
PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTAJILOR

LEGE

privind aprobarea Programului de sustinere a crescatorilor de 

suine din rasele Bazna si/sau Mangalita pentru activitatea de 

reproductie

Camera Deputatilor adopta prezentul proiect de lege.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - Se aproba schema multianuala de sustinere a activitatii 

de reproductie in sectorul cresterii suinelor, pentru fermierii care 

desfasoara activitati de reproductie sau crestere ori ingrasare a suinelor 

din rasele Bazna si/sau Mangalita, prin investitii pentru realizarea de 

locuri noi de cazare in ferme de reproductie sau ferme de reproductie 

aflate in activitate care isi maresc capacitatea de cazare, denumite in 

continuare locuri noi de cazare pentru reproductie, precum si de 

stimulare a asocierii in cooperative, denumit in continuare Programul de 

sustinere a crescatorilor de suine din rasele Bazna si/sau Mangalita 

pentru activitatea de reproductie.

Art, 2. - (1) Scopul prezentei legi il reprezinta instituirea unei 

scheme de ajutor de stat, avand ca obiectiv implementarea Programului 

de sustinere a crescatorilor de suine din rasele Bazna si/sau Mangalita 

pentru activitatea de reproductie, in vederea imbunatatirii nivelului de 

performanta si sustenabilitate al fermelor.
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(2) Ajutorul de stat prevazut la alin. (1) se acorda potrivit 

prevederilor din partea a Il-a cap. 1 sectiunea 1.1.1.1 „Ajutoare pentru 

investitii in active corporale si necorporale in exploatatii agricole care au 

legatura cu productia agricola primara” din Orientarile Uniunii Europene 

privind ajutoarele de stat in sectoarele agricol si forestier si in zonele 

rurale pentru perioada 2014 - 2020, publicate in Jumalul Oficial al 
Uniunii Europene, seria C, nr. 204 din 1 iulie 2014, denumite in 

continuare Orientarile Uniunii Europene,
(3) Schema de ajutor de stat se notifica la Comisia Europeana, 

conform dispozitiilor art. 108 alin. (3) din Tratatul privind fimctionarea 

Uniunii Europene, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Schema de ajutor de stat se aplicape intreg teritoriul Romaniei.

A

Art. 3. - In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai 

Jos au urmatoarele semnificatii:
a) schema de ajutoare - conform prevederilor cap. 2, Partea I 

pet. 2.4 „Defmitii” din Orientarile Uniunii Europene, cu respectarea 

prevederilor prezentei legi;
b) animale de reproductie de rasa purd din specia suine, rasele 

Bazna si/sau Mangalita - orice animal din specia suine, rasele Bazna 

si/sau Mangalita, ai carui parinti si bunici sunt inscrisi sau inregistrati 

intr-un registru genealogic al aceleiasi rase si care el insusi este fie 

inscris, fie inregistrat sau indeplineste cerintele pentru a fi inscris in 

registrul genealogic;
c) loc de cazare - suma spatiilor si do&ilor tehnologice necesare 

unui ciclu complet de productie pentru cresterea si exploatarea unui animal 
de reproductie rasa pura si ai produsilor acestuia p&ia la greutatea de 30 kg;

d) mtreprindere aflatd in dificultate - intreprindere care se afla 

in cel putin una dintre situatiile urmatoare:
(i) in cazul unei societati cu raspundere limitat^ alta decat un 

IMM care a fost infiintat de mai putin de trei ani, atunci cand mai mult de 

jumatate din capitalul sau subscris a disp^t ca urmare a pierderilor 

acumulate. Aceasta situatie survine atunci c^d scaderea pierderilor 

acumulate din rezerve si din toate celelalte elemente considerate in general 

ca facand parte din fondurile proprii ale societatii conduce la un rezultat 

cumulat negativ care depaseste jumatate din capitalul social subscris. In 

sensul prezentei dispozitii, „societate cu raspundere limitata” se refera, in 

special, la tipurile de societati comerciale mentionate in anexa I la 

Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26
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iunie 2013 privind situatiile financiare anuale, situatiile fmanciare 

consolidate si rapoartele conexe ale anumitor tipuri de intreprinderi, de 

modificare a Directive! 2006/43/CE a Parlamentului European si a 

Consiliului si de abrogare a Directivelor 78/660/CEE si 83/349/CEE ale 

Consiliului, iar „capital social” include, acolo unde este cazul, orice prima 

de emisiune;
(ii) in cazul unei societati in care cel putin unii dintre asociati 

au raspundere nelimitata pentru creantele societatii, alta decat un IMM 

care a fost infiintat de mai putin de trei ani, atunci cand mai mult de 

jumatate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea 

societatii, a disparut ca rezultat al pierderilor acumulate. In sensul 

prezentei dispozitii, „o societate comerciala in care cel putin unii dintre 

asociati au raspundere nelimitata pentru creantele societatii” se refera in 

special la acele tipuri de societati comerciale mentionate in anexa II la 

Directiva 20I3/34/UE;
(iii) atunci cand intreprinderea face obiectul unei proceduri 

