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ORDIN 

Nr .                           din                   

privind modificarea și completarea Normelor  

metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind aprobarea 

Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie 

aprobate prin 

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.420/2019  

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole nr.          

în temeiul art.20 din Legea nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a 

crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, cu modificările și completările 

ulterioare, al art.57 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, precum și al art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30 din 18 ianuarie 

2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 

precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1186/2014 privind 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină 

şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările și completările ulterioare, 

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul  

 

ORDIN 

 

Art. I. Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind 

aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie 

aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.420/2019, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.634 din 31 iulie 2019, se modifică și se 

completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 1, litera i) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„i) bazin apă - un rezervor de mari dimensiuni, construit din metal, piatră, ciment, etc.;” 

2. La articolul 1, literele s) și ș) se abrogă. 

3. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 2. Spaţiile auxiliare prevăzute la art. 7 alin.(1) lit.a) şi alin.(2) din Legea nr. 195/2018, 

necesare funcţionării investiţiilor pentru categoriile de ferme prevăzute la art. 5 din Legea nr. 

195/2018, sunt următoarele: 

a) bazine colectare dejecții și/sau platforme pentru gunoiul de grajd și/sau staţie de epurare; 

b) bazin apă; 

c) clădiri racordare utilităţi (gaze, curent); 

d) punct recoltare şi prelucrare material seminal; 

e) spaţii depozitare (magazii, silozuri); 

f) hală pentru carantina animalelor; 

g) spaţii zonă administrativă (birouri, sală de mese, bucătărie); 

h) căi de acces din interiorul fermei.” 

4. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 5.(1) Calcularea dimensiunii fermei de reproducţie, respectiv numărul de scroafe, în 

funcţie de numărul de locuri de cazare pentru porc gras, aşa cum este prevăzut la art. 5 din 

Legea nr. 195/2018, se face astfel: 

a) capacitatea de producţie anuală aferentă locurilor de cazare de porc gras este reprezentată 

de numărul de locuri de cazare pentru porc la îngrăşat, categoria 50-85 kg/ciclu de producţie, 

înmulţit cu 3,2 cicluri de producţie dintr-un an; 

b) numărul de purcei înţărcaţi obţinuţi pe cap de scroafă/an reprezintă 25 de purcei; 
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c) dimensiunea fermei de reproducţie se calculează prin raportul dintre capacitatea de 

producţie anuală aferentă locurilor de cazare de porc gras şi numărul de purcei înţărcaţi 

obţinuţi pe cap de scroafă /an, obţinându-se numărul necesar de scroafe. 

               (2) Modul de calcul al locurilor de cazare existente eligibile în fermele de 

reproducţie pentru care se face extinderea capacităţii fermei este următorul, din care se alege 

valoarea minimă: 

a) nr. locuri de cazare reproducţie în funcţie de nr. boxe de fătare = nr. boxe de fătare 

existente/0,24; 

sau 

b) nr. locuri de cazare reproducţie în funcţie de nr. boxe de montă = nr. boxe de montă 

existente/0,285; 

sau 

c) nr. locuri de cazare reproducţie în funcţie de nr. locuri în boxe comune gestaţie = nr. locuri 

în boxe comune în sectorul de gestaţie/0,588; 

sau 

d) nr. locuri de cazare reproducţie în funcţie de nr. locuri comune tineret = nr. locuri în boxe 

comune în sectorul de tineret/4,042. 

               (3) Dimensionarea spaţiilor necesare activităţii de reproducţie este următoarea: 

a) modul de calcul pentru locuri de cazare de reproducţie: 

(i) nr. boxe de fătare = 0,24 x nr. locuri de cazare reproducţie; 

(ii) nr. boxe de montă = 0,285 x nr. locuri de cazare reproducţie; 

(iii) nr. locuri în boxe comune în sectorul de gestaţie = 0,588 x nr. locuri de cazare 

reproducţie; 

(iv)  nr. locuri în boxe comune în sectorul de tineret = 4,042 x nr. locuri de cazare 

reproducţie; 

b) suprafaţa minimă a unei boxe de fătare este de 4,60 mp; 

c) suprafaţa minimă a unei boxe de montă este de 1,4 mp; 

d) suprafaţa minimă pentru o scroafă/scrofiţă în boxe comune în sectorul de gestaţie este de 

2,25 mp; 

e) suprafaţa minimă pentru un loc de cazare în boxe comune în sectorul de tineret este de 0,35 

mp/cap; 

f) costurile pentru spaţiile şi dotările necesare pentru cazarea vierilor şi a scrofiţelor de 

înlocuire nu sunt luate în considerare la calculul pentru dimensionarea spaţiilor necesare 

activităţii de reproducţie, dar cheltuielile cu acestea sunt eligibile la plată. 

