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GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ 

pentru aprobarea Programului carne de porc din ferme românești – 200 capete = 10.000 euro 

 

 

 

 

Având în vedere necesitatea creării unui cadru naţional adecvat pentru desfășurarea activităților 

agricole în România,  

luând în considerare că, în domeniul creșterii animalelor concurenţa cu produse din afara ţării a 

avut influenţe negative în valorificarea produselor obținute, la care s-au adăugat și disfuncționalitățile 

pieței, care periclitează existența unei economii funcționale și echitabile în acest sector, 

ținând cont de contextul volatilităţii tot mai persistente manifestate pe piaţa Uniunii Europene şi 

mondiale agroalimentare, a distorsionării mecanismului cerere-ofertă urmare a embargoului impus de 

Federaţia Rusă şi reducerii exporturilor pe unele pieţe tradiţionale, producătorii de carne de porc din 

România se confruntă cu presiuni deosebite în valorificarea producţiei, care afectează grav 

competitivitatea, fapt ce poate avea consecinţe importante asupra PIB-ului, asupra menţinerii activității 

de creștere a porcinelor,  

 astfel, se urmărește eficientizarea activităţii sectorului de creștere a porcinelor, asigurarea 

necesarului de consum intern de produse proaspete, obținerea unor produse de calitate, competitive cu 

cele de pe piața europeană, a unei eficienţe economice în realizarea şi valorificarea acestora, acoperirea 

pierderilor de venit înregistrate de crescătorii de porcine, precum și evitarea migrației din mediul rural, 

odată cu crearea de noi locuri de muncă, 

 de asemenea, prin prezentul program se se mențin efectivele de porci care reprezintă 

consumatorii principali de cereale, respectiv porumb și orz, precum și de oleaginoase, aceasta 

determinând creșterea producției și valorificarea superioară a materiilor prime, 

 pentru a se asigura securitatea alimentară a populaţiei este nevoie de menţinerea capacităţilor de 

producţie locale cu referire directă la producţia primară şi unităţile de procesare, precum și  realizarea 

unui procent echitabil de produse pe rafturile magazinelor care să consolideze poziţia producătorilor 

români și creșterea valorii adăugate, 

luând în considerare Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol 

și forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014-2020, 

întrucât agricultura reprezintă una dintre priorităţile majore ale Guvernului și potrivit 

prevederilor Programului de guvernare 2017 – 2020, Capitolul „Politici agricole și de dezvoltare rurală” 

- Programul de susținere pentru produsul carne de porc, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1 din 4 

ianuarie 2017 pentru acordarea încrederii Guvernului, 

luând în considerare că nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgenţă poate avea 

consecinţe nefavorabile atât în plan economic, cât şi în plan social, cu impact deosebit de grav asupra 

sectorului agricol al României, 

deoarece toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror 

reglementare nu poate fi amânată, 

 

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgență. 
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CAPITOLUL I. Dispoziţii generale 

 

Art. 1. Se aprobă programul multianual de susținere a cărnii de porc, denumit în continuare 

Program carne de porc din ferme românești – 200 capete = 10.000 euro.  

 

 Art. 2.(1) Scopul prezentei ordonanțe de urgență îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor 

de stat, având ca obiectiv implementarea Programului carne de porc din ferme românești – 200 capete 

= 10.000 euro,  prin care se acordă ajutoare de stat destinate depășirii dificultăților din sector, în sensul 

dezvoltării activității de creștere a porcinelor și al menținerii  cel puțin a nivelului actual de producție. 

                        (2) Ajutorul de stat prevăzut la alin.(1) se acordă potrivit dispozițiilor punctului 30 din 

Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele 

rurale pentru perioada 2014-2020, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr.204 din 1 

iulie 2014, denumite în continuare Orientările UE . 

                       (3) Schema de ajutor de stat se notifică la Comisia Europeană conform dispozițiilor 

art.108 alin.(3) din TFUE. 

            (4) Schema de ajutor de stat se aplică pe întreg teritoriul României pentru perioada 2017 – 

2020. 