colective de insolventa sau indeplineste criteriile prevazute in dreptul 

intern pentru ca o procedura colectiva de insolventa sa fie deschisa la 

cererea creditorilor sai;
(iv) atunci cand intreprinderea a primit ajutor pentru salvare 

si nu a rambursat inca imprumutul sau nu a incetat garantia ori a primit 

ajutor pentru restructurare si face inca obiectul unui plan de 

restructurare;
(v) in cazul unei intreprinderi care nu este un IMM, atunci

cand, in ultimii 2 ani:
- raportul datorii/capitaluri proprii al intreprinderii este mai

mare de 7,5; si
- capacitatea de acoperire a dobanzilor calculate pe baza 

EBITDA se situeaza sub 1,0;
e) Registrul ajutoarelor de stat - aplicarea dispozitiilor partii I 

cap. 3 sectiunea 3.7 pet. 128 din Orientarile Uniunii Europene privind 

publicarea beneficiarilor de ajutor de stat;
f) costul unui loc nou de cazare pentru reproductie - totalitatea 

cheltuielilor eligibile prevazute la art. 6 alin. (1) realizate pentru un loc 

nou de cazare dezvoltat in ferme de reproductie, a caror valoare se 

calculeaza de Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii si 
Dezvoltare Rurala si se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a 

prezentei legi, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii 

rurale;
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g) sistem semideschis cresterea animalelor in regim de 

libertate restransa, cu respectarea unor reguli de crestere conforme cu 

cerintele de crestere specifice fiecarei rase si cu obligativitatea ca 

animalele sa fie inchise intr-un anumit spatiu imprejmuit cu gard si 
dublat cu gard electric in interiorul suprafetei imprejmuite.

CAPITOLUL II
Beneficiari, criterii de eligibilitate, cheltuieli eligibile, 
intensitatea ajutorului de stat si valoarea ajutorului

Art. 4. - (1) Ajutorul de stat prevent la art. 2 se acorda pentru 

investitii in locuri noi de cazare pentru reproductie pentru suinele din 

rasele Bazna si/sau Mangalita, care se cresc in sistem semideschis, 
persoanelor juridice si/sau persoanelor fizice autorizate, denumite in 

continuare PFA, si/sau intreprinderilor familiale, denumite in continuare 

IF, si/sau intreprinderilor individuale, denumite in continuare II ori 

cooperativelor agricole care vor desfasura activitati de reproductie.
(2) Beneficiarii prevazuti la alin. (I) trebuie sa se incadreze in 

categoria microintreprinderilor sau intreprinderilor mici si mijlocii, 
astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea 

infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile 

si completarile ulterioare, respectiv de Ordonanta de urgenta a 

Guvemului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii 

microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutant! in afaceri, 
aprobata cu modificari prin Legea nr. 301/2011, cu modificarile si 
completarile ulterioare.

(3) Ajutorul de stat prevazut la art. 2 se acorda pentru 

infiintarea a minimum 20 locuri noi de cazare pentru animale de 

reproductie.
(4) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (1) din Legea 

nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii 

terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii 

nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in 

administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu 

destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu 

modificarile si completmle ulterioare, cooperativele agricole de 

exploatare si gestionare a efectivelor de animale infiintate conform Legii 

cooperatiei agricole nr. 566/2004, cu modificarile si completarile 

ulterioare, au dreptul de preemptiune la cumparare de teren aferent
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investitiei necesar fermelor de reproductie rasa pura sau fermelor de 

reproductie hibride care se infiinteaza in baza prevederilor prezentei 

legi.
(5) Beneficiarii prevazuti la alin. (1) trebuie sa detina suprafata 

de teren necesara investitiilor realizate in baza Programului de sustinere 

a crescatorilor de suine din rasele Bazna si/sau Mangalita pentru 

activitatea de reproductie.
(6) Ajutorul de stat prevent la alin. (3) se acorda o singura data 

pentru un loc nou de cazare dezvoltat prin Programul de sustinere a 

crescatorilor de suine din rasele Bazna si/sau Mangalita pentru 

activitatea de reproductie.
(7) Beneficiarii Programului de sustinere a crescatorilor de 

suine din rasele Bazna si/sau Mangalita pentru activitatea de reproductie 

nu pot accesa simultan alt ajutor de stat, ajutor de minimis si nu pot 

accesa sprijin prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 ~ 

2020, denumit in continuare PNDR 2014 - 2020, pentru aceleasi masuri 

reglementate de prezenta lege.

