ORDIN
Nr .

din

privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.227/2018 privind aprobarea
Programului de susţinere pentru activitatea de reproductie, incubatie si de crestere in
sectorul avicol
Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole nr.
în temeiul art. 21 din Legea nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere
pentru activitatea de reproductie, incubatie si de crestere in sectorul avicol, cu modificările și
completările ulterioare, 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. 1. Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.227
/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproductie, incubatie
si de crestere in sectorul avicol, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexa
care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Petre DAEA

Anexa
Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.227/2018 privind
aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproductie, incubatie si de
crestere in sectorul avicol
Art. 1. În sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după
cum urmează:
a) schemă de ajutor de stat - orice act pe baza căruia, fără să fie nevoie de măsuri de punere
în aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor definite în cadrul
Programului de susţinere pentru activitatea de reproductie, incubatie si de crestere in sectorul
avicol in conformitate cu Legea nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere
pentru activitatea de reproductie, incubatie si de crestere in sectorul avicol, cu modificările și
completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr.227/2018, în baza căruia pot fi
acordate ajutoare de stat;
b) Program - Programul de susţinere pentru activitatea de reproductie, incubatie si de
crestere in sectorul avicol
c) ajutor de stat - măsură care îndeplineşte prevederilor din Partea a II-a, Capitolul 1,
Secţiunea 1.1.1.1. „Ajutoare pentru investiţii în active corporale şi necorporale în exploataţii
agricole care au legătură cu producţia agricolă primară” din Orientările Uniunii Europene
privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada
2014-2020, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 204 din 1 iulie 2014,
denumite în continuare Orientările UE. Schema de ajutor de stat se notifică la Comisia
Europeană,conform dispoziţiilor art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene. Schema de ajutor de stat se aplică pe întreg teritoriul României pentru perioada
2017-2020.
d) administrator al schemei de ajutor de stat – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale;
e) cerere de finanțare - reprezintă documentul prin care este solicitat sprijinul acordat în
cadrul schemei de finanțare pentru acoperirea costurilor eligibile descrise în proiect și care
contribuie la atingerea obiectivului de sustinere a crescătorilor de păsări.
f) contract de finanțare - document juridic prin care se acorda asistenta financiara
nerambursabila aferenta Programului de susţinere pentru activitatea de reproductie, incubatie
si de crestere in sectorul avicol si care stabileste drepturile si obligatiile partilor.
g) cheltuieli eligibile – cheltuielile prevăzute la art. 6 din Legea nr.227/2018,
h) tânăr fermier – o persoană cu vârsta de până la 40 de ani la data depunerii cererii de
finanțare în Program sau un administrator al unei societăți comerciale care are vârsta de până
la 40 de ani și deține cel puțin 50% din acțiunile societății sau administratorul unei
cooperative care are vârsta de până la 40 de ani și deține cel puțin 20% din acțiunile
cooperativei;
i) fermieri care s-au instalat în cei cinci ani anteriori datei de depunere a cererii de
finanțare – fermieri, indiferent de forma juridică, respectiv persoană juridică, PFA, II sau IF,
care s-au înființat cu cel mult cinci ani înainte de depunerea cererii de înscriere în Program;
j) zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice zonele definite în anexa 8.2 «Lista zonelor eligibile M10, M11, M13» a Programului Naţional
de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-2020, arobat prin Decizia Comisiei C

(2015)3508/26.05.2015, publicată pe site-ul www.madr.ro, «Informare Măsuri de Mediu şi
Climă PNDR 2014-2020», «Ghid-informativ-MMC-zone eligibile.xlsx»;
k) investiție colectivă – o entitate nou constituită, formată din minimum 2 acționari, care are
ca obiect de activitate creșterea păsărilor și din al cărei act de constituire trebuie să rezulte că
s-a înființat pentru realizarea obiectivului propus prin acest Program.
Art. 2. Capacitățile maxime de cazare /producție în functie de activitatea desfășurată si
de categoria de animale sunt cele definite la art.4. alin (4). din Legea nr.227/2018. Pentru
speciile rațe și gâște se aplică aceleași dimensiuni ca pentru specia curcă.
Art. 3. Solicitanții declară pe proprie răspundere
dezmembrări/divizări ale exploataţiei începând cu 1 ianuarie 2017.