                (4) Categoriile de ferme care se pot înfiinţa în baza Programului sunt următoarele: 

a) ferme de reproducţie existente, cu capacitate de minimum 400 de locuri de cazare, care îşi 

pot mări capacitatea de reproducţie până la 1.500 de locuri de cazare;  

b) ferme de reproducţie care se vor înfiinţa, cu capacitate de cazare de la minimum 1.200 de 

locuri reproducţie, potrivit metodei de calcul prevăzute la alin. (1), până la maximum 3.000 de 

locuri reproducţie, potrivit metodei de calcul prevăzute la alin. (1). 

                 (5) Investiția în locuri noi de cazare pentru reproducţie în categoriile de ferme 

prevăzute la alin.(4) se realizează într-o singură locație.  

                 (6) În cazul fermelor aflate în conservare, ajutorul de stat se acordă pentru: 

a) repunerea în funcţiune a locurilor de cazare reproducţie aflate în conservare pe care le deţin 

la momentul solicitării, respectiv a minimum 400 de locuri, dar nu mai mult de 1.500 de 

locuri, în cazul desfăşurării activităţii de reproducţie. În cazul în care ferma aflată în 

conservare are un număr de locuri de cazare reproducţie de peste 1.500, ajutorul se acordă în 

limita numărului de 1.500 de locuri de reproducţie; 

b) repunerea în funcţiune a locurilor de cazare reproducţie aflate în conservare pe care le deţin 

la momentul solicitării, respectiv între 1.200 şi 3.000 de locuri reproducţie care să corespundă 
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numărului locurilor de cazare porc gras deţinute, potrivit metodei de calcul prevăzute la alin. 

(1), în cazul activităţilor de reproducţie, creştere şi îngrăşare. 

5. La articolul 7, alineatul (2) se abrogă. 

6. La articolul 7, alineatele (1), (3) și (7) se modifică și vor avea următorul 

cuprins: 

„Art. 7.(1) Valoarea costului unui loc nou de cazare pentru reproducţie, calculată potrivit 

prevederilor art. 3 lit. i) din Legea nr. 195/2018, este de maximum 5.470 euro/loc, exclusiv 

T.V.A., şi include totalitatea cheltuielilor eligibile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 

195/2018. 
……………………………………………………………………………………………….. 

(3) Valoarea costului unui loc de cazare pentru reproducţie în ferme aflate în conservare, 

calculată potrivit prevederilor art. 3 lit. j) din Legea nr. 195/2018, este de maximum 2.545 

euro/loc, exclusiv T.V.A., şi include totalitatea cheltuielilor eligibile prevăzute la art. 7 alin. 

(1) din Legea nr. 195/2018, cu excepţia lit. a). 
……………………………………………………………………………………………….. 

(7) Ajutorul de stat se acordă în limita valorii eligibile a locurilor de cazare din cadrul 

proiectului. În cazul depăşirii valorii eligibile a proiectului, diferenţa se acoperă de către 

beneficiar, din surse proprii.” 

7. După articolul 8, se introduce un nou articol, art.81, cu următorul cuprins: 

„Art. 8.1 Prin excepție de la prevederile art.8, în cazurile prevăzute la art.11 alin.(11) și art.12 

alin.(21)  din Legea nr. 195/2018, gestionarea schemei de ajutor de stat se realizează manual, 

de funcţionarii publici din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a 

municipiului Bucureşti. 

8. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(11), cu 

următorul cuprins: 

„(11) Termenul-limită până la care se depune cererea de înscriere în Program, prevăzută la 

art.9 din Legea nr. 195/2018, este data de 30 iunie 2022, inclusiv.” 

9. La articolul 9, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(4) După primirea cererilor de înscriere, funcţionarii publici din cadrul direcţiilor pentru 

agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, cu atribuţii în gestionarea 

schemei de ajutor de stat, verifică administrativ cererile de înscriere prevăzute la art. 9 din 

Legea nr. 195/2018, împreună cu documentele anexate, prin intermediul aplicației informatice 

sau manual, în condițiile alin.(1) sau (11) ale art.11 din Legea nr. 195/2018, după caz.” 

