
ANEXA nr. 1: CONTRACT-CADRU 
(extras din HG9/2018) 
 
Încheiat între ..................... [denumire procesator/altă persoană juridică, aşa cum 

este definită la art. 3 lit. o) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018] 
reprezentat prin ................, având CUI ........, cu sediul social în judeţul ............, 

localitatea ............., strada ............. nr. ......, denumit în continuare Procesator sau 
altă persoană juridică, aşa cum este definită la art. 3 lit. o) 
şi ........................................ (denumire beneficiar), reprezentat prin ................, 

având CI nr. ....... şi seria .........., cu domiciliul în judeţul ................., localitatea 
..................., strada ................... nr. ........., cu COD de exploataţie ..............., 

denumit în continuare Beneficiar 
Obiectul contractului îl constituie distribuirea cu titlu gratuit a purceilor înţărcaţi din 

rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, cu o greutate minimă de 10 kg, de către Procesator 
sau altă persoană juridică, aşa cum este definită la art. 3 lit. o) din Hotărârea 
Guvernului nr. 9/2018, la beneficiar, în baza unui proces-verbal de predare-primire, 

şi preluarea de către beneficiar a purceilor şi creşterea acestora până la o greutate 
minimă, în viu, de 130 kg/cap, în vederea abatorizării şi prelucrării acestora de către 

procesator/altă persoană juridică. 
Obligaţiile Beneficiarului: 
Să preia cu titlu gratuit un număr de ................ purcei înţărcaţi din rasele Bazna 

şi/sau Mangaliţa, cu greutatea minimă de 10 kg/cap. 
Să crească purceii din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, respectând structura raţiei 

furajere stabilită în anexa la prezentul contract. 
Să anunţe medicul veterinar de liberă practică atunci când sesizează modificări ale 
stării de sănătate a animalelor. 

Să notifice şi să livreze către Procesator sau altă persoană juridică, aşa cum este 
definită la art. 3 lit. o) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018, minimum 50% din 

purceii din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa primiţi cu titlu gratuit prin Program, la o 
greutate minimă în viu de 130 kg/cap. 
Să utilizeze efectivul nelivrat, în exploataţia proprie, pentru reproducţie sau 

autoconsum. 
Să raporteze DAJ-ului modul de utilizare a efectivului de porci nelivraţi. 

Obligaţiile Procesatorului sau altei persoane juridice, aşa cum este definită la art. 3 
lit. o) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018: 
Să predea cu titlu gratuit un număr de ............... purcei înţărcaţi cu greutatea de 

minimum 10 kg/cap din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, către Beneficiar, preluaţi de 
la furnizorii de purcei din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa .................... prin Contractul 

de livrare nr. .............. 
Să preia minimum 50% din porcii graşi obţinuţi prin Program şi livraţi de către 
beneficiar, la o greutate minimă în viu de 130 kg/cap. 

Să plătească Beneficiarului preţul stabilit prin prezentul contract, dar nu mai puţin de 
11 lei/kg în viu, pentru porcii graşi livraţi, în maximum 10 zile de la preluarea acestora 

către abatorizare. 
Nerespectarea prevederilor acestui contract din culpa beneficiarului atrage 

recuperarea de la crescătorul de purcei a sumelor achitate de către DAJ solicitanţilor 
de ajutor pentru numărul de purcei primiţi cu titlu gratuit de beneficiar, precum şi a 
penalităţilor aferente. 
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Nerespectarea prevederilor acestui contract din culpa procesatorului sau a altei 
persoane juridice, aşa cum este definită la art. 3 lit. o) din Hotărârea Guvernului nr. 

9/2018, atrage recuperarea de la procesator sau de la altă persoană juridică, aşa 
cum este definită la art. 3 lit. o) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018, a sumelor 

achitate de către DAJ solicitanţilor de ajutor, precum şi a penalităţilor aferente. 
În cazul forţei majore, aşa cum este prevăzut la art. 1.351 din Legea nr. 287/2009 
privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, răspunderea părţilor este 

înlăturată. 
Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 

fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la 

dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 

încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
Prezentul contract-cadru a fost încheiat la data de .............., în două exemplare 
originale, el intră în vigoare începând cu data semnării de către ambele părţi şi este 

valabil până la efectuarea plăţii pentru porcii graşi preluaţi pentru abatorizare. 
 

 
Beneficiar: 
Nume şi prenume 

Procesator/altă persoană juridică, aşa cum este definită la 
art. 3 lit. o) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018: 
Denumire 
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