CAPITOLUL III: Reguli procedurale
(extras din HG 9/2018)
Art. 12
(1)În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, furnizorii
de purcei din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, crescătorii de porci din rasele Bazna
şi/sau Mangaliţa şi procesatorii/alte persoane juridice, aşa cum sunt definite la art. 3
lit. o), în baza unei cereri, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9, solicită
înscrierea în Program.
(2)Cererea prevăzută la alin. (1) se depune la direcţia pentru agricultură judeţeană,
respectiv a municipiului Bucureşti, de pe raza judeţului în care îşi au sediul 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 sau,
în cazul solicitantului persoană juridică, copie a certificatului de înregistrare la Oficiul
Naţional al Registrului Comerţului, în cazul persoanelor juridice şi în cazul
beneficiarilor prevăzuţi la art. 4 alin. (2), precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului
persoană fizică;
b)pentru beneficiari, copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului sau copie a atestatului de producător, emis potrivit
prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a
pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, după
caz;
c)copie de pe avizul/autorizaţia sanitară veterinară, în funcţie de activitatea
desfăşurată, după caz;
d)dovadă cont activ de disponibilităţi bancă/trezorerie, pentru furnizorii de purcei din
rasele Bazna şi/sau Mangaliţa.
(3)După depunerea cererii, pentru furnizorii de purcei din rasele Bazna şi/sau
Mangaliţa care nu au certificat de origine, direcţia pentru agricultură judeţeană,
respectiv a municipiului Bucureşti solicită Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof.
Dr. G. K. Constantinescu" aprecierea scroafelor şi scrofiţelor înscrise în cerere, în
vederea înscrierii acestora în secţiunea secundară a registrului genealogic al raselor
Bazna sau Mangaliţa.
(4)Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" eliberează o
adeverinţă pentru situaţia prevăzută la alin. (3) şi înfiinţează registrul pentru evidenţa
furnizorilor de purcei din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, în care vor fi trecute date
referitoare la numele furnizorului, efectivele de scroafe deţinute, vierii, respectiv
produşii acestora, identificaţi potrivit legii, conform modelului prevăzut în anexa nr.
10.
(5)După depunerea cererii de înscriere în Program şi înainte de aprobarea acesteia,
pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2), direcţia pentru agricultură judeţeană,
respectiv a municipiului Bucureşti de pe raza judeţului în care îşi au sediul sau
domiciliul verifică sumele primite anterior de aceştia 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, a 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, a 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", şi a 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 cele declarate de solicitant în cerere, în
vederea calculării sumelor rămase şi potenţial a fi primite prin prezenta schemă de
ajutor de minimis, corespunzătoare unui număr de purcei primiţi cu titlu gratuit. În
cazul în care plafonul rămas disponibil nu acoperă ajutorul de minimis cuvenit pentru
minimum 2 purcei, cererea se respinge beneficiarului.
(6)Valoarea ajutorului de minimis calculat beneficiarilor după aplicarea prevederilor
alin. (5) este avută în vedere pentru a fi dedusă 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.
(7)Direcţia pentru agricultură judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti aprobă
cererile de înscriere în Program şi înregistrează furnizorii de purcei din rasele Bazna
şi/sau Mangaliţa, crescătorii de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa şi
procesatorii/alte persoane juridice, aşa cum sunt definite la art. 3 lit. o), în registrele
unice corespunzătoare, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 6-8, precum
şi în registrul de evidenţă al ajutorului de minimis, al cărui model este prevăzut în
anexa nr. 11.
(8)Gestionarea registrelor unice prevăzute la alin. (7) se asigură de către un
funcţionar din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti, numit prin decizie a directorului executiv.
Art. 13
(1)Furnizorii de purcei din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa notifică direcţia pentru
agricultură judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti cu privire la numărul de
purcei înţărcaţi, cu greutatea minimă de 10 kg/cap, care pot fi livraţi.
(2)Direcţia pentru agricultură judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti notifică
procesatorul sau altă persoană juridică, aşa cum este definită la art. 3 lit. o), cu
privire la furnizorul de purcei din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, precum şi la numărul
de purcei disponibili pentru livrare şi îi transmite acestuia/acesteia lista cu beneficiarii
înscrişi în Program, împreună cu plafoanele disponibile pentru acordarea ajutorului
de minimis pe beneficiar, calculate potrivit art. 12 alin. (5).