10. La articolul 9, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alin.(9) și (10), 

cu următorul cuprins: 

„(9) După termenul-limită până la care se depune cererea de înscriere în Program, așa cum 

este definit la alin.(11), în termen de 5 zile lucrătoare, direcţiile pentru agricultură judeţene, 

respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, transmit Direcției politici în zootehnie din cadrul 

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, valoarea totală a cererilor de înscriere în 

Program, în vederea centralizării acestora. 

(10) În baza datelor obținute conform alin.(9), Direcția politici în zootehnie comunică 

Direcției generale buget finanțe și fonduri europene, sumele maxime necesare încheierii 

contractelor cadru de finanțare.” 

11. La articolul 10, după alineatul (1), se introduce un nou alineat, alin.(11), cu 

următorul cuprins: 

„(11)  În cazul în care, în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de înscriere și data 

depunerii cererii de finanțare, intervin modificări ale datelor din cererea de înscriere, 

beneficiarii au obligația să le notifice la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a 

municipiului Bucureşti, în termen de 5 zile lucrătoare de la respectivle modificări, fără a 

depăși data depunerii cererii de finanțare. În această situație, funcţionarii publici din cadrul 

direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu atribuţii în 
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gestionarea schemei de ajutor de stat, eliberează o nouă dovadă și o nouă fișă de date, dacă 

este cazul” 

12. La articolul 10, alineatele (3) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„(3) Funcţionarii publici din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a 

municipiului Bucureşti, cu atribuţii în gestionarea schemei de ajutor de stat, înregistrează 

cererile de finanţare, le verifică împreună cu documentele anexate în corelare cu datele din 

cererile de înscriere, prin intermediul aplicației informatice sau manual, în condițiile alin.(2) 

sau (21) ale art.12 din Legea nr. 195/2018, după caz” 

……………………………………………………………… 

„(6) După validarea cererii de finanţare, se depun documentele prevăzute la art. 13 alin. (1) 

din Legea nr. 195/2018. După verificarea documentelor și a existenței prevederilor bugetare în 

bugetul instituției de către funcționarii publici cu atribuţii în gestionarea schemei de ajutor de 

stat,  în termen de 3 zile lucrătoare, se completează contractul-cadru de finanţare, al cărui 

model este prevăzut în anexa nr. 7, care cuprinde intensitatea sprijinului acordat 

beneficiarului, ţinându-se cont de încadrarea în condiţiile stabilite la art. 8 alin.(1) și  (2) din 

Legea nr. 195/2018, precum şi valoarea celor 4 tranşe de câte 25% fiecare din valoarea totală 

a sprijinului, pe care directorii executivi ai direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a 

municipiului Bucureşti îl încheie cu beneficiarul investiţiei. În situaţia în care documentele 

prevăzute la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 195/2018 nu sunt conforme, beneficiarul va fi 

înştiinţat în vederea corectării acestora. În situația în care documentele de plată prezentate 

pentru decontarea ultimei tranșe nu acoperă valoarea de 25% din valoarea totală a sprijinului, 

ultima tranșă va fi egală cu valoarea documentelor justificative aferente.” 

13. La articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin.(31), cu 

următorul cuprins: 

„(31) În sensul prevederilor alin.(3), prin corelare se înțelege verificarea identității datelor 

consemnate în cererea de înscriere în Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru 

activitatea de reproducţie cu situația existentă la momentul depunerii cererii de finanțare.  

14. La articolul 10, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin.(61), cu 

următorul cuprins: 

„(61) Contractele de finanțare prevăzute la alin.(6) se încheie până la data de 31 decembrie 

2022, în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei Europene nr. C(2020) 9360 final din 

16.12.2020 având ca obiect prelungirea schemelor de ajutoare de stat SA.46150(2016/N), 

SA.49070 (2017/N), SA.51048 (2018/N), SA.51049 (2018/N), SA.54581(2019/N), 

SA.54720(2019/N), SA.54676(2019/N). 

15. La articolul 10, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(8) Se primesc cereri de finanțare până la limita valorii totale a ajutorului de stat pentru 

Programul de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție, prevăzută la 

art. 18 alin. (2) din Legea nr. 195/2018, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2022. 