Art. 5. - Prevederile prezentei legi nu se aplica beneficiarilor 

prevazuti la art. 4 alin. (1), daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) fac obiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat, 

daca aceasta decizie de recuperare nu a fost deja executata, conform 

prevederilor legale;
b) sunt considerate intreprinderi aflate in dificultate fmanciara, 

asa cum sunt definite la art. 3 lit. d).

(1) Cheltuielile eligibile necesare realizarii 

investitiilor realizate in baza Programului de sustinere a crescatorilor de 

suine din rasele Bazna si/sau Mangalita pentru activitatea de reproductie, 
sunt:

Art. 6.

a) constructia locurilor noi de cazare pentru reproductie;
b) achizitionarea sau achizitionarea prin leasing de utilaje si 

echipamente, respectiv echipamentele pentru fiiraj are si adapare, 
mijloace speciale pentru transportul animalelor vii, microclimat, dotarea 

spatiilor tehnice privind masurile de biosecuritate, depozitarea, 
evacuarea si tratarea dejectiilor;

c) costuri cu serviciile, respectiv elaborarea de studii de orice 

natura necesare realizarii investitiei, proiecte de constructie, servicii de 

arhitectura, organizare de santier, asigurarea utilitatilor, consultanta si 
autorizatii.
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(2) Taxa pe valoarea adaugata aferenta cheltuielilor prevazute 

la alin. (1) nu reprezinta cheltuiala eligibill
(3) Spatiile necesare si dimensiunile acestora, precum si 

dotarile tehnologice care constituie un loc nou de cazare pentru 

reproductie se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a 

prezentei legi, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si 
dezvoltarii rurale.

A

Art. 7. - (1) In conditiile prevederilor din partea a Il-a, cap. I, 
sectiunea 1.1.1.1 „Ajutoarele pentru investitii in active corporate si 
necorporale in exploatatii agricole care au legatura cu productia agricola 

primara”, pet. 152 lit. e) din Orientarile Uniunii Europene, nivelul 

ajutorului de stat pentru cheltuielile eligibile prevazute la art. 6 alin. (1) 

este de maximum 40% din costul definit la art. 3 lit. f).
(2) Potrivit prevederilor din Partea a Il-a, cap. I, sectiunea 

1.1.1.1 „Ajutoarele pentru investitii in active corporate si necorporale in 

exploatatii agricole care au legatura cu productia agricola primara”, 
pet. 153 lit. a) - c) din Orientarile Uniunii Europene, nivelul ajutorului 

prevazut la alin. (1) poate fi majorat cu cate 20 de puncte procentuale 

din costul definit la art. 3 lit. f) pentru:
(i) tineri fermieri sau fermierii care s-au instalat in cei 5 ani 

anteriori datei de depunere a cererii de fmantare in Programul de 

sustinere a crescatorilor de suine din rasele Bazna si/sau Mangalita 

pentru activitatea de reproductie;
(ii) investitiile care se realizeaza in zone care se confrunta cu 

constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice;
(iii) investitii colective realizate de crescatorii de suine din 

rasele Bazna si/sau Mangalita.
(3) Intensitatea ajutorului de stat nu poate depasi 90 de puncte

procentuale.

Art. 8. - (1) Programul de sustinere a crescatorilor de suine din 

rasele Bazna si/sau Mangalita pentru activitatea de reproductie se 

implementeaza prin aplicatia informatica integrata realizata de 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si pusa la dispozitia 

directiilor pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului 

Bucuresti. Aplicatia informatica integrata are rolul de a asigura 

activitatea de inregistrare si verificare a eligibilitatii proiectelor, precum 

si de monitorizare a implementarii acestora si de conformitate a 

cheltuielilor cuprinse in aceste proiecte pentru programele de investitii
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in sectorul agricol, respectiv prezentul Program de sustinere a 

crescatorilor de suine din rasele Bazna si/sau Mangalita pentru 

activitatea de reproductie.
(2) In cazul in care aplicatia informatica nu este operationala la 

data depunerii cererilor de inscriere, verificarea acestora impreuna cu 

documentele anexate, se va realiza de catre functionarii din cadrul 

directiei pentru agricultura judeteana, respectiv a municipiului 
Bucuresti, desemnati prin decizie a directorului executiv, urmand ca 

toate datele de verificare, respectiv validare sa fie incarcate in sistemul 

informatic la data cand acesta devine functional.

