GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 838/2010 privind aprobarea
normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor
asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor, precum şi a Hotărârii Guvernului nr.
839/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru
realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării şi protecţiei porcinelor

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. Hotărârea Guvernului nr. 838/2010 privind aprobarea normelor metodologice de
acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea
bunăstării păsărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.600 din data de
25 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după
cum urmează:
1. La articolul 2, alineatul (2) litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„a) sunt persoane aflate în dificultate financiară, definite în sensul Liniilor directoare privind
ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor aflate în dificultate, respectiv persoane ce
constituie subiectul procedurilor de faliment sau lichidare;”
2. La articolul 3, alineatul (1) şi partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
„(1) Schema de ajutor de stat prevăzută la art.1 alin.(1) vizează stimularea creşterii
competitivităţii sectorului avicol românesc şi atingerea obiectivelor europene privind bunăstarea
animalelor, prin acoperirea costurilor suplimentare şi a pierderii de venituri datorate angajamentelor
asumate pe bază voluntară în cadrul perioadei de 5 ani, în limita de aplicare a schemei de ajutor de
stat, prin utilizarea unor măsuri, altele decât măsurile tehnologice obligatorii, prin care se asigură
depăşirea standardelor minime obligatorii de bunăstare a păsărilor.
(2) Ajutorul de stat se acordă anual producătorilor agricoli, aşa cum sunt definiţi la art. 2
alin.(1), dacă în perioada angajamentului asumat în cadrul tehnologiei de creştere a păsărilor aplică
una sau mai multe dintre următoarele 6 măsuri, în funcţie de numărul de măsuri utilizate în anul
solicitării:”
3. Partea introductivă a articolului 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 4. Schema de ajutor de stat se aplică beneficiarilor prevăzuţi la art. 2, începând cu data
depunerii cererii iniţiale anuale, care îndeplinesc următoarele condiţii:”
4. Literele a) şi b) ale articolului 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„a) solicită ajutor de stat pentru toate cele 6 măsuri, pentru una sau pentru mai multe măsuri
tehnologice care asigură bunăstarea păsărilor prevăzute la art. 3 alin.(2), înainte de începerea
desfăşurării activităţii, în baza cererii iniţiale anuale, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, şi a
tabelelor prevăzute în anexele nr. 2.1-2.6, care vor cuprinde datele necesare calculării sumei anuale
estimate a fi necesară în vederea depăşirii standardelor de bunăstare;
b) îşi asumă pe bază voluntară, în cadrul perioadei de 5 ani, angajamentul ferm pentru
utilizarea tuturor celor 6 măsuri, a uneia sau mai multor măsuri tehnologice care asigură bunăstarea
păsărilor prevăzute la art. 3 alin.(2), în limita de aplicare a schemei de ajutor de stat;”
5. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 41. În cazul exploataţiilor în care s-au utilizat deja una sau mai multe dintre măsurile
privind bunăstarea păsărilor prevăzute la art. 3 alin.(2), altele decât măsurile tehnologice obligatorii,
pentru depăşirea standardelor minime obligatorii prevăzute în legislaţia în vigoare, nu se acordă