că

nu

au

efectuat

Art. 4. (1) Valoarea costului unui loc nou de cazare în ferme de reproducție, stații de
incubație sau ferme de creștere, pentru toate categoriile de păsări, este prevăzută în anexele
1A, 2A, 3A, 4A și 5A, și include totalitatea cheltuielilor eligibile prevăzute la art. 6 din
Legea nr.227/2018.
(2) Valoarea costului unui loc de cazare din ferme de reproducție, stații de
incubație sau ferme de creștere, aflate în conservare, pentru toate categoriile de păsări, este
prevăzută în anexele 1B, 2B, 3B, 4B și 5B și include totalitatea cheltuielilor eligibile
prevăzute la art.6 din Legea nr.227/2018, cu excepția lit.a).
(3) Valoarea costului unui loc nou de cazare pentru fermele de reproducție,
stații de incubație sau ferme de creștere, care își măresc capacitatea, pentru toate categoriile
de păsări, este prevăzută în anexele 1C, 2C, 3C, 4C și 5C și include totalitatea cheltuielilor
eligibile prevăzute la art.6 din Legea nr.227/2018.
(4) Valorile prevăzute la alin. (1) - (3) au fost calculate conform notei de
fundamentare nr. 944/15.06.2018 întocmită de Institutul de Cercetare pentru Economia
Agriculturii şi Dezvoltare Rurală.
(5) Intensitatea sprijinului acordat prin schema de ajutor de stat este de
maximum 40% din valoarea costului, prevăzut la alin. (1) - (3).
(6) Intensitatea sprijinului poate fi majorată cu câte 20 de puncte procentuale
din costul prevăzut la alin. (1) - (3), fără a depăşi 90 de puncte procentuale, în cazul în care
beneficiarii se încadrează în următoarele condiții:
(i) sunt tineri fermieri sau sunt fermieri care s-au instalat în cei 5 ani anteriori datei de
depunere a cererii de înscriere în Programului de susţinere pentru activitatea de reproductie,
incubatie si de crestere in sectorul avicol;
(ii) investiţiile se realizează în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu
alte constrângeri specifice;
(iii) investiții colective care sunt realizate de crescătorii de păsări.
(7) Ajutorul de stat se acordă în limita valorii eligibile aprobate. În cazul
depășirii sumelor, plata se va face de beneficiar, din surse proprii.
Art. 5. Pentru gestionarea schemei de ajutor de stat, Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale realizează și pune la dispoziția direcțiilor pentru agricultură județene,
respectiv a municipiului București o aplicație informatică integrată, care are rolul de a asigura
activitatea de înregistrare și verificare a eligibilității proiectelor, precum și de monitorizare a
implementării acestora.

Art. 6.(1) Pentru înscrierea în Program, solicitanții depun cererea de înscriere la
direcţia pentru agricultură judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz, pe a cărei rază
teritorială se înfiinţează/află fermele de creştere, respectiv capacităţile de reproducţie ori
staţiile de incubaţie. Cererea de înscriere va fi însoțită de documentele prevăzute la art. 8,
alin. (1) din Legea nr. 227/2018.
(2) Pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), beneficiarii prevăzuți la art.4,
alin.(11) din Legea nr.227/2018, depun un raport de expertiză contabilă, care conține
informații privind:
a) rezultatul net/capitalurile proprii din care să se calculeze rata rentabilității
financiare;
b) profitul net/cifra de afaceri* 100 din care să reiasă rata profitului net;
c) numărul mediu de personal cu care se calculează productivitatea muncii;
d) activele circulante/datoriile pe termen scurt pentru calculul ratei solvabilității
generale;
e) costurile nete suplimentare generate de realizarea investiției pentru care se
solicită ajutor;
f) scenariul contrafactual, în care se descrie ce s-ar fi întâmplat în absența ajutorului.
(3) În vederea gestionării schemei de ajutor de stat, direcția pentru agricultură
județeană, respectiv a municipiului București, după caz, întocmesc Registrul unic privind
Înregistrarea pentru accesarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproductie,
incubatie si de crestere in sectorul avicol, prevăzut la Anexa nr. 6.
(4) Gestionarea schemei de ajutor de stat prevăzute de Legea nr.227/2018 se
asigură de către funcţionari din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti, după caz, atribuţiile fiind stabilite în fişa postului prin decizie a
directorului executiv al acestor instituţii.
(5) După primirea cererilor de înscriere, funcționarii publici din cadrul
direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, cu
atribuții în gestionarea schemei de ajutor de stat, verifică administrativ cererile de înscriere
prevăzute la art. 8 din Legea nr.227/2018, împreună cu documentele anexate.
(6) După înregistrarea cererii de înscriere în Registrul unic privind
Înregistrarea pentru accesarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproductie,
incubatie si de crestere in sectorul avicol, se genereaza Dovada înscrierii cererii în Registrul
unic, al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 7, care va fi înmânată solicitantului și care
cuprinde informațiile legate de solicitant si documentele anexate cererii de înscriere.
(7) Modalitatea de completare și introducere a datelor în aplicația
informatică se va detalia în Ghidul de procedură internă.
(8) Direcția Politici în Zootehnie din cadrul Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale analizează dinamica cererilor de înscriere, identifică dacă există cereri de
înscriere depuse de un beneficiar pe raza mai multor județe și informează Direcțiile pentru
Agricultură Județene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz după caz. În acest caz,
solicitantul trebuie să aleagă o singură locație pentru realizarea investiției, urmând a-și
retrage celelalte cereri.
(9) Urmare a înregistrării cererii de înscriere în Registrul Unic privind
privind Înregistrarea pentru accesarea Programului, funcționarul desemnat eliberează
beneficiarului Adeverința prevăzută în Anexa nr. 8, însoțită de Fișa de date din care rezultă