CAPITOLULIII
Modalitatea de accesare a Programului de sustinere 

a crescatorilor de suine din rasele Bazna si/sau Mangalita 

pentru activitatea de reproductie
A

Art, 9. - Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, 
beneficiarii prevazuti la art. 4 alin. (1), depun cererea de inscriere in 

Programul de sustinere a crescatorilor de suine din rasele Bazna si/sau 

Mangalita pentru activitatea de reproductie, la directiile pentru 

agricultura judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, pe a carei 

raza teritoriala se realizeaza investitia, denumita in continuare cerere de 

inscriere, al carei model este prevazut in anexa nr. 1, insotita de 

urmatoarele documente:
a) imputernicire/procura notariala si o copie a BI/CI al/a 

reprezentantului legal;
b) copie a certificatului de inregistrare la Oficiul National al 

Registrului Comertului, precum si copie a BI/CI al/a imputernicitului 

persoana fizica, dupa caz;
c) copie de pe actul constitutiv;
d) dovada cont activ banca/trezorerie;
e) pentru terenurile pe care se realizeaza investitia, documente 

care atesta dreptul de proprietate, administrare, uz, uzu&uct, superficie, 
servitute sau altele, dobandit prin act autentic notarial, certificate de 

mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca, lege;
f) plan cadastral;
g) pentru exploatatiile cu activitate de reproductie, copie de pe 

avizul/inregistrarea/autorizatia sanitar-veterinara.
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Art. 10. - Procedura privind modul de accesare a schemei de 

sustinere a crescatorilor de suine din rasele Bazna si/sau Mangalita 

pentru activitatea de reproductie se stabileste prin normele metodologice 

de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii 

si dezvoltarii rurale.
5

Art. 11. - (1) Directiile pentru agricultura judetene, respectiv a 

municipiului Bucuresti, inregistreaza cererile de inscriere prevazute la 

art. 9 si le verifica administrativ impreuna cu documentele anexate.
(2) Gestionarea schemei de ajutor de stat prevazuta de prezenta 

lege se asigura de catre flinctionari din cadrul directiilor pentru 

agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, atributiile fiind 

stabilite in fisa postului prin decizie a directorului executiv al acestor 

institutii.
5

Art. 12. - (1) Pentru accesarea schemei de ajutor de stat, dupa 

inscrierea in Programul de sustinere a crescatorilor de suine din rasele 

Bazna si/sau Mangalita pentru activitatea de reproductie, pentru obtinerea 

ajutorului de stat beneficiarii depun cererea de fmantare la directiile 

pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti unde sau 

inregistrat cererile de inscriere, al c^ei model este prevent in anexa nr. 
2, insotita de urmatoarele documente, dupa caz:

a) studiul de fezabilitate pentru investitia solicitata;
b) extras de carte funciara si ridicare topografica pentru terenul 

pe care se realizeaza investitia;
c) certificat de urbanism.
(2) Directiile pentru agricultura judetene, respectiv a 

municipiului Bucuresti inregistreaza cererile de fmantare, le verifica prin 

intermediul aplicatiei informatice impreuna cu documentele anexate, in 

corelare cu datele din cererile de inscriere si efectueaza controale la fata
5 ?

locului.
(3) Dupa verificare, directiile pentru agricultura judetene, 

respectiv a municipiului Bucuresti aproba suma necesara realizarii 
investitiei.

(4) Pentru realizarea investitiilor finantate prin Programul de 

sustinere a crescatorilor de suine din rasele Bazna si/sau Mangalita 

pentru activitatea de reproductie se poate acorda sprijin in 4 transe egale, 
incepand cu data incheierii contractului de fmantare.
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(5) Acordarea transelor se realizeaza prin virarea sumelor intr- 

un cont disponibil din care pot fi efectuate doar doua tipuri de 

operatiuni:
a) plati reprezentand contravaloarea bunurilor, serviciilor, 

lucrarilor efectuate/livrate, doar dupa receptia bunurilor, serviciilor, 
lucrarilor, dovedite cu documente care atesta obligatia de plata;

b) instrumente de garantare a platii, la dispozitia fumizorului de 

bunuri, servicii sau lucrari, respectiv scrisori de garantie bancara pentru 

actiunile realizate pe plan intern si acreditive in cazul fumizorilor extemi 

de bunuri si servicii.
(6) Pentru acordarea transelor urmatoare, beneficiarul trebuie sa 

faca dovada ca a efectuat platile prev^ute la alin. (5) lit. a) si/sau sa 

prezinte dovada emiterii documentelor prevazute la alin. (5) lit. b).
(7) Stingerea obligatiilor intre furnizori si beneficiar pentru 

operatiunile prevazute la alin. (5) lit. a) se face prin inchiderea 

documentelor bancare mentionate, beneficiarul programului avand 

obligatia sa prezinte documentele justificative inainte de acordarea celei 

de-a patra transe.
(8) Procedura privind modul de derulare si decontare a transelor 

se va stabili prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

Art. 13. Pentru incheierea contractului de finantare, 
sa depuna urmatoarele documente aferentebeneficiarii trebuie 

investitiei:
3

a) aviz sanitar-veterinar;
b) aviz de mediu;
c) aviz emis de directia de sanatate publica judeteana;
d) declaratie pe propria raspundere ca nu au accesat sprijin 

simultan prin PNDR 2014 - 2020 pentru aceleasi masuri reglementate 

de prezenta lege, al carei model este prevazut in anexa nr. 3;
e) devizul de lucrari estimate.

