
HOTĂRÂRE nr. 4 din 5 ianuarie 2011 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 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, publicate în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 244 din 1 octombrie 2004;" 

2. La articolul 3, alineatul (1) şi partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
"Art. 3 
(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. La articolul 4, partea introductivă şi literele a) şi b) se modifică şi vor 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: 
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;" 

4. 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 
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a schemei de ajutor de stat." 
5. După articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 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." 

6. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (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 de zile 
de la data primei populari." 

7. La articolul 5, alineatele (3) şi (4) 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 
3 în 3 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 de zile de la încheierea perioadei de 
3 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 al 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." 

8. La articolul 5, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (41) şi (42), cu 
următorul cuprins: 
"(41) Perioadele de 3 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." 

9. La articolul 5 alineatul (5), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"b) copie a angajamentului 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;" 

10. La articolul 5 alineatul (5), litera g) se abrogă. 
11. La articolul 5 alineatul (6), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"a) copie a facturii fiscale de vânzare la abator/terţi a păsărilor din categoriile prevăzute în 
anexa nr. 1, dacă este cazul;" 

12. La articolul 6, alineatul (2) 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." 

13. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
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"(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." 

14. La articolul 8, alineatul (2) 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." 

15. 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." 

16. La articolul 10, alineatul (2) 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." 

17. La articolul 11, alineatul (2) 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." 

18. Articolul 13 se modifică şi va 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 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." 

19. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"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 
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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." 

20. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"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." 

21. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 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 4 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." 

22. Articolul 16 se abrogă. 
23. La anexa nr. 2, a doua liniuţă după tabel se abrogă. 
24. La anexa nr. 3, a doua liniuţă după tabel se abrogă. 
25. La anexa nr. 3 "Cerere pentru solicitarea ajutorului de stat pentru realizarea 
angajamentelor asumate în favoarea bunăstării păsărilor pentru perioada ..................... ", la 
al treilea paragraf "Persoana juridică:", sintagma "aferent trimestrului .................... 
anul ..................:" se înlocuieşte cu sintagma "aferent perioadei .................... 
anul ..................:" 
26. La anexa nr. 4, nota de subsol se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Notă: Numărul de păsări pentru care se primeşte ajutor de stat este efectivul mediu de 
găini din perioada pentru care se solicită ajutorul de stat." 

27. La anexa nr. 5, nota de subsol se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Notă: Numărul de păsări pentru care se primeşte ajutor de stat este efectivul mediu de 
găini din perioada pentru care se solicită ajutorul de stat." 

28. La anexele nr. 4-9, în tabele, 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. La articolul 2, alineatul (1) 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 ori exploatează porcine, 
de la o greutate vie de maximum 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: 
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"a) sunt persoane aflate în dificultate financiară, definite în sensul Liniilor directoare privind 
ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor aflate în dificultate, publicate în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 244 din 1 octombrie 2004;" 

3. La articolul 3, alineatul (1) şi partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
"Art. 3 
(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 se 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. La articolul 4, partea introductivă 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. La articolul 4, literele a), b) şi d) 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, articolul 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 centrul 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, alineatul (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 de zile 
de la data primei populari." 

8. La articolul 5, alineatele (3)-(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 
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legal/împuternicit/delegat, din 3 în 3 luni, în termen de 30 de zile de la încheierea perioadei 
de 3 luni." 

9. La articolul 5, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (51)-(53), cu 
următorul cuprins: 
"(51) Cererea pentru solicitarea ajutorului de stat se depune pentru livrările către abator sau 
către terţi ale porcilor graşi şi/sau vânzarea scrofiţelor/scroafelor şi/sau mutaţii/transfer 
ale/al scrofiţelor în cadrul exploataţiei în fermele de reproducţie. 
(52) Perioadele de 3 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 c) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"c) copie a angajamentului scris prin care se angajează că 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; 
...................... 
f) copie a autorizaţiei sanitare veterinare pentru exploataţie sau copie a documentului de 
înregistrare sanitară veterinară a exploataţiei, după caz;" 

11. La articolul 5 alineatul (6), după litera d) se introduce o nouă literă, litera 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;" 

12. La articolul 5 alineatul (6), literele e), g) şi h) se abrogă. 
13. La articolul 5 alineatul (7), partea introductivă şi literele a)- c) se modifică şi vor 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: 
a) copie a facturii fiscale de vânzare a scroafelor şi scrofiţelor sau act de mutaţie - document 
de transfer, după caz; 
b) în cazul porcilor abatorizaţi, copie a documentului de însoţire a porcilor de la fermă la 
abator, copie a facturii fiscale 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 a raportului de clasificare a carcaselor; 
c) copie a documentului de însoţire a porcilor de la fermă la abator şi copie a raportului de 
clasificare a carcaselor, pentru porcii proveniţi din ferme proprii şi abatorizaţi în abator 
propriu;" 

14. La articolul 5 alineatul (7), după litera c) se introduc două noi litere, literele c1) şi c2), cu 
următorul cuprins: 
"c1) copie a documentului de însoţire a porcilor de la fermă la abator, copie a raportului de 
clasificare a carcaselor şi copie a facturii fiscale de abatorizare a porcilor, în situaţia 
abatorizării în regim de prestare de servicii, pentru porcii abatorizaţi în regim de prestări de 
servicii; 
c2) copii ale facturilor de vânzare către formele asociative legal constituite în scopul obţinerii 
şi valorificării superioare a producţiei membrilor acestora şi copii ale facturilor de vânzare 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 copia raportului de clasificare a carcaselor pentru porcii 
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comercializaţi;" 
15. La articolul 6, alineatul (2) 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." 

16. La articolul 7, alineatul (2) 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." 

17. La articolul 8, alineatul (2) 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." 

18. La articolul 9, alineatul (2) 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." 

19. La articolul 10, alineatul (2) 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." 

20. La articolul 11, alineatul (2) 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." 

21. La articolul 12, alineatul (2) 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: 
a) adeverinţă eliberată periodic de medicul veterinar de liberă practică, ce 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 autorizaţiei de funcţionare 
a laboratorului unităţii furnizoare de furaje." 

22. 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." 
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23. 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." 

24. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 16 
În baza situaţiei centralizatoare prevăzute 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." 

25. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 161, cu următorul cuprins: 

"Art. 161 
(1) Suma anuală aprobată se acordă beneficiarilor în limita plafonului total alocat. 
(2) Suma anuală aprobată cuprinde sumele determinate pentru toate cele 4 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." 

26. La anexa nr. 2, a doua liniuţă după tabel se abrogă. 
27. La anexa nr. 3, a doua liniuţă după tabel se abrogă. 
28. 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 ...................... " 

29. La anexa nr. 6, titlul coloanei "Realizat trimestru" se înlocuieşte cu "Realizat perioadă" 
-****- 
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