capacitatea, valoarea proiectului și intensitatea acestuia și elementele componente
obligatorii pe care trebuie să le conțină Studiul de fezabilitate.
(10) În situația beneficiarilor prevăzuti la articolul 4, alin. (11) din Legea nr.
227/2018, în conformitate cu punctele 73 și 95-97 din Orientările Uniunii, se vor analiza
informațiile din expertiza contabilă, așa cum este prevăzut la art. 5 alin.(2) din prezentele
norme metodologice, astfel încât să se poată stabili:
a) verificarea documentelor depuse și confirmarea că ajutorul are efectul stimulativ
necesar;
b) cuantumul ajutorului este limitat la minimum, din perspectiva costurilor nete
suplimentare;
c) solicitarea de ajutor nu conduce la creșterea ratei interne de rentabilitate peste
ratele normale ale rentabilității aplicate de beneficiar sau, dacă aceste rate nu sunt
disponibile, la creșterea ratei interne de rentabilitate peste costul capitalului beneficiarului.
Art. 7.(1) După înscrierea în Programul de susţinere pentru activitatea de
reproductie, incubatie si de crestere in sectorul avicol, pentru obţinerea ajutorului de stat
beneficiarii depun cererea de finanţare la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti, unde s-au înregistrat cererile de înscriere, însoţită de următoarele
documente, după caz:
a)
studiul de fezabilitate pentru investiţia solicitată, care cuprinde cel puțin
elementele prevăzute în Anexa nr. 9;
b)
extras de carte funciară şi ridicare topografică pentru terenul pe care se
realizează investiţia, pentru a se verifica dacă investiția se realizează în zone cu
constrângeri potrivit bazei de date a PNDR;
c)
certificat de urbanism.
(2) Direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București
întocmesc Registrul unic privind Cererile de Finanțare pentru accesarea Programului de
susţinere a sectorului avicol pentru activitatea de reproducţie, incubație, creștere, al cărui
model este prevăzut la Anexa nr. 10.
(3) Funcționarii publici din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene,
respectiv a municipiului Bucureşti, cu atribuții în gestionarea schemei de ajutor de stat,
înregistrează cererile de finanţare în aplicația informatică integrată, le verifică împreună cu
documentele anexate în corelare cu datele din cererile de înscriere.
(4) Studiul de fezabilitate este necesar pentru a se realiza analiza investiției
și calculul necesarului de finanțare pe locuri noi de cazare, pentru mărirea capacității sau
pe locuri de cazare aflate în ferme în conservare, respectiv valoarea eligibilă a proiectului,
precum și valoarea avansului aferent. În cazul în care studiul de fezabilitate nu respectă
prevederile alin.(1) lit.a) din prezentele norme metodologice, aplicația informatică integrată
respinge cererea de finanțare.
(5) În termen de maxim 5 zile lucrătoare se efectuează controlul la fața
locului pentru a verifica existența suprafeței de teren necesare pentru realizarea investiției
propuse în studiul de fezabilitate. Rezultatul controlului se consemnează în raportul de
control al al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 11, validându-se cererea de finanțare.
(6) După validarea cererii de finanțare, se completează contractul de
finanțare, al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 12, care cuprinde intensitatea sprijinului
acordat beneficiarului, ținându-se cont de încadrarea în condițiile stabilite la art. 7 alin. (2) din
Legea nr.227/2018, precum și valoarea avansului ce nu poate fi mai mare de 30% din valoarea

totală eligibilă a proiectului, pe care directorii executivi ai direcţiilor pentru agricultură
judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, îl încheie cu beneficiarul investitiei.
(7) Se primesc cereri de finanțare până la limita valorii totale a ajutorului de
stat pentru Programul de susţinere a sectorului avicol pentru activitatea de reproducţie,
incubație, creștere.
(8) Pentru încadrarea în limita valorii totale a ajutorului de stat prevăzută la
alin. (7), Direcția Politici în Zootehnie verifică și comunică zilnic Direcțiilor pentru
Agricultură Județene, respectiv a municipiului București, după caz, valoarea ajutorului de
stat deja angajat la nivel național.
Art. 8. (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de finantare,
direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, transmit Direcţiei
generale buget finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale, situația centralizatoare cu sumele solicitate în luna respectivă.
(2) Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite, în termen de maximum 3 zile lucrătoare,
Ministerului Finanţelor Publice situaţia centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor
bugetare.
(3) După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către
Ministerul Finanţelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se
alimentează conturile direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti, în termen de maximum 5 zile lucrătoare.
(4) Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti
virează, în termen de maximum 3 zile lucrătoare, avansul cuvenit beneficiarilor acestei
scheme de ajutor de stat.
(5) În cazul acordării avansului, prevăzut la art. 11, alin (4) din Legea
nr.227/2018, în termen de 3 zile lucrătoare de la încasarea acestuia, beneficiarii ajutorului de
stat marchează investiția potrivit prevederilor art.13 alin. (3) din Legea nr.227/2018.
(6) În cazul nesolicitării avansului, investitia se marcheaza in termen de 15 zile
lucrătoare de la semnarea contractului de finantare.
(7) În cazul acordării avansului, indiferent de data de încasare, beneficiarii
justifică utilizarea acestuia, cel mai târziu începând cu luna octombrie, până la data de 31
decembrie a anului în care a fost acordat, dar nu mai târziu de ultima cerere de plată, prin
facturi fiscale însoțite de documentele care atestă plata contravalorii acestora.
Art. 9.(1) În vederea decontării cheltuielilor efectuate pentru realizarea investiției,
beneficiarii ajutorului de stat depun cererile de plată, al căror model este prevăzut în Anexa
nr.13, însoțite de facturile aferente cheltuielilor realizate și documentele de plată a acestora.
(2) Fiecare cerere de plată poate fi însoțită de o notificare privind stingerea
parțială/totală a avansului acordat, după caz.
(3) La prima cerere de plată pot fi solicitate cheltuielile efectuate de
beneficiar cu documentațiile care au stat la baza întocmirii și aprobării cererii de finanțare,
precum și cele aferente acordării avansului, după caz.
(4) Cererile de plată vor conține codificarea cheltuielilor eligibile, după cum
urmează:

a) cheltuielile aferente lucrărilor de construcții montaj pentru construcţia locurilor de
cazare în stații de de incubașie, în ferme de reproducție sau în ferme de creștere, vor avea
codul “1”.
b) cheltuielile aferente achiziţionării definitive sau achiziţionării prin leasing de utilaje
şi echipamente, respectiv echipamentele pentru furajare şi adăpare, microclimat, depozitarea,
evacuarea şi tratarea dejecţiilor, vor avea codul “2”.
c) cheltuielile aferente costurilor cu serviciile, respectiv elaborare studii de fezabilitate,
studii de mediu, proiecte de construcţie, servicii de arhitectură, organizare de șantier,
asigurarea utilităților, consultanţă și autorizații, vor avea codul “3”.
(5) Decontarea cheltuielilor prevazute la art.6 din Legea nr. 227/2018, cumulate,
nu pot depasi valoarea sumei ce reprezinta valoarea nerambursabila a proiectului.
(6) Cheltuielile solicitate prin cererile de plată se vor deconta direct proporțional
cu intensitatea sprijinului stabilit în contractul de finanțare.
(7) După analiza decontului, funcționarul DAJ validează suma aprobată la
decont și înregistrează documentele anexate, necesare decontării.
(8) În 5 zile lucratoare de la depunerea documentelor prevăzute la alin. (1),
direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, transmit Direcţiei
generale buget finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale, situația cu sumele solicitate pentru decontarea cheltuielilor efectuate pentru realizarea
investiției până în acel moment.
(9) Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite, în termen de maximum 3 zile lucrătoare,
Ministerului Finanţelor Publice situaţia centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor
bugetare.
(10) După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către
Ministerul Finanţelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se
alimentează conturile direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti, în termen de maximum 5 zile lucrătoare.
(11) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti virează, în
termen de maximum 3 zile lucrătoare, sumele cuvenite beneficiarilor acestei scheme de ajutor
de stat.
Art. 10.(1) După depunerea ultimei cereri de plată de către beneficiar, respectiv după
finalizarea investiției, reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti, nominalizat potrivit art. 10 alin. (2) din Legea nr.227/2018, participă
la recepția acesteia.
(2) După obținerea autorizațiilor de funcționare, în urma verificării în teren,
reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti,
nominalizat potrivit art. 10 alin. (2) din Legea nr.227/2018 face recepţia de închidere a
Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul
avicol, și întocmeşte un proces-verbal, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 la Legea
nr.227/2018, pe care îl ataşează la documentaţia fiecărui beneficiar, astfel încât beneficiarul să
fie declarat cu investiția finalizată.
(3) Ultima cerere de plată va fi de minim 5% din valoarea totala, si va fi
achitată doar în condițiile existenței procesului verbal prevăzut la alin.(2), semnat de ambele
părți, fără obiecțiuni.

(4) În cazul în care, cu ocazia verificării în teren se constată imposibilitatea
realizării recepției de închidere a Programului, se stabilește un termen de conformare pentru
ca beneficiarul să realizeze actiunile necesare conformării cu obiectivele investiției.
(5) Pe durata perioadei de conformare, plata ultimei tranșe se suspendă.
Art. 11. În cazul în care aplicația informatică, prevăzută la art.7 alin.(3) din Legea nr.
227/2018, nu este operațională la data depunerii cererilor de înscriere prevăzute la art. 8 din
Legea nr. 227/2018, verificarea administrativă a cererilor de înregistrare în Programul de
susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie sau de creştere în sectorul avicol se va
realiza de către funcționarii din cadrul direcţiei pentru agricultură judeţeană, respectiv a
municipiului Bucureşti, desemnati prin decizie a directorului executiv, urmând ca toate datele
de verificare, respectiv validare, să fie încărcate în sistemul informatic la data când acesta
devine funcțional.
Art. 12. (1 )Beneficiarul care a realizat investiții prin înființare de locuri de cazare în
baza prezentelor norme metodologice, poate transfera sau vinde investiția înainte de expirarea
termenului de 10 ani de la finalizarea acesteia, cu obligația menținerii activității de creștere,
sau reproducție sau incubație, până la sfârșitul perioadei menționate și a obținerii acordului
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
(2) Pentru obținerea acordului prevăzut la alin. (1), beneficiariii ajutorului de
stat, trebuie să depună la DAJ, documentele aferente acțiunii de transfer/vânzare a fermei,
însoțite de o declarație pe proprie răspundere prin care noul proprietar se angajează să
mențină activitatea de creștere sau reproducție, sau incubație, până la sfârșitul perioadei de 10
ani de la finalizarea investiției.
(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se păstrează la Direcțiile pentru
agricultură județeană, respectiv a municipiului București în perioada de 10 ani fiscali de la
data la care a fost finalizată investiția transferată/vândută.
Art. 13. Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Anexa nr. 1A
(la Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.227/2018)
COST PENTRU LOCUL DE CAZARE ÎN FERME NOI DE REPRODUCŢIE