Art. 14. - (1) Schemei de ajutor de stat nu li sunt aplicabile 

prevederile art. 6 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu 

modificmle si completarile ulterioare.
(2) In termen de 3 zile de la incasarea primei transe prev^te la 

art. 12 alin. (4), beneficiarii ajutorului de stat marcheaza investitia cu o 

placa indicator de dimensiuni minime de 200 cm lungime si 150 cm
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latime, confectionata din material rezistent, amplasata intr-un loc in care 

este usor vizibila, pe care se inscriptioneaza „Investitie beneficiara a 

«Programului de sustinere a crescatorilor de suine din rasele Bazna si/sau 

Mangalita pentru activitatea de reproductie», conform cererii numarul
....., de la Directia pentru Agricultura a Judetului .... /Municipiului
Bucuresti.”

5

(3) La fmalizarea investitiei se face receptia acesteia, in 

conditiile prezentei legi, la care beneficiarul este obligat sa solicite 

prezenta reprezentantului directiei pentru agricultura judetene, respectiv 

a municipiului Bucuresti, nominalizat potrivit art. 11 alin. (2).
(4) Dupa obtinerea autorizatiilor de functionare se face receptia 

de inchidere a Programului de sustinere a crescatorilor de suine din rasele 

Bazna si/sau Mangalita pentru activitatea de reproductie de catre 

reprezentantul directiei pentru agricultura judetene, respectiv a 

municipiului Bucuresti, nominalizat potrivit art. 11 alin. (2), care 

intocmeste un proces-verbal, al carui model este prev^t in anexa nr. 4, pe 

care il ataseaza la documentatia fiecarui beneficiar.
5 9

A

Art. 15. - (1) In termen de 5 zile lucratoare de la data solicitarii 

fiecarei transe, directiile pentru agricultura judetene, respectiv a 

municipiului Bucuresti transmit Directiei generale buget-fmante si 
fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii 

Rurale situatia cu sumele necesare pentru plata transelor prevazute la 

art. 12 alin. (4), cu incadrarea in nivelul ajutorului prevazut la art. 7, al 
carei model este prevazut in anexa nr. 5.

(2) Directia generala buget-fmante si fonduri europene din 

cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale transmite, in 

termen de maximum 3 zile lucratoare, Ministerului Finantelor Publice 

situatia centralizatoare, in vederea deschiderii creditelor bugetare, 
potrivit modelului prevazut in anexa nr. 6.

(3) Dupa aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor 

bugetare de catre Ministerul Finantelor Publice, din bugetul Ministerului 

Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se alimenteaza conturile directiilor 

pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti in termen 

de maximum 5 zile lucratoare.
(4) Directiile pentru agricultura judetene si a municipiului 

Bucuresti vireaza, in termen de maximum 3 zile lucratoare, sumele 

cuvenite beneficiarilor acestei scheme de ajutor de stat.
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Art 16. - (1) Termenul maxim de realizare a investitiilor este 

de 18 luni de la prima decontare, cu posibilitatea de prelungire a 

acestuia, la solicitarea beneficiarului, cu maximum 6 luni.
(2) Beneficiarii care au realizat investitii prin Programul de 

sustinere a crescatorilor de suine din rasele Bazna si/sau Mangalita 

pentru activitatea de reproductie trebuie sa desfasoare activitate de 

reproductie in sectorul suinelor pe o perioada de minimum 10 ani de la 

fmalizarea investitiei. Transferal sau vanzarea investitiei realizate prin 

Programul de sustinere a crescatorilor de suine din rasele Bazna si/sau 

Mangalita pentru activitatea de reproductie sau a fermei care a beneficiat 

de acest sprijin se va face cu preluarea obligatiei de mentinere a 

activitatii de reproductie pana la sfarsitul perioadei de 10 ani, cu conditia 

depunerii documentelor aferente acestei actiuni la directiile pentru 

agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si a obtinerii 

acordului Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, asa cum se 

reglementeaza in normele metodologice de aplicare a prezentei legi, 
aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

(3) In cazul cooperativelor agricole de exploatare si gestionare 

a efectivelor de animale, in perioada de 10 ani de la fmalizarea 

investitiei, membrii cooperativei agricole au drept de preemptiune la 

transferul de proprietate sau la vanzarea investitiei.
(4) Beneficiarul este exonerat de sanctiunile prev^ute pentru 

nerespectarea perioadei de functionare a investitiei, in cazurile de forta 

majora reglementate de legislatia in vigoare.

