
ANEXA nr. 9: CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN PROGRAM ca furnizor 
de purcei din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa sau ca şi crescător 

de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa sau ca 

procesator/altă persoană juridică, aşa cum este definită la art. 
3 lit. o) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea 

schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de 

susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau 
Mangaliţa în vederea producerii cărnii de porc" 

 (extras din HG9/2018) 

 
(Model) 

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

 
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 susţinere a 

crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa în vederea producerii cărnii 
de porc", ca furnizor de purcei din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, în calitate de 

solicitant al ajutorului de minimis ................, sau drept crescător de porci din rasele 
Bazna şi/sau Mangaliţa, în calitate de beneficiar al ajutorului de minimis ..............., 
sau ca procesator/altă persoană juridică, aşa cum este definită la art. 3 lit. o) din 

Hotărârea Guvernului nr. 9/2018, şi depun următoarele documente: 
b)..................................................................................... 

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

......................................................................................... 
Estimez că în anul .......... voi livra în cadrul Programului un număr de .......... purcei 

înţărcaţi din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa cu greutatea minimă de 10 kg/cap; sau 
Estimez că în anul .......... voi putea prelua pentru a creşte în cadrul Programului un 

număr de .......... purcei înţărcaţi cu greutatea minimă de 10 kg din rasele Bazna 
şi/sau Mangaliţa; sau 
Estimez că în anul .......... voi prelua de la furnizori şi voi distribui cu titlu gratuit la 

beneficiarii cu care am încheiat contract, purcei înţărcaţi în greutate minimă de 10 
kg, din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa. De asemenea voi prelua pentru abatorizare şi 

procesare de la beneficiari porcii graşi cu o greutate vie de minimum 130 kg/cap, 
plătind preţul stabilit conform contractului-cadru. 
NOTĂ: 

c)Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, 
numărul şi data acestuia. 
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d)Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcţiei 
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 şi 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. 
 

Furnizor de purcei din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, 
(în calitate de solicitant) 
............................... 

Crescător de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, 
(în calitate de beneficiar) 

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

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

Verificat reprezentant DAJ, 
.......................... 

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