 

Art. 3. În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii şi expresiile de mai jos se definesc 

după cum urmează: 

a) schemă de ajutoare – conform prevederilor Capitolului 2, pct.2.4. „Definiții” din Orientările UE, cu 

respectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;  

b) porc gras - porc cu o greutate în viu de minimum 100 kg livrat la abator autorizat în vederea 

sacrificării; 

c) întreprindere aflată în dificultate - înseamnă o întreprindere care se află în cel puţin una dintre 

situaţiile următoare: 

(i) în cazul unei societăţi cu răspundere limitată (alta decât un IMM care a fost înfiinţat de mai 

puţin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său subscris a dispărut ca urmare a 

pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când scăderea pierderilor acumulate din rezerve (şi 

din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) 

conduce la un rezultat cumulat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul 

prezentei dispoziţii, "societate cu răspundere limitată" se referă, în special, la tipurile de societăţi 

comerciale menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului 

(24), iar "capital social" include, acolo unde este cazul, orice primă de emisiune; 

(ii) în cazul unei societăţi în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru 

creanţele societăţii (alta decât un IMM care a fost înfiinţat de mai puţin de trei ani), atunci când mai mult 

de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut ca rezultat al 

pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, "o societate comercială în care cel puţin unii dintre 

asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii" se referă în special la acele tipuri de 

societăţi comerciale menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE; 

(iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau 

îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie 

deschisă la cererea creditorilor săi; 
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(iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul 

sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutor pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de 

restructurare; 

(v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani: 

- raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi 

- capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub 1,0. 

d) Registrul ajutoarelor de stat – aplicarea dispoziţiilor Părţii I, capitolul 3, secţiunea 3.7 (pct 128) din   

Orientările UE privind publicarea beneficiarilor de ajutor de stat care primesc un ajutor de peste 60.000 

Euro  

 

Art. 4. Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică beneficiarilor prevăzuți la art.5, 

dacă se află în una dintre următoarele situaţii: 

a) fac obiectul unui decizii de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a 

fost deja executată, conform prevederilor legale; 

b) sunt considerate întreprinderi aflate în dificultate financiară, aşa cum sunt definite la art. 3 lit. c). 

 

 

CAPITOLUL II.  Criterii de eligibilitate, intensitatea ajutorului de stat şi valoarea ajutorului 

 

Art. 5 Ajutorul de stat prevăzut la art.2 se acordă producătorilor de carne de porc organizați ca 

persoane juridice sau 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 şi completări prin Legea nr.182/2016, care îndeplinesc cumulativ următoarele 

condiţii: 

a) dețin exploataţii înregistrate în Registrul Național al Exploatațiilor, astfel cum e  prevăzut în 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; 

b) au livrat şi au clasificat porci grași în abatoare autorizate, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului 

nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

  

Art. 6.(1) Pentru accesarea Programului carne de porc din ferme românești – 200 capete = 

10.000 euro, producătorii de carne de porc trebuie să livreze și să clasifice în abatoare autorizate, 

minimum 600 și maximum 100.000 capete de porci grași/an per exploatație. Exploatațiile care dețin mai 

mult de 100.000 de capete intră în program numai cu maxim 100.000 porci grași livrați la abator și 

clasificați. 

                       (2) Se acordă ajutor de stat sub forma unor pachete de sprijin, valoarea pentru un pachet 

de sprijin fiind echivalentul a 10.000 euro pentru porcii grași, intrați în exploatația beneficiarului la o 

greutate de maxim 30 kg/cap, livrati și clasificați în abatoare autorizate. 

                       (3)  În cadrul Programului carne de porc din ferme românești – 200 capete = 10.000 

euro, un producător de carne de porc poate beneficia de ajutor de stat pentru minimum 1 și maximum 

250 pachete de sprijin/an. 

 

../AppData/Users/mia.toma/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp525620/00131305.htm
../AppData/Users/mia.toma/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp525620/00072119.htm
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 Art. 7.(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, beneficiarii 

prevăzuţi la art. 5, depun, anual, la direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului Bucureşti, 

după caz, pe a cărei rază teritorială se află exploataţia înregistrată sau exploataţia cu cel mai mare număr 

de animale, o cerere de înscriere în Programul carne de porc din ferme românești – 200 capete = 10.000 

euro, denumită în continuare cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr.1,  prin care solicită 

înregistrarea în Registrul unic al Programului carne de porc din ferme românești – 200 capete = 10.000 

euro, însoțită de următoarele documente: 

a) împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal; 

b) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului,  precum şi copie a 

BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică, după caz; 

c) dovadă cont activ bancă/trezorerie. 

              (2)Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) sunt prezentate în original şi în copie, 

în vederea certificării de către reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a 

municipiului Bucureşti, prin înscrierea pe copie a sintagmei "conform cu originalul". 

                (3) Cererea prevăzută la alin.(1) trebuie să cuprindă efectivul de porci grași maxim 

estimat a se livra şi  clasifica în abatoare autorizate, în anul de cerere.  