SPECIFICARE

Constructie+anex
e+utilitati
Cost privind
achiziţionarea
sau
achiziţionarea
prin leasing de
utilaje şi
echipamente,
respectiv
echipamentele
pentru furajare şi
adăpare,
microclimat,
evacuarea şi
tratarea
dejecţiilor,
inclusiv costurile
generale legate în
mod direct de
aceste cheltuieli şi
de cheltuielile
prevăzute la lit.a)
Costuri cu
serviciile,
respectiv
elaborare studii
fezabilitate, studii
de mediu,
proiecte de
construcție,
servicii de
arhitectură și
consultanță
TOTAL COST
PE LOC DE
CAZARE

GĂINI
REPRODUCȚIE
RASE GRELE
TINERE ADULT
T
E
euro/loc
euro/loc
cazare
cazare
35,00
44,00

GĂINI
REPRODUCȚIE
RASE UȘOARE
TINERE
ADULTE
T
euro/loc
euro/loc
cazare
cazare
16,00
27,00

CURCI
REPRO
DUCȚIE

GÂȘTE
REPROD
UCȚIE

RAȚE
REPROD
UCȚIE

euro/loc
cazare
96,00

euro/loc
cazare
80,00

euro/loc
cazare
60,00

10,00

15,00

5,00

8,00

35,00

15,00

20,00

5,00

6,00

2,00

3,00

12,00

10,00

6,00

50,00

65,00

23,00

38,00

143,00

105,00

86,00

Anexa nr. 1B
(la Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.227/2018)
COST PENTRU LOCUL DE CAZARE DIN FERME DE REPRODUCŢIE ÎN CONSERVARE

SPECIFICARE

Cost privind
achiziţionarea
sau
achiziţionarea
prin leasing de
utilaje şi
echipamente,
respectiv
echipamentele
pentru furajare şi
adăpare,
microclimat,
evacuarea şi
tratarea
dejecţiilor,
inclusiv costurile
generale legate în
mod direct de
aceste cheltuieli şi
de cheltuielile
prevăzute la lit.a)
Costuri cu
serviciile,
respectiv
elaborare studii
fezabilitate, studii
de mediu,
proiecte de
construcție,
servicii de
arhitectură și
consultanță
TOTAL COST
PE LOC DE
CAZARE

GĂINI
REPRODUCȚIE
RASE GRELE
TINERE ADULT
T
E
euro/loc
euro/loc
cazare
cazare

GĂINI
REPRODUCȚIE
RASE UȘOARE
TINERE
ADULTE
T
euro/loc
euro/loc
cazare
cazare

CURCI
REPRO
DUCȚIE

GÂȘTE
REPROD
UCȚIE

RAȚE
REPROD
UCȚIE

euro/loc
cazare

euro/loc
cazare

euro/loc
cazare

10,00

15,00

5,00

8,00

35,00

15,00

20,00

0,3

0,45

0,15

0,24

1,05

0,45

0,6

10,30

15,45

5,15

8,24

36,05

15,45

20,60

Anexa nr. 1C
(la Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.227/2018)
COST PENTRU LOCUL DE CAZARE NOU DIN FERME DE REPRODUCȚIE AFLATE ÎN
ACTIVITATE CARE ÎȘI MĂRESC CAPACITATEA DE CAZARE

SPECIFICARE

Constructie+anex
e+utilitati
Cost privind
achiziţionarea
sau
achiziţionarea
prin leasing de
utilaje şi
echipamente,
respectiv
echipamentele
pentru furajare şi
adăpare,
microclimat,
evacuarea şi
tratarea
dejecţiilor,
inclusiv costurile
generale legate în
mod direct de
aceste cheltuieli şi
de cheltuielile
prevăzute la lit.a)
Costuri cu
serviciile,
respectiv
elaborare studii
fezabilitate, studii
de mediu,
proiecte de
construcție,
servicii de
arhitectură și
consultanță
TOTAL COST
PE LOC DE
CAZARE

GĂINI
REPRODUCȚIE
RASE GRELE
TINERE ADULT
T
E
euro/loc
euro/loc
cazare
cazare
35,00
44,00

GĂINI
REPRODUCȚIE
RASE UȘOARE
TINERE
ADULTE
T
euro/loc
euro/loc
cazare
cazare
16,00
27,00