16. La articolul 11, alineatele (2), (4), (5) și (9) se modifică și vor avea următorul 

cuprins: 

 „(2) În cazul în care beneficiarul nu solicită acordarea de tranşe de plată înainte de efectuarea 

cheltuielilor şi face plăţi din surse proprii, prezintă pentru decontarea sumelor documentele 

prevăzute la alin. (1), care atestă atât valoarea cheltuielilor aferente tranșei, cât și valoarea 

contribuției proprii, în funcție de intensitatea sprijinului calculată potrivit prevederilor art.7 

alin.(5) și (6) și prevăzută în contract, decontarea urmând a se face în 4 tranşe în valoare de 

25% fiecare din valoarea totală a sprijinului. 

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

 (4) După utilizarea completă a fiecărei tranşe, beneficiarul prezintă documentele justificative, 

ce dovedesc atât utilizarea tranșei, cât și suma reprezentând contribuţia proprie sau existenţa 

sumei respective în contul bancar, în funcție de intensitatea sprijinului calculată potrivit 

prevederilor art.7 alin.(5) și (6) și prevăzută în contract, după care poate solicita următoarea 
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tranşă. În plus, pentru acordarea celei de-a patra tranşe, beneficiarul va prezenta documente 

justificative ce dovedesc finanţarea investiţiei cu sumele reprezentând contribuţia proprie sau 

existenţa sumei respective în contul bancar. 

(5) Dacă ultima tranșă nu se utilizează în întregime, se returnează sumele neutilizate, 

beneficiarul având obligația să facă dovada contribuției proprii aferentă sumei utilizate din 

tranșa a patra. 

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

(9) Decontarea cheltuielilor prevăzute la art. 7 din Legea nr. 195/2018, cumulate, nu poate 

depăşi valoarea totală a spijinului.” 

17. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 13. În cazul în care aplicaţia informatică prevăzută la art. 8 alin. (4) din Legea nr. 

195/2018 nu este operaţională la data depunerii cererilor de înscriere sau a cererilor de 

finanțare, verificarea administrativă a cererilor se va realiza de către funcţionarii din cadrul 

direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, desemnaţi prin 

decizie a directorului executiv, potrivit prevederilor art.11 alin.(11) și ale art.12 alin.(21) din 

Legea nr. 195/2018, urmând ca toate datele de verificare, respectiv validare să fie încărcate în 

sistemul informatic la data când acesta devine funcţional.” 

18. Articolul 15 se abrogă. 

19. Anexele nr.3, 4 și 7 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr.1-3 care fac parte 

integrantă din prezentul ordin. 

 

Art. II.(1) Prin raportare la modificarea valorii costului unui loc de cazare pentru reproducție 

potrivit art.I pct.6,  beneficiarii care s-au înscris în Programul de susţinere a crescătorilor de 

suine pentru activitatea de reproducţie, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și 

dezvoltării rurale nr.420/2019, înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, depun o altă 

cerere de înscriere în termenul prevăzut la art.9 alin.(11) din Ordinul nr.420/2019, cu 

modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezentul ordin, sau se 

retrag din Program prin declarație pe proprie răspundere. 

             (2) În aplicarea prevederilor alin.(1), direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a 

municipiului Bucureşti, notifică beneficiarii care s-au înscris în Programul de susţinere a 

crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie înainte de intrarea în vigoare a 

prezentului ordin, asupra opțiunii prevăzute la alin.(1). 

 

 

Art. III. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

 

 

 

MINISTRUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

 

 

Adrian -Ionuț CHESNOIU       
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     Anexa nr.1 

(anexa nr. 3 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și 

dezvoltării rurale nr.420/2019) 

 

I. 
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană .......................... 

 

 

ADEVERINŢĂ 

Nr. ......./ziua/luna/anul 

 

 

Prin prezenta se adevereşte că PFA/II/IF/persoana juridică/entitatea .............................., 

înscrisă în registrul comerţului cu nr. Jxxx/xxx/an, CUI/CIF ......................., cu sediul în 

..............................., în baza Cererii de înscriere nr. .................., a fost înscrisă în Programul de 

susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie (Program) privind 

înfiinţarea unei ferme ............................... . 

Adeverinţa este însoţită de „Fişa de date” rezultată în urma procesării Cererii nr. 

……....../data.  

