sprijin financiar prevazut de schema de ajutor
de minimis.
Art. 21. - Anexele nr. 1-11 fac parte integranta din prezenta hotarare.

PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE
Contrasemneaza:
Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Petre Daea
p. Ministrul finantelor publice,
Daniela Pescaru,
secretar de stat
Ministrul afacerilor externe,
Teodor-Viorel Melescanu
Ministrul delegat pentru afaceri europene,
Victor Negrescu

Bucuresti, 10 ianuarie 2018.
Nr. 9.

ANEXA Nr. 1

CONTRACT-CADRU

Incheiat intre ................ [denumire procesator/alta persoana juridica, asa cum este definita la
art. 3 lit. o) din Hotararea Guvernului nr. 9/2018] reprezentat prin ............, avand CUI ...............,
cu sediul social in judetul ..............., localitatea .............., strada .............. nr. ............., denumit in
continuare Procesator sau alta persoana juridica, asa cum este definita la art. 3 lit. o)
si
................ (denumire beneficiar), reprezentat prin ..........., avand CI nr. ................. si seria
............, cu domiciliul in judetul .............., localitatea ............., strada ................. nr. ..............., cu
COD de exploatatie .............., denumit in continuare Beneficiar
Obiectul contractului il constituie distribuirea cu titlu gratuit a purceilor intarcati din rasele
Bazna si/sau Mangalita, cu o greutate minima de 10 kg, de catre Procesator sau alta persoana
juridica, asa cum este definita la art. 3 lit. o) din Hotararea Guvernului nr. 9/2018, la beneficiar,
in baza unui proces-verbal de predare-primire, si preluarea de catre beneficiar a purceilor si
cresterea acestora pana la o greutate minima, in viu, de 130 kg/cap, in vederea abatorizarii si
prelucrarii acestora de catre procesator/alta persoana juridica.
Obligatiile Beneficiarului:
Sa preia cu titlu gratuit un numar de .......... purcei intarcati din rasele Bazna si/sau Mangalita,
cu greutatea minima de 10 kg/cap.
Sa creasca purceii din rasele Bazna si/sau Mangalita, respectand structura ratiei furajere
stabilita in anexa la prezentul contract.
Sa anunte medicul veterinar de libera practica atunci cand sesizeaza modificari ale starii de
sanatate a animalelor.
Sa notifice si sa livreze catre Procesator sau alta persoana juridica, asa cum este definita la art.
3 lit. o) din Hotararea Guvernului nr. 9/2018, minimum 50% din purceii din rasele Bazna si/sau
Mangalita primiti cu titlu gratuit prin Program, la o greutate minima in viu de 130 kg/cap.
Sa utilizeze efectivul nelivrat, in exploatatia proprie, pentru reproductie sau autoconsum.
Sa raporteze DAJ-ului modul de utilizare a efectivului de porci nelivrati.
Obligatiile Procesatorului sau altei persoane juridice, asa cum este definita la art. 3 lit. o) din
Hotararea Guvernului nr. 9/2018:
Sa predea cu titlu gratuit un numar de ............ purcei intarcati cu greutatea de minimum 10
kg/cap din rasele Bazna si/sau Mangalita, catre Beneficiar, preluati de la furnizorii de purcei din
rasele Bazna si/sau Mangalita .............. prin Contractul de livrare nr. ...
Sa preia minimum 50% din porcii grasi obtinuti prin Program si livrati de catre beneficiar, la o
greutate minima in viu de 130 kg/cap.
Sa plateasca Beneficiarului pretul stabilit prin prezentul contract, dar nu mai putin de 11 lei/kg
in viu, pentru porcii grasi livrati, in maximum 10 zile de la preluarea acestora catre abatorizare.
Nerespectarea prevederilor acestui contract din culpa beneficiarului atrage recuperarea de la
crescatorul de purcei a sumelor achitate de catre DAJ solicitantilor de ajutor pentru numarul de
purcei primiti cu titlu gratuit de beneficiar, precum si a penalitatilor aferente.
Nerespectarea prevederilor acestui contract din culpa procesatorului sau a altei persoane
juridice, asa cum este definita la art. 3 lit. o) din Hotararea Guvernului nr. 9/2018, atrage
recuperarea de la procesator sau de la alta persoana juridica, asa cum este definita la art. 3 lit. o)
din Hotararea Guvernului nr. 9/2018, a sumelor achitate de catre DAJ solicitantilor de ajutor,
precum si a penalitatilor aferente.