ajutoare de stat pentru măsura sau măsurile deja aplicate înainte de angajamentele asumate pe bază
voluntară în cadrul perioadei de 5 ani, în limita de aplicare a schemei de ajutor de stat.”
6. După articolul 41 se introduce un nou articol, art.42, cu următorul cuprins:
„Art. 42. Angajamentul asumat voluntar în cadrul perioadei de 5 ani, în limita de aplicare a
schemei de ajutor de stat, se întocmeşte de către solicitant în două exemplare originale, şi se
înregistrează la centrul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti al Agenţiei de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură, conform modelului stabilit de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură. După înregistrare, un exemplar se înmânează solicitantului şi un exemplar rămâne la
centru judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură.”
7. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(11), cu următorul
cuprins:
„(11) Pentru exploataţiile înfiinţate după perioada de depunere a cererii iniţiale anuale
prevăzută la alin.(1), solicitanţii pot depune cererea iniţială anuală în termen de 30 zile de la data
primei populări.”
8. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 5 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(3) Pot beneficia de ajutoarele de stat prevăzute la art. 3 alin.(1) numai solicitanţii care au
primit aviz de principiu pentru cererea iniţială anuală depusă potrivit alin. (1) şi (11), în termen, prin
centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură.
(4) Pentru a beneficia de ajutoarele de stat prevăzute la art. 3 alin.(1), solicitanţii care au
primit aviz de principiu pentru cererea iniţială anuală trebuie să completeze şi să depună din trei în
trei luni cererea pentru solicitarea ajutorului de stat, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3,
precum şi tabelele prevăzute în anexele nr. 3.1-3.6 şi să le depună individual sau prin reprezentant
legal/împuternicit/delegat, în termen de 30 zile de la încheierea perioadei de trei luni în care s-au
făcut livrările/vânzările către abator sau terţi, precum şi transferul de la ferme de tineret la ferme de
găini adulte în cazul găinilor ouătoare şi găinilor de reproducţie din rase grele, la centrul judeţean,
respectiv al municipiului Bucureşti, al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pe raza
căruia îşi desfăşoară activitatea de creştere a păsărilor.”
9. La articolul 5, după alineatul (4) se introduc două alienate noi, alin.(41) şi alin.(42), cu
următorul cuprins:
„(41) Perioadele de trei luni pentru care se depun cererile de solicitare a ajutorului de stat sunt
următoarele:
a) 16 octombrie a anului în curs – 15 ianuarie a anului următor;
b) 16 ianuarie – 15 aprilie;
c) 16 aprilie – 15 iulie;
d) 16 iulie – 15 octombrie.
(42) Prin excepţie de la prevederile alin.(41), pentru anul 2010, precum şi pentru situaţia
prevăzută la alin. (11), prima perioadă de aplicare a schemei de ajutor de stat este cuprinsă între data
depunerii cererii iniţiale anuale şi data limită a uneia dintre perioadele prevăzute la alin.(41) în care se
încadrează cererea iniţială anuală.”
10. La articolul 5, alineatul (5), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„b) copie de pe angajamentul scris prin care se angajează că în cadrul perioadei de 5 ani, în
limita de aplicare a schemei de ajutor de stat, utilizează toate cele 6 măsuri, una sau mai multe
măsuri tehnologice care asigură bunăstarea păsărilor specificate la art. 3 alin.(2), cu declaraţiile
aferente acestuia;”
11. La articolul 5, alineatul (5) , litera g) se abrogă.
12. La articolul 5 alineatul (6), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„a) copie de pe factura fiscală de vânzare la abator/terţi a păsărilor din categoriile prevăzute în
anexa nr.1, dacă este cazul;”
13. Alineatul (2) al articolului 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru această măsură, cererea prevăzută în anexa nr.3 este însoţită şi de certificatele
lunare de analiză din perioada pentru care se face solicitarea ajutorului de stat, eliberate de un
laborator acreditat, în care se specifică nivelul deoxinivalenolului.”
14. Alineatul (2) al articolului 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Pentru această măsură, cererea prevăzută în anexa nr.3 este însoţită şi de certificatele
lunare de analiză din perioada pentru care se face solicitarea ajutorului de stat, eliberate de un
laborator acreditat, în care se confirmă că furajele nu conţin făinuri proteice de origine animală,
inclusiv făină de peşte.”
15. Alineatul (2) al articolului 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Pentru această măsură, cererea prevăzută în anexa nr.3 este însoţită şi de un document
sanitar veterinar, eliberat de un medic veterinar de liberă practică care are contract cu exploataţia în
cauză, în care se specifică procentul de păsări cu leziuni pe fiecare ciclu de producţie din perioada
pentru care se face solicitarea ajutorului de stat.”
16. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 9.(1) Pentru ajutorul de stat acordat în scopul manipulării în vederea prinderii şi
încărcării în cuşti şi transportului păsărilor fără vătămarea lor, măsură prevăzută la art. 3 alin. (2) lit.
d), sunt eligibili crescătorii de păsări care asigură forţă de muncă suplimentară şi condiţii optime de
transport şi care fac dovada că în timpul transportului de la fermă la abator sau terţi, precum şi în
timpul transferului de la ferme de tineret la ferme de găini adulte, în cazul găinilor ouătoare şi al
găinilor de reproducţie din rase grele, numărul păsărilor rănite nu depăşeşte 5% din totalul păsărilor
transportate.
(2) Pentru această măsură, cererea prevăzută în anexa nr. 3 este însoţită şi de documentele
sanitare veterinare, eliberate de medicul veterinar oficial din abator sau de medicul veterinar de liberă
practică, în care se specifică procentul de păsări vătămate pe timpul transportului de la fermă la
abator sau terţi, precum şi pe timpul transferului din fermele de tineret la ferme de găini adulte în
cazul găinilor ouătoare şi al găinilor de reproducţie din rase grele, din perioada pentru care se face
solicitarea ajutorului de stat.”
17. Alineatul (2) al articolului 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Pentru această măsură, cererea prevăzută în anexa nr.3 este însoţită şi de buletinele
lunare de analiză din perioada pentru care se face solicitarea ajutorului de stat, eliberate de un
laborator acreditat, care să ateste că apa de băut îndeplineşte standardele minime de calitate pentru
apa potabilă.”
18. Alineatul (2) al articolului 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Pentru această măsură, cererea prevăzută în anexa nr.3 este însoţită de un document
întocmit de un medic veterinar de liberă practică care are contract cu exploataţia în cauză, care să
cuprindă valorile medii ale parametrilor de microclimat - temperatură, umiditate, viteza aerului -,
înregistrate la unitatea avicolă pe fiecare ciclu de producţie din perioada pentru care se face
solicitarea ajutorului de stat, şi care atestă că aceştia se încadrează în limita prevăzută.”
19. Articolele 13 - 15 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„Art.13.(1) Centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, ale Agenţiei de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură, după primirea şi înregistrarea cererilor iniţiale anuale, verifică
încadrarea în prevederile art.4 şi art.41 pentru schema de ajutor de stat şi acordă/nu acordă avizul de
principiu, după caz.
(2) După verificare şi avizare/neavizare, după caz, centrele judeţene, respectiv al municipiului
Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură notifică solicitantul în termen de 7
zile lucrătoare de la data avizării/neavizării, dar nu mai mult de 30 de zile lucrătoare de la data-limită
de depunere a cererii iniţiale anuale.
(3) După termenul-limită de depunere prevăzut la art. 5 alin.(1), (11) şi (2), centrele judeţene,
respectiv al municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură nu mai
primesc cereri iniţiale anuale.
Art. 14.(1) Pentru activităţile desfăşurate începând cu data depunerii cererii iniţiale anuale,
solicitanţii depun cererea pentru solicitarea ajutorului de stat, prevăzută la art. 5 alin.(4), la centrele
judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