               (4) Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti 

înregistrează cererile, le verifică împreună cu documentele anexate şi întocmesc Registrul unic al 

Programului carne de porc din ferme românești – 200 capete = 10.000 euro, al cărui model este 

prevăzut în anexa nr. 3. 

               (5) Gestionarea Registrului unic prevăzut la alin (4) se asigură de către un funcționar 

din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, numit prin decizie a 

directorului executiv. 

 

Art. 8. (1) După înscrierea în Programul carne de porc din ferme românești – 200 capete = 

10.000 euro, în termen de 5 zile lucrătoare, beneficiarii anunță reprezentantul DAJ, că deține în 

exploatație purcei cu o greutate de maxim 30 kg, în vederea efectuării controlului la fața locului, și 

depune următoarele documente:  

a) copie a cardului de exploataţie sau documentul eliberat de DSVSA la înregistrarea exploataţiei în 

RNE care conţine codul exploataţiei şi datele proprietarului exploataţiei, așa cum este definit în 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; 

b) documentul de intrare a porcilor în exploatație care să ateste greutatea de maxim  30 kg/cap, respectiv 

formular de mișcare/document de achiziție. 

                           (2) Pe parcursul Programului carne de porc din ferme românești – 200 capete = 10.000 

euro, în termen de 5 zile lucrătoare de la orice populare cu purcei cu o greutate de maxim 30 kg, 

beneficiarii anunță reprezentantul DAJ, în vederea efectuării controlului la fața locului, și depune în 

completarea documentației documentul prevăzut la alin.(1) lit.b).  

                           (3) Controlul la fața locului prevăzut la alin.(1) și alin.(2)  se efectuează în termen de 

maximum 15 zile de la anunțul beneficiarului. 

                           (4) După înscrierea în  Registrul unic al Programului carne de porc din ferme 

românești – 200 capete = 10.000 euro și efectuarea primului control la fața locului, beneficiarii 

ajutorului de stat, în termen de 10 zile, marchează exploatația de porcine, cu  o placă  indicator de 

dimensiuni minime de 150 cm lungime și 200 cm lățime, confecționată din material rezistent, amplasată 

într-un loc în care este uşor vizibil, pe care se inscripționează ,,exploatație beneficiară a „Programului 

../AppData/Users/mia.toma/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp525620/00131305.htm
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carne de porc din ferme românești – 200 capete = 10.000 euro”, conform cererii numărul ……………., 

din Registrul unic de la Direcția pentru agricultură a județului……………./Municipiului București”.  

                 Art. 9. Reprezentanții direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului 

Bucureşti, având în vedere cererea de înscriere în program și în baza comunicării beneficiarilor, verifică 

în cadrul controlului la fața locului existența purceilor cu o greutate de maxim 30 kg, potrivit fișelor 

prevăzute în anexa nr.4a și 4b. 

 

Art. 10.(1) Ajutorul de stat prevăzut la art.6 alin.(2) se acordă în funcție de pragul de livrări la 

care se încadrează producătorul de carne de porc, conform cererii prevăzute la art.7 alin.(1), fiecărui 

prag fiindu-i corespunzător un număr de pachete de sprijin, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr.2 care 

face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. 

                        (2) Livrarea și clasificarea porcilor grași se fac în două sesiuni reprezentând câte un 

semestru prevăzute în anexa nr.2, respectiv până în 30 iunie a anului pentru sesiunea I, până în 27 

decembrie a anului pentru sesiunea II. 

             (3) Pentru plata ajutorului de stat aferent sesiunii I, DAJ va determina numărul de pachete 

ce vor fi aprobate la plată. 

             (4) Pentru plata ajutorului de stat aferent sesiunii II, se monitorizează numărul de carcase 

rămase neachitate în prima sesiune, adăugându-se numărul de carcase obținute în această sesiune. 

             (5) Calcularea numărului de pachete se face după formula: numărul de carcase înmulțit cu  

echivalentul a 25 euro/carcasă, împărțit la echivalentul a 10000 euro. 

              (6) Pentru sesiunea I a anului, plata ajutorului de stat se face la nivelul unui număr de 

pachete întregi, iar fracțiile, indiferent de valoarea lor, nu intră în calcul și se reportează pentru sesiunea 

II a aceluiași an, după același algoritm. Fracțiile neplătite pentru sesiunea II se reportează pentru 

sesiunea I a anului următor, după același algoritm. 