In cazul fortei majore, asa cum este prevazut la art. 1.351 din Legea nr. 287/2009 privind
Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, raspunderea partilor este inlaturata.
Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat
si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea
limitarii consecintelor.
Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea
cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.
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:
Nume si prenume

Procesator/alta persoana juridica,
asa cum este definita la art. 3 lit. o)
din Hotararea Guvernului nr. 9/2018:
Denumire

ANEXA Nr. 2

Structura ratiei furajere folosite pentru cresterea
purceilor din rasele Bazna si/sau Mangalita

Beneficiarul si procesatorul sau persoana juridica, asa cum este definita la art. 3 lit. o) din
Hotararea Guvernului nr. 9/2018, au convenit ca structura ratiei furajere a purceilor din rasele
Bazna si/sau Mangalita va fi constituita din:
- cereale sau amestec de cereale, porumb, orz, secara;
- masa verde, constituita din lucerna, borceag, pasune naturala in perioada primavara-toamna;
sau
- fan natural, fan borceag sau fan de lucerna pentru perioada de iarna.
DAJ si procesatorul/alta persoana juridica, asa cum este definita la art. 3 lit. o) din Hotararea
Guvernului nr. 9/2018, pot efectua controale la adresa beneficiarului, pe intreaga perioada a
cresterii purceilor din rasele Bazna si/sau Mangalita in vederea verificarii modului in care este
respectata structura ratiei furajere.

Beneficiar:
Nume si prenume,
Semnatura

Procesator/alta persoana juridica,
asa cum este definita la art. 3 lit. o)
din Hotararea Guvernului nr. 9/2018:
Denumire,
Semnatura

ANEXA Nr. 3
Cererea de plata

Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Directiei pentru Agricultura a Judetului ............./a Municipiului Bucuresti

Subsemnatul, .............., avand CI. nr. ............, seria ................., cu domiciliul in judetul
................., localitatea .............., strada ............... nr. ................, cu COD de exploatatie ...........,
CUI ..............., avand cont .............., furnizor de purcei din rasele Bazna si/sau Mangalita, solicit
plata sumei de .................., reprezentand valoarea purceilor livrati in Program, in luna ............., a
anului ..............
Nr.
crt.

Nr. de purcei livrati

Greutatea purceilor livrati

Valoarea per cap (lei)

Suma totala (lei)

1
2

Anexez la prezenta cerere urmatoarele documente:
a) copie de pe contractul de livrare de preluare a purceilor de la furnizorii de purcei din rasele
Bazna si/sau Mangalita, potrivit prevederilor art. 13 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr.
9/2018 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere
a crescatorilor de porci din rasele Bazna si/sau Mangalita in vederea producerii carnii de porc";
b) copie de pe documentul de miscare.
Data: Semnatura

ANEXA Nr. 4

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

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Directia pentru Agricultura a Judetului................../a Municipiului Bucuresti

Nr. crt.

Furnizor (numele si prenumele,
denumirea, CNP/CUI,

Nr. de purcei livrati

Greutatea purceilor
livrati

Valoarea per cap (lei)

Suma totala (lei)

localitatea)
1
2
Total

Director executiv,
..................
(numele, prenumele, semnatura si
stampila)
Intocmit,
...................
(numele, prenumele, functia si
semnatura)

ANEXA Nr. 5

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Se aproba,
Ordonator principal de credite

Situatie centralizatoare
(model)

Nr. crt. Judetul

Suma totala aprobata (lei)

1
2
Total

Directia generala buget-finante si fonduri
europene
Director general,
................
Semnatura si stampila

ANEXA Nr. 6
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Directia pentru Agricultura a Judetului ....................../a Municipiului Bucuresti

Registrul unic al furnizorilor de purcei din rasele Bazna si/sau Mangalita
(model)

Nr.
crt.

Denumirea
furnizorului

Cod
exploatatie

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

Rasa

1
2
3
4

Director executiv,
..................
(numele, prenumele, semnatura si
stampila)
Intocmit,
.....................(numele, prenumele, functia
si semnatura)

ANEXA Nr. 7
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Directia pentru Agricultura a Judetului ................./a Municipiului Bucuresti

Registrul unic al crescatorilor de porci din rasele Bazna si/sau Mangalita
(model)

Nr.
crt.
1
2
3
4

Denumirea
beneficiarului

Cod exploatatie

Rasa

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

Numarul de purcei
preluati pentru crestere Denumirea
in cadrul Programului furnizorului
in anul .....

Director executiv,
....................
(numele, prenumele, semnatura si
stampila)
Intocmit,
....................
(numele, prenumele, functia si semnatura)

ANEXA Nr. 8

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Directia pentru Agricultura a Judetului .................../a Municipiului Bucuresti

Registrul unic al procesatorilor/altor persoane juridice,
asa cum sunt definite la art. 3 lit. o) din Hotararea
Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei "Ajutor de
minimis pentru aplicarea programului de sustinere a
crescatorilor de porci din rasele Bazna si/sau Mangalita
in vederea producerii carnii de porc"
(model)

Nr.
crt.

Denumirea procesatorului/ altei
persoane juridice, asa cum este
definita la art. 3 lit. o) din
Hotararea Guvernului nr. 9/2018

Numarul de porci grasi
estimati a fi preluati
CUI ..........., sediu social pentru procesare in
cadrul Programului in
anul .....

Numarul de porci grasi
preluati pentru procesare Denumirea
in cadrul Programului in beneficiarului
anul .....