(2) Centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură, verifică şi determină sumele aferente cererilor pentru solicitarea ajutorului de
stat, depuse conform perioadelor prevăzute la art.5 alin.(41) şi (42) .
(3) Centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură întocmesc şi transmit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură situaţia
centralizatoare cu suma anuală aprobată conform modelului prevăzut în anexa nr. 10.
(4) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia centralizatoare, conform modelului prevăzut în anexa nr.
11.
Art. 15. În baza situaţiei centralizatoare a cererilor pentru solicitarea ajutorului de stat,
transmisă de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare. Cererea
de deschidere a creditelor bugetare va fi însoţită de situaţia centralizatoare a ajutorului de stat,
conform modelului prevăzut în anexa nr. 12.”
20. După articolul 15 se introduce un nou articol, art.151, cu următorul cuprins:
„Art. 151.(1) Suma anuală aprobată se acordă beneficiarilor în limita plafonului total alocat.
(2) Suma anuală aprobată cuprinde sumele determinate pentru toate cele patru perioade
prevăzute la art.5 alin.(41) şi (42).
(3) În cazul în care, suma anuală, determinată din însumarea cererilor de solicitare a
ajutorului de stat depuse, depăşeşte plafonul total alocat, ajutorul de stat se diminuează procentual cu
aceeaşi valoare pentru toţi beneficiarii, în vederea încadrării în plafonul alocat.”
21. Articolul 16 se abrogă.
22. La anexele nr.2 şi 3, a doua liniuţă după tabele se abrogă.
23. La anexa nr.3 „CERERE pentru solicitarea ajutorului de stat pentru realizarea
angajamentelor asumate în favoarea bunăstării păsărilor pentru perioada .....................”, la
sfârşitul textului anterior tabelului, sintagma „aferent trimestrului .................... anul
..................:” se înlocuieşte cu sintagma „aferent perioadei.................... anul ..................:”
24. La tabelele din anexele nr.4 – nr.9, la coloana „Specificare” , sintagma „Efectiv stoc
la 1 ianuarie 20..” se înlocuieşte cu sintagma „Efectiv stoc la ………. 20..”
Art. II. Hotărârea Guvernului nr. 839/2010 privind aprobarea normelor metodologice
de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate în favoarea
bunăstării şi protecţiei porcinelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600
din 25 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează
după cum urmează:
1. Alineatul (1) al articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 2.(1) Prevederile schemei de ajutor de stat se aplică producătorilor agricoli, 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, cu modificările ulterioare,
şi/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute sau organizaţii de producători
recunoscute, după caz, şi care deţin, cresc sau exploatează porcine, de la o greutate vie de maxim 30
kg până la greutatea de abatorizare, individual sau în forme asociative, conform legislaţiei în vigoare,
în scopul obţinerii producţiei agricole.”
2. La articolul 2, alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„a) sunt persoane aflate în dificultate financiară, definite în sensul Liniilor directoare privind
ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor aflate în dificultate, respectiv persoane ce
constituie subiectul procedurilor de faliment sau lichidare;”
3. La articolul 3, alineatul (1) şi partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
„(1) Schema de ajutor de stat prevăzută la art. 1 alin. (1) vizează stimularea creşterii
competitivităţii sectorului românesc de creştere a porcinelor şi atingerea obiectivelor europene
privind bunăstarea animalelor, prin acoperirea costurilor suplimentare şi a pierderii de venituri