                      

CAPITOLUL III. Modalitatea de acordare a ajutorului de stat 

 

Art. 11.(1) Pentru obţinerea ajutoarelor financiare prevăzute la art. 2, producătorii de carne de 

porc depun în termen de 10 zile de la încheierea sesiunii, la direcţiile pentru agricultură judeţene sau a 

municipiului Bucureşti unde s-au înscris în  Programul carne de porc din ferme românești – 200 capete 

= 10.000 euro, cererea de plată, conform anexei nr. 5, însoțită de copii de pe facturi/avize de însoțire şi 

rapoartele de clasificare, care să ateste livrarea şi clasificarea porcilor în abatoare autorizate. 

                        (2) În vederea plății ajutoarelor de stat, DAJ transmite inspectorilor zonali de clasificare a 

carcaselor, lista beneficiarilor care au depus cereri de înscriere și documente justificative ale efectuării 

livrării și clasificării porcilor aferenți fiecărei sesiuni, iar aceștia verifică în baza lor de date și comunică 

DAJ rezultatul acestor verificări, în termen de 10 zile de la încheierea sesiunii. 

            (3) Direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, 

întocmesc situaţia centralizatoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, pe care o transmit 

Direcţiei generale buget finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale. 

Art. 12. 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. 7. 
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Art. 13.(1) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor 

bugetare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale alimentează conturile direcţiilor pentru 

agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. 

                         (2) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti virează sumele 

cuvenite beneficiarilor acestei scheme de sprijin, sume stabilite potrivit art. 11 alin (3) şi aplică 

prevederile art.3 lit.d), în ceea ce privește publicarea beneficiarilor. 

 

Art. 14.(1) Registrele unice judeţene ale Programului carne de porc din ferme românești – 200 

capete = 10.000 euro,  de evidenţă a beneficiarilor de ajutor de stat, acordat potrivit prevederilor 

prezentei ordonanțe de urgență, 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. 

                        (2) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti întocmesc Lista 

cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de stat şi sumele acordate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de 

urgență. 

                        (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. 

                        

CAPITOLUL IV. Durata de aplicare şi bugetul schemei de ajutor de stat 

 

Art. 15. Programul carne de porc din ferme românești – 200 capete = 10.000 euro se desfășoară 

pe perioada 2017 - 2020. 

 

Art. 16.(1) Ajutorul de stat se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale. 

                        (2) Plafoanele anuale se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  

                        (3) Suma alocată pentru plata ajutoarelor de stat în anul 2017 este echivalentul a 86 

milioane euro, şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2017. 

                       (4) Cursul euro este cel de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul 

Oficial al României. 

 

CAPITOLUL V. Dispoziţii finale 

 

 Art. 17.(1) Schema de ajutor de stat prevăzută de prezenta ordonanță de urgență se 

implementează după primirea deciziei Comisiei Europene de acordare a ajutorului de stat. 

                         (2) În situația în care decizia Comisiei Europene conține prevederi noi sau diferite față 

de schema notificată, prevederile schemei de ajutor de stat se completează și/sau se modifică în 

consecință. 

 

Art. 18. Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. 

 

 

PRIM-MINISTRU 

Sorin Mihai GRINDEANU 
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Anexa nr.1 

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

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 al  Programului carne de porc din ferme românești – 200 capete = 

10.000 euro potrivit art. 7 alin. (4) din Ordonanță de urgență a Guvernului nr.         /2017 pentru 

aprobarea Programului carne de porc din ferme românești – 200 capete = 10.000 euro și depun 

următoarele documente: 

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 
NOTĂ: 

Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul şi data acestuia. Documentele 

depuse în copie se certifică de către reprezentantul Direcției împuternicit cu primirea şi verificarea cererii şi a documentelor 
însoţitoare. 

 

Declar că am luat cunoștință de Programul carne de porc din ferme românești – 200 capete = 10.000 

euro și mă oblig să informez/comunic/anunț DAJ deținerea/popularea cu purcei cu o greutate de maxim 

30 kg, în vederea efectuării verificărilor. 