Art. 17. - (1) Toate documentele depuse in vederea solicitarii si 
platii ajutoarelor de stat acordate potrivit prezentei legi se pastreaza la 

directiile pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti pe 

0 perioada de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul de stat.
(2) Toate documentele care atesta ajutorul de stat cuvenit se 

pastreaza de catre solicitantii ajiitorului de stat pe o perioada de 10 ani 

fiscali de la data ultimei plati.
(3) Directiile pentru agricultura judetene si a municipiului 

Bucuresti intocmesc Lista cuprinz^d beneficiarii ajutoarelor de stat si 
sumele acordate potrivit prevederilor prezentei legi.

(4) Lista se publica pe site-ul directiilor pentru agricultura 

judetene si a municipiului Bucuresti, se actualizeaza corespunzator si se 

transmite Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, dupa fiecare 

reactualizare, pentru publicare pe site-ul oficial al institutiei.
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www.madr.ro, informatii accesibile publicului, unde va fi disponibila 

10 ani, fara restrictii.
(5) Dupa receptia de inchidere a Programului de sustinere a 

crescatorilor de suine din rasele Bazna si/sau Mangalita pentru 

activitatea de reproductie, prevazuta la art. 14 alin. (4), directiile pentru 

agricultura judetene si a municipiului Bucuresti efectueaza anual 

verificare la fata locului la beneficiarii care au realizat investitii prin 

Programul de sustinere a crescatorilor de suine din rasele Bazna si/sau 

Mangalita pentru activitatea de reproductie, pana la data de 15 noiembrie 

a fiecarui an, si intocmesc procese-verbale de constatare a respectarii 

prevederilor art. 16, pe care le transmit la directia tehnica de specialitate 

din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pana la data de 

1 decembrie a fiecarui an.

CAPITOLUL IV
Durata de aplicare si bugetul scheme! de ajutor de stat

Art. 18. - (1) Programul de sustinere a crescatorilor de suine 

din rasele Bazna si/sau Mangalita pentru activitatea de reproductie se 

desRlsoara in perioada 2020 - 2022.
(2) Valoarea totala a ajutorului de stat reprezinta echivalentul in 

lei al sumei de 10 milioane euro si se asigura de la bugetul de stat, prin 

bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in limita sumelor 

aprobate prin legile bugetare anuale.

CAPITOLUL V
Recuperarea ajutorului de stat

Art. 19. - (1) Se considera ajutor necuvenit sumele incasate 

prin incalcarea conditiilor prev^ute la art. 16.
(2) Sumele reprezentand ajutor de stat necuvenit, prevazut la 

alin. (1), sunt creante bugetare, pentru recuperarea acestora aplicandu-se 

in mod corespunzator dispozitiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de 

procedura fiscala, cu modificarile §i completarile ulterioare, inscrisurile 

intocmite de catre directiile pentru agricultura judetene, respectiv a 

municipiului Bucuresti, prin care se individualizeaza sumele de 

recuperat exprimate in moneda nationala constituie titluri de creanta si 
cuprind elementele actului administrativ-fiscal prevazut de Legea nr. 
207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

http://www.madr.ro
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(3) Titlurile de creanta pot fi contestate pe cale administrativa, 
potrivit legii, la organul emitent, iar, dupa solutionarea acestei 

contestatii, o noua contestatie poate fi depusa la sediul instantei 

judecatoresti competente, potrivit prevederilor Legii contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Titlul de creanta constituie titlu executoriu la data expirarii 

termenului de scadenta prevazut in acesta.
(5) Titlurile executorii impreuna cu dovada comunicarii 

acestora catre debitor se transmit organelor fiscale competente 

subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in vederea 

recuperarii debitului, dupa expirarea termenului de contestare pentru 

titlurile de creanta necontestate sau dupa ramanerea definitiva a acestora 

in sistemul cailor administrative de atac ori dupa pronuntarea unei 

hotarari judecatoresti definitive.
(6) Cuantumul obligatiilor fiscale accesorii se calculeaza de 

catre directiile pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului 

Bucuresti, de la data scadentei si pana la data transmiterii catre organele 

fiscale competente subordonate Agentiei Nationale de Administrare 

Fiscala, potrivit alin. (5), iar organele fiscale competente subordonate 

Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor calcula obligatii fiscale 

accesorii de la data transmiterii titlurilor executorii si pana la data 

stingerii sumelor prevazute in acestea.
(7) Obligatiile fiscale accesorii calculate de catre directiile 

pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti vor fi 

individualizate intr-un titlu de creanta, prevederile alin. (2) 

aplicandu-se in mod corespunzator.
(8) In procedura insolventei, inscrierea creantei bugetare la 

masa credala se face de catre directiile pentru agricultura judetene, 
respectiv a municipiului Bucuresti.