datorate angajamentelor asumate pe bază voluntară în cadrul perioadei de 5 ani, în limita de aplicare
a schemei de ajutor de stat, prin utilizarea unor măsuri, altele decât măsurile tehnologice obligatorii,
prin care asigură depăşirea standardelor minime obligatorii de bunăstare a porcinelor.
(2) Ajutorul de stat se acordă anual producătorilor agricoli, aşa cum sunt definiţi la art. 2 alin.
(1), dacă în perioada angajamentului asumat în cadrul tehnologiei de creştere a porcinelor utilizează
una sau mai multe dintre următoarele 7 măsuri, în funcţie de numărul de măsuri aplicate în anul
solicitării:”
4. Partea introductivă a articolului 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 4. Schema de ajutor de stat se aplică beneficiarilor prevăzuţi la art. 2, începând cu data
depunerii cererii iniţiale anuale, care îndeplinesc următoarele condiţii:”
5. Literele a), b) şi d) ale articolului 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„a) solicită ajutor de stat pentru toate cele 7 măsuri, pentru una sau mai multe măsuri
tehnologice care asigură bunăstarea porcinelor prevăzute la art. 3 alin. (2), înainte de începerea
desfăşurării activităţii, în baza cererii iniţiale anuale, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, şi a
tabelelor prevăzute în anexele nr. 2.1-2.7, care vor cuprinde datele necesare calculării sumei anuale
estimate a fi necesară în vederea depăşirii standardelor de bunăstare;
b) îşi asumă pe bază voluntară, pentru o perioadă de 5 ani în limita de aplicare a schemei de
ajutor de stat, angajamentul ferm pentru utilizarea tuturor celor 7 măsuri, a uneia sau mai multor
măsuri tehnologice care asigură bunăstarea prevăzute la art. 3 alin. (2);
…………………………………………………………………………………………….
d) sunt autorizaţi sanitar veterinar sau înregistraţi sanitar veterinar, după caz;”
6. După articolul 41 se introduce un nou articol, art.42, cu următorul cuprins:
„Art. 42. Angajamentul asumat voluntar în cadrul perioadei de 5 ani, în limita de aplicare a
schemei de ajutor de stat, se întocmeşte de către solicitant în două exemplare originale, şi se
înregistrează la centrul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti al Agenţiei de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură, conform modelului stabilit de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură. După înregistrare, un exemplar se înmânează solicitantului şi un exemplar rămâne la
centru judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură.”
7. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(11), cu următorul
cuprins:
„(11) Pentru exploataţiile înfiinţate după perioada de depunere a cererii iniţiale anuale,
prevăzută la alin.(1), solicitanţii pot depune cererea iniţială anuală în termen de 30 zile de la data
primei populări.”
8. Alineatele (3) - (5) ale articolului 5 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„ (3) Pot beneficia de ajutoarele de stat prevăzute la art. 3 alin. (1) numai solicitanţii care au
primit aviz de principiu pentru cererea iniţială anuală depusă potrivit alin. (1) şi (11), în termen, prin
centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură.
(4) Pentru a beneficia de ajutoarele de stat prevăzute la art. 3 alin. (1), solicitanţii care au
primit avizul de principiu pentru cererea iniţială anuală trebuie să completeze şi cererea pentru
solicitarea ajutorului de stat, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, precum şi tabelele prevăzute
în anexele nr. 3.1-3.7.
(5) Cererea pentru solicitarea ajutorului de stat se depune individual sau prin reprezentant
legal/împuternicit/delegat, din trei în trei luni, în termen de 30 zile de la încheierea perioadei de trei
luni.
9. La articolul 5, după alineatul 5 se introduc trei alienate noi, alin.(51) - (53), cu
următorul cuprins:
(51) Cererea pentru solicitarea ajutorului de stat se depune pentru livrările către abator sau
către terţi a porcilor graşi şi/sau vânzarea scrofiţelor/scroafelor şi/sau mutaţii/transfer a scrofiţelor în
cadrul exploataţiei în fermele de reproducţie.
„(52) Perioadele de trei luni pentru care se depun cererile de solicitare a ajutorului de stat sunt
următoarele:

a) 16 octombrie a anului în curs – 15 ianuarie a anului următor;
b) 16 ianuarie – 15 aprilie;
c) 16 aprilie – 15 iulie;
d) 16 iulie – 15 octombrie.
(53) Prin excepţie de la prevederile alin. (52), pentru anul 2010, precum şi pentru situaţia
prevăzută la alin. (11), prima perioadă de aplicare a schemei de ajutor de stat este cuprinsă între data
depunerii cererii iniţiale anuale şi data limită a uneia dintre perioadele prevăzute la alin.(52) în care se
încadrează cererea iniţială anuală.”
10. La articolul 5, alineatul (6), literele e), g) şi h) se abrogă.
11. La articolul 5, alineatul (6), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„c) copie de pe angajamentul scris prin care se angajează în cadrul perioadei de 5 ani, în
limita de aplicare a schemei, utilizează toate cele 7 măsuri, una sau mai multe măsuri tehnologice
care asigură bunăstarea porcinelor specificate la art. 3 alin.(2), cu declaraţiile aferente acestuia;”
12. La articolul 5, alineatul (6), după litera d) se introduce o nouă literă, lit. d1), cu
următorul cuprins:
„d1) documentul care atestă înregistrarea în Registrul agricol/Registrul naţional al
exploataţiilor al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, după caz;”
13. La articolul 5, alineatul (6), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„f) copie de pe autorizaţia sanitară veterinară pentru exploataţie sau copie de pe documentul
de înregistrare sanitară veterinară a exploataţiei, după caz;”
14. La articolul 5, partea introductivă a alineatului (7) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(7) Cererea pentru solicitarea ajutorului de stat prevăzută la alin. (4) este însoţită, pe lângă
documentele stabilite pentru fiecare măsură pentru care se solicită ajutor de stat, şi de următoarele
documente:”
15. La articolul 5, alineatul (7), literele a) - c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„a) copie de pe factura fiscală de vânzare a scroafelor şi scrofiţelor sau act de mutaţie –
document de transfer-, după caz;
b) în cazul porcilor abatorizaţi, copie de pe documentul de însoţire a porcilor de la fermă la
abator, copie de pe factura fiscală pentru porcii abatorizaţi, întocmită pe baza preţului rezultat/kg
carcasă ca urmare a aplicării grilei de preţuri, folosind preţul negociat pentru nivelul de
referinţă,copie de pe raportul de clasificare a carcaselor;
c) copie de pe documentul de însoţire a porcilor de la fermă la abator şi copie de pe raportul
de clasificare a carcaselor, pentru porcii proveniţi din ferme proprii şi abatorizaţi în abator propriu;”
16. La articolul 5, alineatul (7), după litera c) se introduc două noi litere, lit. c1) şi c2), cu
următorul cuprins:
„ c1) copie de pe documentul de însoţire a porcilor de la fermă la abator, copie de pe raportul
de clasificare a carcaselor şi copie de pe factura fiscală de abatorizare a porcilor, în situaţia
abatorizării în regim de prestare de servicii, pentru porcii abatorizaţi în regim de prestări de servicii;
c2) copie de pe facturile de vânzare către formele asociative legal constituite în scopul
obţinerii şi valorificării superioare a producţiei membrilor acestora şi copie de pe facturile de vînzare
de la formele asociative legal constituite către abator, întocmite pe baza preţului rezultat/kg carcasă
ca urmare a aplicării grilei de preţuri, folosind preţul negociat pentru nivelul de referinţă, împreună
cu raportul de clasificare a carcaselor pentru porcii comercializaţi;”
17. Alineatul (2) al articolului 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Pentru această măsură, pe lângă documentele prevăzute la art. 5 alin. (7), prima cerere
pentru solicitarea ajutorului de stat prevăzută în anexa nr. 3 este însoţită şi de o copie a schiţei
grajdurilor cu dimensiunile boxelor de cazare.”
18. Alineatul (2) al articolului 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Pentru această măsură, cererea pentru solicitarea ajutorului de stat prevăzută în anexa nr.
3 este însoţită şi de un document sanitar veterinar, eliberat de un medic veterinar de liberă practică ce
are contract cu exploataţia în cauză conform legii, care atestă că au fost îndeplinite condiţiile
prevăzute la alin. (1) în perioada pentru care se face solicitarea ajutorului de stat.”