 

Declar că în anul aferent prezentei cereri, în cadrul Programului carne de porc din ferme românești – 

200 capete = 10.000 euro, estimez că voi livra și clasifica în abatoare autorizate un efectiv 

de……………. capete porci grași, care se încadrează la pragul …….. …, distribuit astfel: 

……………… capete în sesiunea I; 

………………. capete în sesiunea II.  
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Declar că dețin exploatație/exploatații de porcine cu un număr de ………… locuri de cazare, pe raza 

localității………………………………………….. județul……………………………......și marchez 

exploatația de porcine, cu  o placă  indicator de dimensiuni minime de 150 cm lungime și 200 cm lățime, 

confecționată din material rezistent, amplasată într-un loc în care este uşor vizibil de la distanţă, 

orientată către drumul de acces în exploatație, pe care se inscripționează ,,exploatație beneficiară a 

„Programului carne de porc din ferme românești – 200 capete = 10.000 euro”, conform cererii 

numărul ……………. din Registrul unic de la Direcția pentru agricultură a 

județului……………./Municipiului București”.  

 

 

Am fost informat de reprezentanții DAJ cu privire la verificările ce se vor efectua cu privire la existența 

purceilor, livrării și clasificării acestora, la o greutate de minim 100 kg. 

 

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, 

.........................                           ……………………………           ……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

../AppData/Local/AppData/tatiana.popa/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp722104/00124090.htm
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Anexă nr.2 

 

PRAGURI DE LIVRARE PORCI GRAȘI ȘI PACHETELE DE SPRIJIN AFERENTE 

  

      
Nr. 

Crt. 

Praguri carcase 

clasificate 

Variație 

pachete/prag 

Sesiune   

I 

Sesiune 

II 

Nr. 

expl. 
TOTAL 

pachete/expl. 

Total 

carcase pe 

schema 

3 600 1 0 1 4 4 2295 

4 600 - 800 1,5-2 1 1 4 8 2806 

5 800 - 1000 2-2,5 1 1 6 6 5152 

6 1000 - 2000 2,5-5 2 3 25 125 38243 

7 2000 - 3000 5-7 3 4 21 147 52123 

8 3000 - 4000 7-10 5 5 26 260 90265 

9 4000 - 5000 10-12 6 6 28 336 128299 

10 5000 - 6000 12-15 7 8 32 480 177524 

11 6000 - 7000 15-17 8 9 21 357 134535 

12 7000 - 8000 17,5-20 10 10 8 160 60213 

13 8000 - 9000 20-22 11 11 12 264 103421 

14 9000 - 10000 22-25 12 13 11 275 103912 

15 10000 - 15000 25-37 18 19 18 666 224845 

16 15000 - 20000 37-50 25 25 11 550 188193 

17 20000 - 25000 50-62 31 31 6 372 127966 

18 25000 - 30000 62-75 37 38 8 600 216412 

19 30000 - 35000 75-87 43 44 6 522 195663 

20 35000 - 40000 87-100 50 50 5 500 191226 

21 40000 - 50000 100-125 62 63 3 375 132174 

22 50000 - 60000 125-150 75 75 2 300 111242 

23 60000 - 70000 150-175 87 88 3 525 188194 

24 70000 - 80000 175-200 100 100 4 800 301425 

25 80000 - 90000 200-225 112 113 1 225 81554 

26 90000 - 100000 225-250 125 125 6 1500 575845 

  TOTAL       271 9357 3433527 

Notă: numărul pachetelor de sprijin se determină 

prin produsul dintre nr. carcase și 25 euro pe 

carcasă, împărțit la 10.000 euro 

1 pachet = 10.000 euro 
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       Anexa nr. 3 
 

 

 

Registrul unic pentru accesarea  Programului carne de porc din ferme românești – 200 capete = 

10.000 euro 

                                                                      (Model)                      

 

 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ....................../a Municipiului Bucureşti 

 

Nr. 

crt. 

Beneficiar 

(numele şi prenumele, 

denumirea, /CUI, 

localitatea) 

Cererea de 

înscriere în 

Program 

(Nr./data) 

Nr. de animale 

pentru care se 

solicită sprijinul 

  

 

Nr. carcase 

Suma 

aprobată 

în 

Sesiunea 

I 

(lei) 

Suma 

aprobată 

în 

Sesiunea 

II 

(lei) 

Suma 

totală 

aprobată  

(lei) 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1.          

2.          

3.            

4.            

...            

 
Nota: Coloanele 3 și 4 se completează pe baza documentelor justificative depuse de solicitant 
 

 

 
 

 

 

Întocmit 

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

(numele, prenumele, funcţia, semnătura, ştampila) 
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Anexa nr. 4a  
 

                    A: Fișa de identificare a beneficiarului: 

                                                              (model) 

Numele și prenumele………………………………., funcția……………………legitimația 

nr………………….în calitate de reprezentant DAJ ………………………… 

 

Am constatat următoarele: 

Date solicitant: ……………………………………………………………………………………. 