 

Menţionăm că prezenta adeverinţă atestă înscrierea în Program şi nu angajează în niciun fel 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sau unităţile subordonate cu privire la 

obligativitatea acordării vreunei susţineri financiare sau de altă natură. Fişa de date are 

caracter informativ şi nu se constituie în document de verificare a eligibilităţii financiare. 

Suportul de susţinere prevăzut în Program se face numai după aprobarea cererii de finanţare în 

baza depunerii documentaţiei prevăzute de lege. 

 

Semnat, 

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

Director general 

 

 

II._ 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană ........................ 

 

FIŞA DE DATE 

(la Adeverinţa nr. ........ data ...............) 

(model) 

 

Condiţii pentru acordarea de puncte procentuale: 

- tânăr fermier sau fermier care s-a instalat în cei cinci ani anteriori datei de depunere a 

cererii de finanțare (20%): DA/NU; 

- zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice 

(20%): DA/NU; 

- investiţie colectivă (20%): DA/NU. 

 

Denumire solicitant: .............................................................. 

(PFA/II/IF/persoană juridică/entitate*) 

*) Se completează cu denumirea acţionarilor, forma de organizare a fiecăruia. 
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Nr. 

crt. 

Denumire 

beneficiar 

Nr. locuri de 

cazare reproducţie 

Nr. locuri de 

cazare reproducţie 

în ferma în 

conservare 

Nr. locuri de 

cazare porc gras 

Se înfiinţează 

locuri de cazare 

reproducţie în 

ferma nouă hibridă 

Se înfiinţează 

locuri de cazare 

reproducţie în 

ferma de 

reproducţie aflată 

în conservare 

Declarate Calculate Declarate Calculate Declarate Calculate Solicitate Calculate Solicitate Calculate 

1                       

2                       

Total                       

 

 

Intensitate eligibilă 

Nr. 

crt. 
Denumire tip procent intensitate ajutor de stat 

Procent 

estimat 

Intensitate 

eligibilă 

prognozată 

1 Intensitate potrivit art. 8 alin. (1) din Legea nr. 195/2018     

2 Tânăr fermier sau fermier care s-a instalat în cursul celor 5 ani 

anteriori datei de depunere a cererii de finanțare 

    

3 Fermă în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau 

cu alte constrângeri specifice 

    

4 Fermă realizată ca investiţie colectivă     

Total intensitate     

În vederea respectării standardelor minime legale în vigoare aplicabile Programului de 

susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie (Program), solicitantul, 

respectiv PFA/II/IF/persoană juridică/entitate, va trebui să respecte următoarele cerinţe 

minime: 

Nr. 

crt. 
Denumire cerinţă minimă după standard 

Număr/Suprafaţă 

minimă în mp 
Observaţii 

1 Număr minim de boxe de fătare     

2 Suprafaţă minimă boxă de fătare     

3 Număr minim de boxe de montă     

4 Suprafaţă minimă boxă de montă     

5 Număr minim de locuri scroafă în sector de gestaţie     

6 Suprafaţă minimă utilă loc scroafă în sector de gestaţie     

7 Spaţiu minim util pentru purcei până la 30 kg     

Conform datelor obţinute în urma evaluării eligibilităţii cererii de finanţare a solicitantului, 

respectiv PFA/II/IF/persoană juridică/entitate care deţine investiţia colectivă, acesta va derula 

proiectul în conformitate cu următoarele: 

- PFA/II/IF/persoanei juridice/entităţii i se aprobă o intensitate maximă eligibilă de .......... %; 

- PFA/II/IF/persoana juridică/entitatea va înfiinţa prin Program un număr de 

maximum.........locuri de cazare reproducţie într-o fermă nouă hibridă (au fost solicitate spre 

finanţare ......... locuri); 

- PFA/II/IF/persoana juridică/entitatea va putea înfiinţa un număr de maximum .......... locuri 

de cazare într-o fermă aflată în conservare (au fost solicitate spre finanţare ...... locuri); 

../../../../../../../../../../../Users/nicolae.cristea/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp68832/00195151.htm
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- suprafaţa minimă construită estimată pentru mărirea capacităţii/fermă nouă în baza 

informaţiilor procesate este de: ................ mp; 

- valoarea totală a sprijinului în baza informaţiilor procesate este de ......... euro; 

- valoarea fiecărei tranşe este de ……….. euro, reprezentând 25% din valoarea totală a 

sprijinului. 
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Anexa nr.2 

(anexa nr. 4 la la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și 

dezvoltării rurale nr.420/2019) 

 

Elementele obligatorii ale studiului de fezabilitate 
(Se introduc în aplicaţie.) 