19. Alineatul (2) al articolului 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Pentru această măsură, cererea pentru solicitarea ajutorului de stat prevăzută în anexa nr.
3 este însoţită şi de un document sanitar veterinar, eliberat de un medic veterinar de liberă practică ce
are contract cu exploataţia în cauză conform legii, care atestă că au fost îndeplinite condiţiile
prevăzute la alin. (1) în perioada pentru care se face solicitarea ajutorului de stat.”
20. Alineatul (2) al articolului 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Pentru această măsură, pe lângă documentele prevăzute la art. 5 alin. (7), cererea pentru
solicitarea ajutorului de stat prevăzută în anexa nr. 3 este însoţită şi de buletinele lunare de analiză
din perioada pentru care se face solicitarea ajutorului de stat, eliberate de un laborator acreditat, sau
de copia documentului eliberat de autoritatea judeţeană de sănătate publică, respectiv a municipiului
Bucureşti, care să ateste că apa de băut îndeplineşte standardele minime de calitate pentru apa
potabilă prevăzute în Legea nr. 458/2002, cu modificările şi completările ulterioare.”
21. Alineatul (2) al articolului 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Pentru această măsură, cererea pentru solicitare prevăzută în anexa nr. 3 este însoţită şi
de un document sanitar veterinar, eliberat de un medic veterinar de liberă practică ce are contract cu
exploataţia în cauză conform legii, care atestă că au fost îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1) în
perioada pentru care se face solicitarea ajutorului de stat. ”
22. Alineatul (2) al articolului 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Pentru această măsură, cererea pentru solicitarea ajutorului de stat prevăzută în anexa nr.
3 este însoţită şi de un document sanitar veterinar, eliberat de un medic veterinar de liberă practică ce
are contract cu exploataţia în cauză conform legii, care atestă că au fost îndeplinite condiţiile
prevăzute la alin. (1) în perioada pentru care se face solicitarea ajutorului de stat.”
23. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 12.(1) Se acordă ajutor de stat crescătorilor de porcine pentru creşterea statusului de
sănătate a animalelor din fermă, condiţii superioare de protecţie şi bunăstare privind biosecuritatea şi
prevenirea apariţiei bolilor la animale şi o protecţie mărită a consumatorilor.
(2)Pentru această măsură, pe lângă documentele prevăzute la art. 5 alin. (7), cererea pentru
solicitarea ajutorului de stat prevăzută în anexa nr. 3 este însoţită şi de:
a) adeverinţă eliberată periodic de medicul veterinar de liberă practică, care dovedeşte că au
fost efectuate controalele prevăzute în contracte, animalele având un status de sănătate
corespunzător;
b) copia autorizaţiei de funcţionare a laboratorului de control intern al furajelor sau contractul
cu un laborator autorizat de control al furajelor ori copia de pe autorizaţia de funcţionare a
laboratorului unităţii furnizoare de furaje.”
24. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.14.(1) Centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, ale Agenţiei de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură, după primirea şi înregistrarea cererilor iniţiale anuale, verifică
încadrarea în criteriile prevăzute la art.4 şi acordă/nu acordă avizul de principiu, după caz.
(2) După verificare şi avizare/neavizare, după caz, centrele judeţene, respectiv al municipiului
Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură notifică solicitantul în termen de 7
zile lucrătoare de la data avizării/neavizării, dar nu mai mult de 30 de zile lucrătoare de la data-limită
de depunere a cererii iniţiale anuale.
(3) După termenul-limită de depunere prevăzut la art. 5 alin.(1), (11) şi (2), centrele judeţene,
respectiv al municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură nu mai
primesc cereri iniţiale anuale.”
25. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 15.(1) Pentru activităţile desfăşurate începând cu data depunerii cererii iniţiale anuale,
solicitanţii depun cererea pentru solicitarea ajutorului de stat, prevăzută la art. 5 alin. (4), la centrul
judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,
pe raza căruia solicitantul îşi desfăşoară activitatea de creştere a porcilor.
(2) Centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură, verifică şi determină sumele aferente cererilor pentru solicitarea ajutorului de
stat, depuse conform perioadelor prevăzute la art.5 alin.(51) şi (52).