CUI/RO ANSVSA                                             

Nr. locuri cazare……………………                                     

 

Localitatea………………………Județul………………………………………………………………… 

    

 

   

 

Indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția  ,,Program carne de 

porc din ferme românești – 200 capete = 10.000 euro, 2017, beneficiar numărul……………., Direcția 

pentru agricultură a județului……………./Municipiului București”.                         

 

           Da                                                   Nu                  

Alte mențiuni :       …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………... 

 

NOTA 

Această fișă se va completa în urma  informării DAJ de către solicitant pentru a constata intrarea în Programul 

carne de porc din ferme românești – 200 capete = 10.000 euro   . 

          Am constatat,        Sunt de acord cu constatarea, 

        Reprezentant DAJ,               Solicitant,  
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Anexa nr. 4b  
  

 

                                          B: Fișa de verificare a beneficiarului 

                                                                  (model) 

 

Numele și prenumele………………………………., funcția……………………legitimația 

nr………………….în calitate de reprezentant DAJ ………………………… 

 

Am constatat următoarele: 

Date solicitant: ……………………………………………………………………………………. 

CUI/RO ANSVSA   

                             

                               

 

Indicator cu dimensiunile de  circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția  ,,Program carne de 

porc din ferme românești – 200 capete = 10.000 euro, beneficiar numărul …………….,Direcția pentru 

agricultură a județului……………./Municipiului București”. 

                        

    Da                                    Nu 

                                            
CUI/RO ANSVSA                                             

Nr. capete tineret porcin existent în exploatație                                     

 

 

Alte mențiuni :       …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………... 

*în baza documentelor de intrare a purceilor  de maximum 30 de kg în exploatație, respectiv formular de 

mișcare sau factură de achiziție 

NOTA 

Această fișă se va completa în urma  informării DAJ de către solicitant pentru a constata începutul perioadei de 

îngrășare a tineretului porcin, pentru  fiecare ciclu până la realizarea porcilor grași de minimum 100 kg 

în viu. 

 

          Am constatat,        Sunt de acord cu constatarea, 

        Reprezentant DAJ,                  Solicitant,  
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     Anexa nr.5 

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

                                     

CERERE DE PLATĂ pentru SESIUNEA ……….. 

 

(Model) 

 

Către, 

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Judeţului......................./Municipiului Bucureşti 

 

Subsemnatul/Subsemnata: 

 

a) persoana juridică/PFA/II/IF.................................................................................  

cu sediul în localitatea................................, judeţul.................., înscrisă la Registrul Comerţului sub nr. 

..............., CUI......................., cod CAEN .................................. 

cont bancar  ……………………… deschis la  ……………………………………………………….. 

reprezentată de ................................................,CNP.............................................. 

  

 

solicit plata aferentă  Programului carne de porc din ferme românești – 200 capete = 10.000 euro 

potrivit art. 7 alin. (4) din Ordonanță de urgență a Guvernului nr.         /2017 pentru aprobarea 

Programului carne de porc din ferme românești – 200 capete = 10.000 euro și depun următoarele 

documente: 

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 
NOTĂ: 

Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul şi data acestuia. Documentele 

depuse în copie se certifică de către reprezentantul Direcției împuternicit cu primirea şi verificarea cererii şi a documentelor 

însoţitoare. 

 

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, 

.........................                           ……………………………           ……………………………. 
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Anexa nr.6  

 

Direcția pentru Agricultură a Județului…….. 

Director Executiv (nume, prenume, semnătura și ștampila)…………. 

 

 

                Situaţia centralizatoare a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar 

                                                                         (model) 

 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului .................../a Municipiului Bucureşti 

 

Nr. 

crt. 
BENEFICIARUL 

Nr. de animale 

pentru care se 

acordă sprijin 

-Capete- 

 

Nr. de carcase 

 

Nr. pachete 

Suma aprobată 

Total 

(lei) 

(0) (1) (2) (5)  (6) 

          

          

 TOTAL     

  

 

Întocmit și verificat, 

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

(numele, prenumele, funcţia şi semnătura) 
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Anexa nr. 7  

 

 

                                                     Situaţie centralizatoare 
 

                                                                  (Model) 

  

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

 

 

Se aprobă. 

Ordonator principal de credite, 

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

 

Nr. crt. Judeţul 
Suma totală aprobată 

(lei) 

(0) (1) (2) 

1.     

2.     

3.     

...     

TOTAL:     

 

 

Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene 

 

Director general, 

......................(semnătura şi ştampila) 

 

 

 