 

(1) Informaţii generale privind obiectivul de investiţii: 

- denumirea obiectivului de investiţii; 

- beneficiarul investiţiei; 

- documente care să demonstreze că solicitantul nu a efectuat dezmembrări/divizări ale 

exploataţiei începând cu 1 ianuarie 2017; 

- elaboratorul studiului de fezabilitate; 

- situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii; 

- obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice; 

- particularităţi ale amplasamentului; 

- descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic 

(planşe şi descriptiv); 

- documentaţie tehnică; 

- costurile estimative ale investiţiei; 

- nominalizarea surselor de finanţare. 

 

(2) Observaţia 1. Documentaţia tehnică din care să reiasă: număr de boxe de fătare, număr de 

boxe de montă, număr de locuri în boxe comune în sectorul de gestaţie, număr de locuri în 

boxe comune în sectorul tineret, calculate potrivit prevederilor art. 4 din normele 

metodologice 

 

(3) Model calcul: 

Calculul echipamentului necesar numărului de locuri de cazare scroafe se va face respectând 

raportul minim: 

nr. locuri de cazare * 0,24 = numărul de boxe de fătare 

nr. locuri de cazare * 0,285 = numărul de boxe de montă 

nr. locuri de cazare * 0,588 = numărul de locuri în sectorul gestaţie comună 

nr. locuri de cazare * 4,042 = numărul de locuri în sectorul tineret 

 

(4) Exemplu: 

1. Pentru o fermă cu 1.250 de locuri de cazare dotarea minimă va fi următoarea: 

1.250 * 0,24 = 300 de boxe de fătare 

1.250 * 0,285 = 357 de boxe de montă 

1.250 * 0,588 = 735 de locuri în sectorul gestaţie comună 

1.250 *4,042 = 5.052 de locuri în sectorul tineret 

2. La efectuarea calculului rotunjirile se vor face în sens crescător. 

 

(5) Observaţia 2. Documentaţia tehnică trebuie să cuprindă obligatoriu: 

a) elemente de construcţie: 

- hale de producţie; 

- filtru sanitar-veterinar; 

- post trafo; 

- dezinfectoare pentru mijloacele de transport; 

- rampă încărcare/descărcare animale; 

- gospodărie de apă sau sistem de racordare la reţeaua publică de apă; 
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- buncăre de stocare furaj; 

- sală de necropsie; 

- cameră frigorifică pentru depozitarea subproduselor de origine animală care nu sunt 

destinate consumului uman (SNCU); 

- spaţii de depozitare; 

- birou medic veterinar; 

- sală de mese; 

- birou şef fermă; 

- împrejmuire fermă; 

- căi de acces din interiorul fermei; 

- bazine colectare dejecții și/sau platforme pentru gunoiul de grajd și/sau staţie de epurare. 

b) echipamente tehnologice şi funcţionale. 
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Anexa nr.3 

(anexa nr. 7 la la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și 

dezvoltării rurale nr.420/2019) 

 

CONTRACT-CADRU DE FINANŢARE*) 

prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă aferentă Programului de 

susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie 
Nr. .......... din data .................... 

 

Încheiat între 

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ..............................., respectiv a Municipiului 

Bucureşti, reprezentată prin directorul executiv ..........................................., denumită în 

continuare DAJ, 

şi 

persoana juridică/PFA/IF/II, definită la art. 4 alin. (3) din Legea nr. 195/2018/entitatea 

definită la art. 1 lit. ş) din normele metodologice ..................................., cu sediul în 

localitatea .............................., judeţul ......................., înscrisă în registrul comerţului cu nr. 

............, CUI/CIF ...................., cod CAEN ....................., cont bancar .........................., 

deschis la ........................, reprezentată legal de ......................., CNP ......................., legitimat 

cu C.I. seria ..... nr. .........................., denumită în continuare Beneficiar 

 

Art. 1. Obiectul contractului 
(1) Obiectul contractului este acordarea de asistenţă financiară nerambursabilă pentru 

investiţii în vederea realizării de locuri noi de cazare în ferme de reproducţie noi sau în ferme 

de reproducţie aflate în activitate care îşi măresc capacitatea de cazare, denumite în continuare 

locuri noi de cazare pentru reproducţie, ori pentru investiţii în locuri de cazare pentru 

reproducţie în ferme aflate în conservare, denumite locuri de cazare pentru reproducţie în 

ferme aflate în conservare, în cadrul Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru 

activitatea de reproducţie, aprobat prin Legea nr. 195/2018 (Programul). 