(3) Centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură, întocmesc şi transmit anual Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
situaţia centralizatoare, conform modelului prevăzut în anexa nr.7.
(4) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia centralizatoare, conform modelului prevăzut în anexa nr.
8.”
26. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 16. În baza situaţiei centralizatoare prevăzută în anexa nr.8, transmisă de Agenţia de
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite
Ministerului Finanţelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare. Cererea de deschidere a
creditelor bugetare va fi însoţită de situaţia centralizatoare a ajutorului de stat, conform modelului
prevăzut în anexa nr. 9.”
27. După articolul 16 se introduce un nou articol, art. 161, cu următorul cuprins:
„Art. 16.(1) Suma anuală aprobată se acordă beneficiarilor în limita plafonului total alocat.
(2) Suma anuală aprobată cuprinde sumele determinate pentru toate cele patru perioade
menţionate la art.5 alin.(52) şi (53).
(3) În cazul în care, suma anuală, determinată din însumarea cererilor de solicitare a ajutorului
de stat depuse, depăşeşte plafonul total alocat, ajutorul de stat se diminuează procentual cu aceeaşi
valoare pentru toţi beneficiarii, în vederea încadrării în plafonul alocat.”
28. La anexele nr.2 şi nr.3, a doua liniuţă după table se abrogă.
29. Titlul anexei nr. 3, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ CERERE pentru solicitarea ajutorului de stat pentru realizarea angajamentelor asumate în favoarea
bunăstării şi protecţiei porcinelor pentru perioada ........................................”
30. La anexele nr. 3.1 – nr.3.7, titlul coloanei a doua şi titlul ultimei coloane se modifică
şi vor avea următorul cuprins:
„ Efectiv livrat (nr.de capete)” şi „ Sumă (lei)”.
31. La anexa nr. 6, titlul coloanei ”Realizat trimestru” se înlocuieşte cu ”Realizat
perioadă”.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 838/2010 privind aprobarea
normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate
voluntar în favoarea bunăstării păsărilor, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 839/2010 privind
aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor
asumate în favoarea bunăstării şi protecţiei porcinelor
Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ (*)
1. Descrierea situaţiei
actuale

2. Transpunere/
creare cadru pentru
aplicare legislaţie
comunitară
3. Schimbări
preconizate

- Hotărârea Guvernului nr. 838/2010, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.600 din data de 25 august 2010, cu modificările şi
completările ulterioare, aprobă normele metodologice de acordare a
ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în
favoarea bunăstării păsărilor,
- Hotărârea Guvernului nr. 839/2010, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 600 din data de 25 august 2010,cu modificările şi
completările ulterioare, aprobă normele metodologice de acordare a
ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate în favoarea
bunăstării şi protecţiei porcinelor.
- În data de 18 noiembrie 2010 Comisia Europeană a emis decizia de
autorizare a acordării ajutorului de stat.
Nu este cazul

Având în vedere că perioada anuală, în care solicitanţii utilizează
măsurile prin care asigură depăşirea standardelor minime obligatorii de
bunăstare a păsărilor şi porcilor, altele decât măsurile tehnologice obligatorii,
este 16 octombrie – 15 octombrie a anului următor, prin prezentul proiect se
reglementează delimitarea perioadelor pentru care se solicită ajutor de stat.
De asmenea, se creează posibilitatea aplicării schemei de ajutor de stat
şi de către crescătorii de animale noi apăruţi pe piaţă, care înfiinţează
exploataţii după perioada de depunere a cererii iniţiale anuale, respectiv 1-15
octombrie a fiecărui an sau în termen de 30 zile de la data emiterii deciziei
Comisiei Europene de autorizare a acordării ajutorului de stat pentru anul
2010, şi doresc să utilizeze măsuri prin care asigură depăşirea standardelor
minime obligatorii de bunăstare a păsărilor şi porcilor, altele decât măsurile
tehnologice obligatorii. În acest caz, solicitanţii pot depune cererea iniţială
anuală în termen de 30 zile de la data primei populări.
Pentru ca de schema de ajutor de stat menţionată să beneficieze cât mai
mulţi crescători de animale, care utilizează măsuri prin care asigură depăşirea
standardelor minime obligatorii de bunăstare a păsărilor şi porcilor, altele
decât măsurile tehnologice obligatorii, se impune reglementarea situaţiei în
care solicitările depăşesc plafonul alocat. În acest caz, ajutorul de stat se
diminuează procentual cu aceeaşi valoare pentru toţi beneficiarii, în vederea
încadrării în plafonul alocat.
4. Alte informaţii (**) Nu este cazul
Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic
2. Impactul asupra