CURCI
REPRO
DUCȚIE

GÂȘTE
REPROD
UCȚIE

RAȚE
REPROD
UCȚIE

euro/loc
cazare
96,00

euro/loc
cazare
80,00

euro/loc
cazare
60,00

10,00

15,00

5,00

8,00

35,00

15,00

20,00

3,15

4,13

1,47

2,45

9,17

6,65

5,60

48,15

63,13

22,47

37,45

140,17

101,65

85,60

Anexa nr. 2A
COST PENTRU LOCUL DE CAZARE ÎN FERME NOI DE CREŞTERE PENTRU PUI DE
CARNE, PUI DE CURCĂ, BOBOCI DE GÂSCĂ, BOBOCI DE RAȚĂ

SPECIFICARE

Constructie+anexe+utilitati
Cost privind achiziţionarea sau
achiziţionarea prin leasing de utilaje
şi echipamente, respectiv
echipamentele pentru furajare şi
adăpare, microclimat, evacuarea şi
tratarea dejecţiilor, inclusiv costurile
generale legate în mod direct de
aceste cheltuieli şi de cheltuielile
prevăzute la lit.a)
Costuri cu serviciile, respectiv
elaborare studii fezabilitate, studii de
mediu, proiecte de construcție,
servicii de arhitectură și consultanță
TOTAL COST PE LOC DE
CAZARE

PUI DE
CARNE
euro/loc
cazare
12,00

PUI DE
CURCĂ
euro/loc
cazare
48,00

BOBOCI DE
GÂSCĂ
euro/loc
cazare
40,00

BOBOCI DE
RAȚĂ
euro/loc
cazare
30,00

2,00

8,00

7,00

5,00

2,00

8,00

5,00

4,00

16,00

64,00

52,00

39,00

Anexa nr. 2B
COST PENTRU LOCUL DE CAZARE DIN FERME DE CREŞTERE ÎN CONSERVARE PENTRU
PUI DE CARNE, PUI DE CURCĂ, BOBOCI DE GÂSCĂ, BOBOCI DE RAȚĂ

SPECIFICARE

PUI DE
CARNE
euro/loc
cazare

PUI DE
CURCĂ
euro/loc
cazare

BOBOCI DE
GÂSCĂ
euro/loc
cazare

BOBOCI DE
RAȚĂ
euro/loc
cazare

Cost privind achiziţionarea sau
achiziţionarea prin leasing de utilaje
şi echipamente, respectiv
echipamentele pentru furajare şi
adăpare, microclimat, evacuarea şi
tratarea dejecţiilor, inclusiv costurile
generale legate în mod direct de
aceste cheltuieli şi de cheltuielile
prevăzute la lit.a)
Costuri cu serviciile, respectiv
elaborare studii fezabilitate, studii de
mediu, proiecte de construcție,
servicii de arhitectură și consultanță
TOTAL COST PE LOC DE
CAZARE

2,00

8,00

7,00

5,00

0,06

0,24

0,21

0,15

2,06

8,24

7,21

5,15

Anexa nr. 2C
COST PENTRU LOCUL DE CAZARE NOU DIN FERME AFLATE ÎN ACTIVITATE CARE ÎȘI
MĂRESC CAPACITATEA DE CAZARE PENTRU PUI DE CARNE, PUI DE CURCĂ, BOBOCI DE
GÂSCĂ, BOBOCI DE RAȚĂ

SPECIFICARE

Constructie+anexe+utilitati
Cost privind achiziţionarea sau
achiziţionarea prin leasing de utilaje
şi echipamente, respectiv
echipamentele pentru furajare şi
adăpare, microclimat, evacuarea şi
tratarea dejecţiilor, inclusiv costurile
generale legate în mod direct de
aceste cheltuieli şi de cheltuielile
prevăzute la lit.a)
Costuri cu serviciile, respectiv
elaborare studii fezabilitate, studii de
mediu, proiecte de construcție,
servicii de arhitectură și consultanță
TOTAL COST PE LOC DE
CAZARE

PUI DE
CARNE
euro/loc
cazare
12,00

PUI DE
CURCĂ
euro/loc
cazare
48,00

BOBOCI DE
GÂSCĂ
euro/loc
cazare
40,00

BOBOCI DE
RAȚĂ
euro/loc
cazare
30,00

2,00

8,00

7,00

5,00

0,98

3,92

3,29

2,45

14,98

59,92

50,29

37,45

Anexa nr. 3A
COST PENTRU LOCUL DE CAZARE ÎN STAŢII NOI DE INCUBAŢIE

SPECIFICARE
Constructie+anexe+utilitati
Cost privind achiziţionarea sau achiziţionarea prin leasing de echipamente
necesare pentru dotarea stației de incubație
Costuri cu serviciile, respectiv elaborare studii fezabilitate, studii de mediu,
proiecte de construcție, servicii de arhitectură și consultanță
TOTAL COST PE LOC CAZARE

INCUBAȚIE
EURO/PE LOC
DE INCUBAT
0,60
1,70
0,23
2,53

Anexa nr. 3B
COST PENTRU LOCUL DE CAZARE DIN STAŢII DE INCUBAŢIE ÎN CONSERVARE
SPECIFICARE
Cost privind achiziţionarea sau achiziţionarea prin leasing de echipamente
necesare pentru dotarea stației de incubație
Costuri cu serviciile, respectiv elaborare studii fezabilitate, studii de mediu,
proiecte de construcție, servicii de arhitectură și consultanță
TOTAL COST PE LOC CAZARE