(2) Se realizează prin Program o investiţie cu o capacitate de cazare de ........... locuri noi de 

cazare pentru reproducţie hibridă, sau ......... locuri de cazare pentru reproducţie în ferme aflate 

în conservare, cu valoarea costului de cazare de ………. euro. 

Valoarea totală a investiţiei este de ........... euro, reprezentând .................. lei, calculată la 

cursul euro/leu stabilit de Banca Naţională a României la data semnării contractului. 

(3) Intensitatea ajutorului este de .........% din costul unui loc nou de cazare pentru 

reproducţie/unui loc de cazare pentru reproducţie în ferme aflate în conservare, valoarea totală 

a sprijinului este de ........ euro, reprezentând ..................... lei, calculată la cursul euro/leu 

stabilit de Banca Naţională a României la data semnării contractului, iar valoarea tranşei este 

de ........... euro, calculată în lei la cursul euro/leu stabilit de Banca Naţională a României la 

data semnării contractului, reprezentând 25% valoarea totală a sprijinului, conform Cererii de 

finanţare nr. ..........., aprobată de DAJ. 

 

Art. 2. Obligaţiile Beneficiarului 

(1) Beneficiarul are obligaţia să asigure, prin contribuţii proprii, sumele necesare acoperirii 

diferenţei dintre valoarea totală a proiectului şi valoarea totală a sprijinului rezultată din 

aplicarea intensităţii ajutorului, potrivit prevederilor art.11 alin.(2) și (4). 

(2) Obligaţia menţionată la pct. 1 trebuie justificată cu documente pentru fiecare tranşă, în 

sensul existenţei sau utilizării contribuţiei proprii. 

(3) Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 

privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, Beneficiarul îşi asumă, prin 

../../../../../../../../../../../Users/nicolae.cristea/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp68832/00195151.htm
../../../../../../../../../../../Users/nicolae.cristea/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp68832/00195151.htm
../../../../../../../../../../../Users/nicolae.cristea/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp68832/00124090.htm
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semnarea prezentului contract, autenticitatea şi veridicitatea documentelor depuse, precum şi 

utilizarea sumelor acordate doar în scopul prevăzut în prezentul contract. 

(4) În termen de 3 zile de la încasarea primei tranşe, Beneficiarul marchează investiţia cu o 

placă-indicator de dimensiuni minime de 150 cm lungime şi 200 cm lăţime, confecţionată din 

material rezistent, amplasată într-un loc în care este uşor vizibilă, pe care se inscripţionează 

"investiţie beneficiară a Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de 

reproducţie", conform Cererii nr. ......, de la Direcţia pentru Agricultură a Judeţului 

............../Municipiului Bucureşti. 

(5) Decontarea cheltuielilor efectuate pentru finalizarea investiţiei se realizează pe baza 

documentelor de plată şi a facturilor, conform devizului de lucrări, până la finalizarea 

investiţiei, cu încadrarea în valoarea prevăzută la lit. c) din prezentul contract. 

(6) Termenul maxim de realizare a investiţiilor este de 18 luni de la acordarea primei plăţi 

aferente sprijinului financiar, cu posibilitatea de prelungire a acestuia, la solicitarea 

beneficiarului, cu maximum 6 luni. 

(7) La finalizarea investiţiei se face recepţia acesteia, la care Beneficiarul este obligat să 

solicite prezenţa reprezentantului direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a 

municipiului Bucureşti. 

(8) Beneficiarul este obligat să obţină autorizaţiile de funcţionare în vederea recepţiei de 

închidere a Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie. 

(9) Beneficiarul are obligaţia de a permite efectuarea controalelor la faţa locului. 

(10) Toate documentele care atestă ajutorul acordat se păstrează de către Beneficiar pe o 

perioadă de 10 ani fiscali de la data ultimei plăţi. 