(9) Sumele incasate potrivit prevederilor alin. (2) sunt venituri

(5)

la bugetul de stat.

CAPITOLUL VI
Dispozitii finale

Art. 20. - In termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a 

prezentei legi, normele metodologice de aplicare a prezentei legi se 

aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.
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Art. 21. - (1) Schema de ajutor de stat prevazuta in prezenta 

lege se notifica la Comisia Europeana de catre Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale.

(2) Schema de ajutor de stat prev^uta de prezenta lege se 

implementeaza dupa primirea deciziei Comisiei Europene de acordare a 

ajutorului de stat, prevazut in cadrul Programului de sustinere a 

crescatorilor de suine din rasele Bazna si/sau Mangalita pentru 

activitatea de reproductie,
A *

(3) In situatia in care decizia Comisiei Europene de acordare a 

ajutorului de stat contine prevederi noi sau diferite fata de schema 

notificata, prevederile schemei de ajutor de stat se completeaza si/sau se 

modifica in mod corespunzator.

Art. 22. - Anexele nr. 1 - 6 fac parte integranta din prezenta lege.
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Acest protect de lege a fast adoptat de Camera Deputafilor in 

§edin(a din 17 iunie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) 

din Constitufia Romdniei, republicatd.

PRE§EDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ION-MARCEL CIOLACU

Rodi
Rectangle
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Anexa nr. 1
Nr......data

CERERE DE INSCRIERE IN PROGRAM 
(Model)

Catre,

Directia pentru Agricultura a Judepjiui ,/Mimicipiului Bucuresti

Subsemnatul/Subsemnata:

persoana juridica si/sau PFA si/sau IF 
agricola.... 
localitatea,

si/sau II ori cooperativa 
sediulcu in

...., judetul.........

..., cod CAEN

.............., reprezentata legal de
, legitimat cu C.I. seria

, inscrisa la Registrul Comertului cu 
................ cont bancar........;........ ,,CUI/CIFnr,

deschis la.
CNP nr,

Mentionez ca:
- detin un numar de....
- detin un numar de....
- detin un numar de 
activitate.

locuri de cazare in ferme de reproductie; 
locuri de cazare in feme de crestere si ingrasare; 

locuri de cazare in feme de reproductie aflate in

Ma angajez:
- sa infiintez o fema de reproductie cu o capacitate de cazare de,
- sa infiintez.
Solicit inscrierea in Programul de sustinere a crescatorilor de suine din rasele 
Bazna si/sau Mangalita pentru activitatea de reproductie si depun urmatoarele 
documente:

locuri;
locuri noi de cazare de reproductie in fema aflata in activitate.

NOTA: documentele prevazute la art. 9
Se inscriu toate documentele depuse, indicdndu-se distinct tipul documentului, 
numdrul si data acestuia. Documentele depuse in copie se certified de catre 
reprezentantul directiei imputernicit cu primirea si verificarea cererii si a 
documentelor insotitoare.
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Am fost informat de reprezentantii directiei pentru agricultura judetene (DAJ)
despre:

- receptia investitiei;
- receptia de inchidere a Programului de sustinere a crescatorilor de suine din 

rasele Bazna si/sau Mangalita pentru activitatea de reproductie, cand trebuie sa 
detin efectivul de animale aferent investitiei si autorizatia de flmctionare;

- controalele anuale la fata locului cu privire la indeplinirea conditiei de 
mentinere a activitatii de reproductie in sectorul suinelor pe o perioada de 10 ani.

Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform art. 326 din Legea 
nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificMle 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 elabor^ii de studii statistice si de evaluari economice.

Aprobat,
Solicitant, Verificat reprezentant DAJ, Directorul executiv al DAJ
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Anexa nr. 2

Nr......data

CERERE DE FINANTARE 
(Model)

Ctoe,

Directia pentru Agricultura a Judetului ./Municipiului
Bucuresti

5

Subsemnatul/Subsemnata:

persoana juridica si/sau PFA si/sau IF si/sau II ori cooperativa agricola cu sediul in 
localitatea , judetul , Tnscrisa la Registrul Comertului sub

cont bancar, CUI/CIF........
deschis la, 

....... , CNP.......