INCUBAȚIE
EURO/PE LOC
DE INCUBAT
1,70
0,05
1,75

Anexa nr. 3C
COST PENTRU LOCUL DE CAZARE NOU DIN STAȚII DE INCUBAȚIE AFLATE ÎN
ACTIVITATE CARE ÎȘI MĂRESC CAPACITATEA DE INCUBAŢIE
INCUBAȚIE
SPECIFICARE
EURO/PE LOC
DE INCUBAT
Constructie+anexe+utilitati
0,60
Cost privind achiziţionarea sau achiziţionarea prin leasing de echipamente
1,70
necesare pentru dotarea stației de incubație
Costuri cu serviciile, respectiv elaborare studii fezabilitate, studii de mediu,
0,16
proiecte de construcție, servicii de arhitectură și consultanță
TOTAL COST PE LOC CAZARE
2,46

Anexa nr. 4A
COST PENTRU LOCUL DE CAZARE ÎN FERME NOI DE CREŞTERE PENTRU GĂINI
OUĂ CONSUM LA SOL
SPECIFICARE
Constructie+anexe+utilitati
Cost privind achiziţionarea sau achiziţionarea
prin leasing de utilaje şi echipamente,
respectiv echipamentele pentru furajare şi
adăpare, microclimat, evacuarea şi tratarea
dejecţiilor, inclusiv costurile generale legate în
mod direct de aceste cheltuieli şi de cheltuielile
prevăzute la lit.a)
Costuri cu serviciile, respectiv elaborare studii
fezabilitate, studii de mediu, proiecte de
construcție, servicii de arhitectură și
consultanță
TOTAL COST PE LOC CAZARE

TINERET LA SOL
euro/loc cazare
16,00

ADULTE LA SOL
euro/loc cazare
27,00

5

8

2

3

23,00

38,00

Anexa nr. 4B
COST PENTRU LOCUL DE CAZARE FERME DE CREŞTERE ÎN CONSERVARE PENTRU
GĂINI OUĂ CONSUM LA SOL
SPECIFICARE
Cost privind achiziţionarea sau achiziţionarea
prin leasing de utilaje şi echipamente,
respectiv echipamentele pentru furajare şi
adăpare, microclimat, evacuarea şi tratarea
dejecţiilor, inclusiv costurile generale legate în
mod direct de aceste cheltuieli şi de cheltuielile
prevăzute la lit.a)
Costuri cu serviciile, respectiv elaborare studii
fezabilitate, studii de mediu, proiecte de
construcție, servicii de arhitectură și
consultanță
TOTAL COST PE LOC CAZARE

TINERET LA SOL
euro/loc cazare

ADULTE LA SOL
euro/loc cazare

5

8

0,15

0,24

5,15

8,24

Anexa nr. 4C
COST PENTRU LOCUL DE CAZARE NOU DIN FERME CARE ÎȘI MĂRESC
CAPACITATEA DE CAZARE PENTRU GĂINI OUĂ CONSUM LA SOL
SPECIFICARE
Constructie+anexe+utilitati
Cost privind achiziţionarea sau achiziţionarea
prin leasing de utilaje şi echipamente,
respectiv echipamentele pentru furajare şi
adăpare, microclimat, evacuarea şi tratarea
dejecţiilor, inclusiv costurile generale legate în
mod direct de aceste cheltuieli şi de cheltuielile
prevăzute la lit.a)
Costuri cu serviciile, respectiv elaborare studii
fezabilitate, studii de mediu, proiecte de
construcție, servicii de arhitectură și
consultanță
TOTAL COST PE LOC CAZARE

TINERET LA SOL
euro/loc cazare
16,00

ADULTE LA SOL
euro/loc cazare
27,00

5

8

1,47

2,45

22,47

37,45

Anexa nr. 5A
COST PENTRU LOCUL DE CAZARE ÎN FERME NOI DE CREŞTERE PENTRU GĂINI
OUĂ CONSUM, LA VOLIERĂ
SPECIFICARE
Constructie+anexe+utilitati
Cost privind achiziţionarea sau achiziţionarea
prin leasing de utilaje şi echipamente, respectiv
echipamentele pentru furajare şi adăpare,
microclimat, evacuarea şi tratarea dejecţiilor,
inclusiv costurile generale legate în mod direct
de aceste cheltuieli şi de cheltuielile prevăzute la
lit.a)
Costuri cu serviciile, respectiv elaborare studii
fezabilitate, studii de mediu, proiecte de
construcție, servicii de arhitectură și consultanță
TOTAL COST PE LOC CAZARE

TINERET LA
VOLIERĂ
euro/loc cazare
10,00

ADULTE LA
VOLIERĂ
euro/loc cazare
14,00

11,00

11,00

2

3

23,00

28,00

Anexa nr. 5B
COST PENTRU LOCUL DE CAZARE DIN FERME DE CREŞTERE ÎN CONSERVARE
PENTRU GĂINI OUĂ CONSUM,
LA VOLIERĂ
SPECIFICARE
Cost privind achiziţionarea sau achiziţionarea
prin leasing de utilaje şi echipamente, respectiv
echipamentele pentru furajare şi adăpare,
microclimat, evacuarea şi tratarea dejecţiilor,
inclusiv costurile generale legate în mod direct
de aceste cheltuieli şi de cheltuielile prevăzute la
lit.a)
Costuri cu serviciile, respectiv elaborare studii
fezabilitate, studii de mediu, proiecte de
construcție, servicii de arhitectură și consultanță
TOTAL COST PE LOC CAZARE