1
2
3
4

Director executiv,
..................
(numele, prenumele, semnatura si
stampila)
Intocmit,
...................
(numele, prenumele, functia si semnatura)

ANEXA Nr. 9

Nr. ................. data ....................

CERERE DE INSCRIERE IN PROGRAM
ca furnizor de purcei din rasele Bazna si/sau Mangalita sau ca si crescator
de porci din rasele Bazna si/sau Mangalita sau ca procesator/alta persoana
juridica, asa cum este definita la art. 3 lit. o) din Hotararea Guvernului
nr. 9/2018 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru
aplicarea programului de sustinere a crescatorilor de porci
din rasele Bazna si/sau Mangalita in vederea producerii
carnii de porc" (Model)

Catre Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala a Judetului .................../Municipiului
Bucuresti
Subsemnatul/Subsemnata:
a) persoana juridica/PFA/II/IF, PF ................, cu sediul in localitatea ............., judetul
................, inscrisa la registrul comertului sub nr. ..............., CUI ..............., cod CAEN
..............., cont bancar ..............., deschis la ................., reprezentata de .............., CNP ..............,
solicit inregistrarea in Registrul unic pentru accesarea Programului "Ajutor de minimis pentru
aplicarea programului de sustinere a crescatorilor de porci din rasele Bazna si/sau Mangalita in
vederea producerii carnii de porc", ca furnizor de purcei din rasele Bazna si/sau Mangalita, in
calitate de solicitant al ajutorului de minimis ................, sau drept crescator de porci din rasele
Bazna si/sau Mangalita, in calitate de beneficiar al ajutorului de minimis ................, sau ca
procesator/alta persoana juridica, asa cum este definita la art. 3 lit. o) din Hotararea Guvernului
nr. 9/2018, si depun urmatoarele documente:
b) .................
...................
...................
..................
Estimez ca in anul .............. voi livra in cadrul Programului un numar de .............. purcei
intarcati din rasele Bazna si/sau Mangalita cu greutatea minima de 10 kg/cap; sau
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/sau Mangalita;
sau
Estimez ca in anul ................. voi prelua de la furnizori si voi distribui cu titlu gratuit la
beneficiarii cu care am incheiat contract, purcei intarcati in greutate minima de 10 kg, din rasele
Bazna si/sau Mangalita. De asemenea voi prelua pentru abatorizare si procesare de la beneficiari
porcii grasi cu o greutate vie de minimum 130 kg/cap, platind pretul stabilit conform
contractului-cadru.

NOTA: c) Se inscriu toate documentele depuse, indicandu-se distinct tipul documentului,
numarul si data acestuia.
d) Documentele depuse in copie se certifica de catre reprezentantul directiei imputernicit cu
primirea si verificarea cererii si a documentelor insotitoare.

Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform art. 326 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, declar ca datele inscrise in
formularul de cerere si in documentele anexate sunt reale, corecte, complete si perfect valabile.
Ma angajez sa furnizez orice document justificativ care imi va fi solicitat si sa ma supun
oricarui control.
Sunt de acord ca datele din cerere sa fie introduse in baza de date, procesate si verificate in
vederea calcularii platii si transmise autoritatilor responsabile in vederea elaborarii de studii
statistice si de evaluari economice.
Furnizor de purcei din rasele Bazna si/sau Mangalita,
(in calitate de solicitant)
................
Crescator de porci din rasele Bazna si/sau Mangalita,
(in calitate de beneficiar)
..............
Procesator/alta persoana juridica, asa cum este definita la art. 3 lit. o) din Hotararea Guvernului nr. 9/2018
................
Verificat reprezentant DAJ,
....................

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

ANEXA Nr. 10
Registrul pentru evidenta furnizorilor de purcei
din rasele Bazna si/sau Mangalita
(model)

Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Denumirea furnizorului
Judetul
si cod exploatatie

Rasa

Numarul matricol
al scroafelor cu
certificat de
origine

Numarul matricol
Numarul matricol Numarul matricol
al vierilor cu
al purceilor
al purceilor livrati
certificat de
intarcati
in program
origine

Director executiv,
...................
(numele, prenumele, semnatura si
stampila)
Intocmit,
...............
(numele, prenumele, functia si semnatura)

ANEXA Nr. 11

Registrul de evidenta al ajutorului de minimis
(model)

Nr.
crt.

Denumirea
furnizorului

Denumirea procesatorului/ altei
persoane juridice, asa cum este
Denumirea
definita la art. 3 lit. o) din
beneficiarului
Hotararea Guvernului nr. 9/2018
Nr. contract Nr. purcei livrati

Nr.
Nr. purcei
contract livrati

Numarul de porci preluati de catre procesator/
alta persoana juridica, asa cum este definita la
art. 3 lit. o) din Hotararea Guvernului nr.
9/2018
Nr.
Nr. porci
Greutatea Greutatea
contract grasi preluati totala
medie

Numarul de
porci retinuti