(11) Beneficiarul care realizează investiţii în baza prezentului contract de finanţare trebuie să 

desfăşoare activitate de reproducţie în sectorul suinelor pe o perioadă de minimum 10 ani de 

la finalizarea investiţiei. Transferul sau vânzarea investiţiei realizate prin prezentului contract 

de finanţare sau a fermei care a beneficiat de sprijin se va face cu preluarea obligaţiei de 

menţinere a activităţii de reproducţie până la sfârşitul perioadei de 10 ani, cu condiţia 

depunerii documentelor aferente acestei acţiuni la DAJ şi a obţinerii acordului Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

 

Art. 3. Obligaţiile DAJ 

(1) DAJ înregistrează cererile de înscriere în Registrul unic privind înregistrarea în Programul 

de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, le verifică administrativ 

împreună cu documentele anexate şi introduc datele în aplicaţia informatică, care va genera 

automat o dovadă care să cuprindă informaţiile legate de Beneficiar şi documentele anexate 

cererii, care se înmânează Beneficiarului. În cazul în care aplicaţia informatică nu este 

operaţională, verificarea administrativă se va realiza de către funcţionarii din cadrul direcţiei 

pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, desemnaţi prin decizie a 

directorului executiv, urmând ca toate datele de verificare, respectiv validare să fie încărcate 

în sistemul informatic la data când acesta devine funcţional. 

(2) DAJ înregistrează cererile de finanţare, le verifică prin intermediul aplicaţiei informatice 

împreună cu documentele anexate, în corelare cu datele din cererile de înscriere, şi efectuează 

controale la faţa locului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea acestora, în 

vederea stabilirii conformităţii datelor. După verificare, direcţiile pentru agricultură judeţene, 

respectiv a municipiului Bucureşti aprobă suma necesară realizării investiţiei şi acordarea unei 

tranşe pentru numărul de locuri de cazare aprobate prin cererea de finanţare. În cazul în care 

aplicaţia informatică nu este operaţională, verificarea se va realiza de către funcţionarii din 

cadrul direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, desemnaţi prin 

decizie a directorului executiv, urmând ca toate datele de verificare, respectiv validare să fie 

încărcate în sistemul informatic la data când acesta devine funcţional. 
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(3) După alimentarea conturilor, DAJ virează, în termen de maximum 3 zile lucrătoare, 

sumele aprobate Beneficiarului. 

(4) După depunerea ultimei cereri de plată de către Beneficiar, DAJ efectuează o verificare în 

teren, pentru a constata finalizarea investiţiei şi pentru elaborarea şi semnarea procesului-

verbal de recepţie a investiţiei. 

(5) În cazul în care, cu ocazia verificării în teren, DAJ constată imposibilitatea realizării 

recepţiei finale a investiţiei, se stabileşte un termen de conformare pentru ca Beneficiarul să 

realizeze acţiunile necesare conformării cu obiectivele investiţiei. Pe durata perioadei de 

conformare, plata ultimei tranşe se suspendă. 

(6) DAJ verifică respectarea obligaţiei de menţinere a activităţii de reproducţie până la 

sfârşitul perioadei de 10 ani. 

 

Art. 4. Rezilierea contractului de finanțare și recuperarea sumelor primite 

(1) DAJ poate decide rezilierea contractului, fără îndeplinirea altor formalități, cu recuperarea 

integrală a ajutorului necuvenit și a obligațiilor fiscale accesorii acestuia, în situația în care 

beneficiarul nu respectă condiţiile prevăzute la art. 16 din Legea nr.195/2018 privind 

aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, 

cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Recuperarea ajutorului de stat necuvenit și a obligațiilor fiscale accesorii acestuia se va 

realiza în condițiile prevăzute la art.19 din Legea nr.195/2018 privind aprobarea Programului 

de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

 

 

 
*) se completează contractul-cadru de finanţare, în limita sumelor alocate cu această destinație 

în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

 

Prezentul contract-cadru de finanţare a fost încheiat la data de .............., în două exemplare 

originale, şi produce efecte începând cu data semnării de către ambele părţi. 

 

 

 

Beneficiar 

Denumire/Nume şi prenume, ....................... 

Semnătura ........................... 

Data semnării ...................... 

Director executiv DAJ 

Nume şi prenume, ................................... 

Semnătura ........................... 

Data semnării ...................... 

 

 

                                                                                                      

https://lege5.ro/App/Document/gi4dsnjxge4a/legea-nr-195-2018-privind-aprobarea-programului-de-sustinere-a-crescatorilor-de-suine-pentru-activitatea-de-reproductie?pid=264197715&d=2022-04-28#p-264197715