(3)Procesatorul sau altă persoană juridică, aşa cum este definită la art. 3 lit. o),
încheie contract cu beneficiarul de purcei din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, în
vederea livrării de purcei înţărcaţi conform contractului-cadru al cărui model este
prevăzut în anexa nr. 1.
(4)În termen de 3 zile lucrătoare de la încheierea contractului cu beneficiarul,
procesatorul sau altă persoană juridică, aşa cum este definită la art. 3 lit. o),
transmite o copie a acestuia la direcţia pentru agricultură judeţeană, respectiv a
municipiului Bucureşti, pentru verificarea conformităţii cu contractul-cadru.
(5)În termen de două zile lucrătoare de la primirea copiei contractului, direcţia pentru
agricultură judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti verifică conformitatea cu
contractul-cadru şi înştiinţează procesatorul sau altă persoană juridică, aşa cum este
definită la art. 3 lit. o), că poate efectua livrarea cu titlu gratuit a purceilor din rasele
Bazna şi/sau Mangaliţa.

(6)În termen de două zile lucrătoare de la înştiinţarea prevăzută la alin. (5),
procesatorul preia purceii de la furnizorul de purcei din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa,
în baza unui contract de livrare, în care se menţionează, obligatoriu, faptul că este
înscris în Program conform prevederilor art. 12, că purceii sunt livraţi în condiţiile
prezentei hotărâri şi că plata acestui contract se realizează prin încasarea
contravalorii numărului de purcei livraţi, reprezentând ajutorul de minimis acordat
din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin direcţiile pentru
agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, în baza cererii de plată prevăzute la
art. 15.
(7)După preluarea purceilor de la furnizorul de purcei din rasele Bazna şi/sau
Mangaliţa, procesatorul sau altă persoană juridică, aşa cum este definită la art. 3 lit.
o), 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. 14
(1)Beneficiarul are următoarele obligaţii:
a)livrarea către procesator sau altă persoană juridică, aşa cum este definită la art. 3
lit. o), a 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;
b)respectarea structurii raţiei furajere prevăzute în anexa nr. 2;
c)anunţarea medicului veterinar de liberă practică atunci când observă deteriorarea
stării de sănătate a purceilor din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa obţinuţi cu titlu gratuit
prin Program;
d)notificarea procesatorului sau a altei persoane juridice, aşa cum este definită la
art. 3 lit. o), cu privire la realizarea greutăţii de livrare a porcilor graşi, în vederea
preluării şi abatorizării acestora.
(2)După preluarea porcilor graşi cu greutatea, în viu, de minimum 130 kg/cap,
procesatorul sau altă persoană juridică, aşa cum este definită la art. 3 lit. o), notifică
direcţia pentru agricultură judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti despre
numărul de porci corespunzători contractului-cadru, preluaţi de la fiecare beneficiar.
(3)Direcţia pentru agricultură judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti verifică
îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. c), în termen de două zile
lucrătoare de la primirea notificării.
Art. 15
Pentru primirea sprijinului prevăzut la art. 9 alin. (2), furnizorii de purcei din rasele
Bazna şi/sau Mangaliţa, înregistraţi în Registrul unic aferent, depun cereri de plată,
al căror model este prevăzut în 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, însoţite de următoarele
documente:
a)copie de pe contractul de livrare a purceilor din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa către
procesator sau altă persoană juridică, aşa cum este definită la art. 3 lit. o), conform
cu originalul;
b)copie de pe documentul de mişcare.
Art. 16
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. 17
(1)După primirea situaţiilor centralizatoare prevăzute la art. 16, Direcţia generală
buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale întocmeşte 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 privind beneficiarii
prevăzuţi la art. 4 alin. (2) care au primit purcei cu titlu gratuit în Registrul ajutoarelor
de stat.
Art. 18
(1)Registrele unice prevăzute la art. 12 alin. (7), 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 solicitanţii ajutoarelor şi sumele acordate potrivit prezentei hotărâri,
beneficiarii ajutorului de minimis, 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. 19
(1)Se consideră ajutor de minimis necuvenit sumele calculate în funcţie de numărul
purceilor primiţi cu titlu gratuit de beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2) care nu
îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1).
(2)Sumele reprezentând ajutor de minimis necuvenit, prevăzut la alin. (1), se
recuperează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Sumele încasate potrivit alin. (2) sunt venituri la bugetul de stat.
(4)Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes
legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile şi
termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificările şi completările ulterioare.