, cod CAENnr
........................... , reprezentata legal
legitimat cu C.I. seria.....................de

nr
solicit plata aferenta Programului de sustinere a crescatorilor de suine din 

rasele Bazna si/sau Mangalita pentru activitatea de reproductie, pentru realizarea
investitiei cu o capacitate de cazare de.... .
si acordarea a 4 transe in valoare de 
documente:

locuri, a carei valoare este de .... euro
euro si depun urmatoarele

Declar ca detin ferma de reproductie hibrida cu un numar de 
cazare, ferma aflata in activitate pe raza localitatii 
marchez investitia cu o placa-indicator de dimensiuni minime de 200 cm lungime 
si 150 cm latime, confectionata din material rezistent, amplasata intr-un loc in care 
este usor vizibila, pe care se inscriptioneaza „Investitie beneficiara a «Programului 
de sustinere a crescatorilor de suine din rasele Bazna si/sau Mangalita pentru

, de la Directia

locuri de
, judetul . SI

activitatea de reproductie», conform cererii numarul ......
pentru Agricultura a Judetului...... /Municipiului Bucuresti”.

Ma angajez:
- sa incep realizarea investitiei de la data prime! decontM;
- sa fmalizez investitia m maximum 18 luni de la prima decontare, potrivit art. 

16alin. (1);
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- sa mentin activitatea de reproductie suine in investitia realizata prin 
Programul de sustinere a crescatorilor de suine din rasele Bazna si/sau Mangalita 
pentru activitatea de reproductie pentru cel putin 10 ani, potrivit art. 16 alin. (2).

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.

Solicitant, Verificat,
reprezentantul DAJ,

Aprobat,
Directorul executiv 

al DAJ,
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% Anexa nr. 3

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE
(Model)

Subscrisa,

persoana juridica si/sau PFA si/sau IF si/sau II ori cooperativa
, inscrisa iaagricola,

Registrul Comertului sub nr, 
cont bancar

cu sediul in localitatea , judetul
......, cod CAEN

, reprezentata legal de .
, CUI/CIF

deschis la.
legitimat cu C.I. seria.

- declar pe proprie raspundere ca voi accesa ajutorul de stat o singura data ca
membru intr-o cooperativa..............

- declar pe propria raspundere ca nu am accesat niciun alt ajutor de stat, ajutor 
de minimis sau sprijin prin PNDR 2014 - 2020 privind infiintarea de ferme de 
reproductie asa cum este prev^ut la art. 13 lit. d);

CNP nr

Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform art. 326 din Legea 
nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sustin 
declaratia mentionata anterior.

Reprezentant legal, Data,

(nume si prenume, semnatura)
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Anexa nr. 4

PROCES-VERBAL
pentru receptia de inchidere a programului 

(model)

Numele si prenumele 

........ in calitate de reprezentant al Directiei pentru agricultura a judetului
, functia legitimatia

nr

Am constatat unnatoarele:
persoana juridica si/sau /PFA si/sau IF si/sau II ori cooperativa

, judetul...........,agricola. cu sediul in localitatea
inscrisa la Registrul Comertului sub nr.

........ cont bancar
reprezentata legal de

, CUI/CIF ....... , cod
deschis laCAEN

, CNF
legitimat cu C.I. seria

a) a infiintat ferma de reproductie cu capacitatea de 
pentru reproductie;

b) a infiintat... locuri noi de cazare pentru reproductie in ferma de reproductie 
aflata in activitate. Investitia a fost realizata conform prevederilor prezentei legi.

nr.
locuri noi de cazare

Da Nu.

A montat placa indicator cu dimensiunile de circa 200 x 150 cm, pe care este 
inscriptionat „Investitie beneficiara a «Programului de sustinere a crescatorilor de 
suine din rasele Bazna, si/sau Mangalita pentru activitatea de reproductie»,

, de la Directia pentru agricultura aconform cererii numarul
judetului /Municipiului Bucuresti”.

Da Nu

Alte mentiuni:.

Am constatat, 
ReprezentantUl DAJ,

Sunt de acord cu constatarea, 
Solicitant,
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t Anexa nr. 5

Directia pentru Agricultura a Judetului
Director Executiv (nume, prenume, semnatura si stampila)

SITUATIA CENTRALIZATOARE 
a sumelor necesare reprezentand transe/decontare cheltuieli efectuate

(model)

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

Nr. Beneficiarul Nr. locuri 
de cazare 

realizate prin 
Program

Valoarea 
totala a 

investitiei 
aprobata 

(lei)

Suma
decent

cheltuieli
efectuate

(lei)

Transe
(lei)

Suma 
ramasa 
de platit 

(lei)

crt.

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

TOTAL

Intocmit si verificat,

(numele, prenumele, functia §i semnatura)
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Anexa nr. 6

Situatie centralizatoare 
(Model)

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Ruraie 
Se aproba.
Ordonator principal de credite,

Nr, crt. Judetul Suma totala aprobata 
(lei)

(0) (1) (2)
1.
2.
3.

TOTAL:

Directia generala buget-fmante si fonduri europene

Director general,.... 
(semnMura si stampila)