- Dezvoltarea unor exploataţii viabile, eficiente şi moderne pentru asigurarea
cu produse competitive a pieţei interne şi externe în condiţii de calitate
controlată, precum şi dezvoltarea economiei rurale.
Nu este cazul

mediului concurenţial
şi domeniului
ajutoarelor de stat
3. Impactul asupra
mediului de afaceri
4. Impactul social

5. Impactul asupra
mediului (***)
6. Alte informaţii

- Obţinerea unei producţii de calitate creează premisele dezvoltării şi
extinderii mediului de afaceri în spaţiul rural.
- Creşterea veniturilor crescătorilor de animale datorită obţinerii producţiilor
de calitate.
- Dezvoltarea unor servicii eficiente, pentru preluarea, prelucrarea şi
desfacerea producţiei animaliere în condiţii de calitate.
- Dezvoltarea sectorului de creştere a păsărilor şi porcilor se desfăşoară cu
respectarea măsurilor de biosecuritate cu impact asupra condiţiilor de protecţie
a mediului.
Nu este cazul.

Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt,
pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
Nu este cazul
Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea
prevederilor proiectului de act normativ:
a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau
abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului
de act normetiv;
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în
vederea implementării noilor dispoziţii
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu
legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun
prevederi comunitare

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a
actelor normative comunitare

Nu este cazul

Art. 40 din Regulamentul (CE)
nr.
1698/2005
privind
sprijinul
pentru
dezvoltare rurală acordat din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală,
publicat în Jurnalul Oficial L 277 din
21.10.2005, art. 27 din Regulamentul
nr.1974/2006, publicat în Jurnalul Oficial L
368 din 23.12.2006, şi punctele 50-58 din
liniile directoare comunitare privind
ajutoarele de stat în agricultură şi
silvicultură în perioada 2007-2013, publicate
în
Jurnalul
Oficial
C
319
din
27.12.2006
Nu este cazul

Proiectul de act normativ nu se referă la
acest subiect
Proiectul de act normativ nu se referă la
5. Alte acte normative şi/sau documente
acest subiect
internaţionale din care decurg aranjamente
Nu este cazul
6. Alte informaţii
Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu S-au organizat dezbateri cu reprezentanţi ai
organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare crescătorilor de păsări şi porcine, ai
procesatorilor, ai comercianţilor şi cu
şi alte organisme implicate
specialişti din Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale.
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a
avut loc consultarea, precum şi a modului în care
activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul
proiectului de act normativ

Având în vedere faptul că ajutorul de stat se
acordă pentru realizarea angajamentelor
asumate în favoarea bunăstării păsărilor şi
porcinelor au fost invitate să participe la
consultare organizaţiile reprezentative ale
crescătorilor de păsări şi porcinelor.

3.
Consultările
organizate
cu
autorităţile
administraţiei publice locale, în situaţia în care
proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale
acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului
Nu este cazul.
nr. 521/2005 privind procedura de consultare a
structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei
publice locale la elaborarea proiectelor de acte
normative
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor
interministeriale, în conformitate cu prevederile
Nu este cazul.
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind
constituirea consiliilor interministeriale permanente
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
Nu este cazul.
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
Nu este cazul.
6. Alte informaţii
Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului
de act normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea - Au fost respectate prevederile Legii nr.
52/2003 privind transparenţa decizională în
elaborării proiectului de act normativ
administraţia publică, prin afişare pe site-ul
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale.
- Acţiunea de informare a societăţii civile se
face prin intermediul site-ului Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţiei
de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi a
reţelei teritoriale a acesteia, precum şi prin
Direcţiile pentru Agricultură şi judeţene.
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul
impact asupra mediului în urma implementării
proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra
sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii
biologice
3. Alte informaţii
Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act
normativ de către autorităţile administraţiei publice
centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme
sau extinderea competentelor instituţiilor existente
2. Alte informaţii

Proiectul de act normativ nu se referă la
acest subiect.
Nu este cazul.
Proiectul de act normativ se va pune în
aplicare de Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură şi reţeaua sa
teritorială.
Nu este cazul.

În acest sens am elaborat prezentul proiect de hotărâre a Guvernului pe care îl supunem spre
adoptare.
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MINISTRU
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