TINERET LA
VOLIERĂ
euro/loc cazare

ADULTE LA
VOLIERĂ
euro/loc cazare

11,00

11,00

0,33

0,33

11,33

11,33

Anexa nr. 5C
COST PENTRU LOCUL DE CAZARE NOU DIN FERME AFLATE ÎN ACTIVITATE CARE
ÎȘI MĂRESC CAPACITATEA DE CAZARE PENTRU GĂINI OUĂ CONSUM, LA VOLIERĂ

SPECIFICARE
Constructie+anexe+utilitati
Cost privind achiziţionarea sau achiziţionarea
prin leasing de utilaje şi echipamente, respectiv
echipamentele pentru furajare şi adăpare,
microclimat, evacuarea şi tratarea dejecţiilor,
inclusiv costurile generale legate în mod direct
de aceste cheltuieli şi de cheltuielile prevăzute la
lit.a)
Costuri cu serviciile, respectiv elaborare studii
fezabilitate, studii de mediu, proiecte de
construcție, servicii de arhitectură și consultanță
TOTAL COST PE LOC CAZARE

TINERET LA
VOLIERĂ
euro/loc cazare
10,00

ADULTE LA
VOLIERĂ
euro/loc cazare
14,00

11,00

11,00

1,47

1,75

22,47

26,75

Anexa nr. 6
Registrul unic privind Înregistrarea pentru accesarea Programului de susţinere pentru
activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol

Nr.
Crt.

Județ

Solicitant

Data depunerii
Cererii de
înscriere

Ora depunerii
Cererii de
înscriere

Tipul de
fermă
pentru care
aplică

Nr. Locuri de
cazare pentru
care aplică

Anexa nr. 7
Dovada
pentru cererea nr: ......................... depusă în data de ...........................
Prezenta dovada a fost eliberată de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcția pentru Agricultură
Județeană................... pentru a confirma depunerea de către PFA/II/IF/persoana juridică/entitate care deține investiția colectivă
.................................................. înscrisă la Registrul Comertului sub nr. Jxx/9999 /2007, CUI/CIF ................ a cererii cu numărul
............./zz.ll.an privind înființarea unei ferme de tip...... în cadrul Programului de susţinere pentru activitatea de reproducție, incubație și de
creștere în sectorul avicol.
Cererea a fost însoțită de următoarele documente de eligibilitate administrativă:
Nr.
crt
1
2
3
4
5
6

Denumire document

Nr. doc/Data doc

Emitent

Depus
DA/NU

Observații

Împuternicire/procură notarială
Copie BI/CI reprez. legal
Copie Certificat Înregistrare ONRC
Copie BI/CI împuternicit persoană fizică, după caz
Copie act constitutiv
Dovadă cont activ bancă/trezorerie

Documente care atestă dreptul de proprietate,
administrare, uz, uzufruct, superficie, servitute
sau altele dobândit prin act autentic notarial,
certificate de moştenitor, act administrativ de
restituire, hotărâre judecătorească, lege
7
8

Plan cadastral
Document contabil intrare în conservare/factură
cumpărare activ

Notă: Cererea dumneavoastră a fost înregistrată. În urma procesării cererii, se va emite Adeverința care să ateste înscrierea în cadrul
Programului de susţinere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol.

Anexa nr. 8
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Directia Agricolă Judeteana..........
ADEVERINTA
Nr......../ziua/luna/anul

Prin prezenta se adeverește că PFA/II/IF/persoana juridică/entitate care deține investiția colectivă .................. inscrisa la Registrul
Comertului sub nr. Jxxx/xxx/an , CUI/CIF (nr....) cu sediul in .................. în baza cererii de inscriere numarul ................ a fost inscrisă in
Programului de susţinere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol privind infiintarea unei ferme
......................................................................................................................................................
Adeverința este insoțită de „Fisa de date” rezultată în urma procesării cererii nr.........../data. Menționăm că prezenta adeverință atestă inscrierea în
Program și nu angajează în niciun fel Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale sau unitățile subordonate cu privire la obligativitatea acordării
vreunei susțineri financiare sau de altă natură. Fișa de date are caracter informativ și nu se consitituie in document de verificare a eligibilității
financiare. Suportul de susținere prevăzut în Program se face numai după aprobarea „Cererii de finanțare” în baza depunerii documentației
prevăzute de lege.
Semnat, ...............
DIRECTOR GENERAL

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
DIRECTIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ....
FISA DE DATE
(la Adeverința nr. …………….. data ……………)
(Model)
Condiții pentru acordarea de puncte procentuale:
tânăr fermier (20%): DA/NU;
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;
investiție colectivă (20%): DA/NU;
Denumire solicitant: …………………………………………………………………………………………………………………………..
(PFA/II/IF/persoana juridică/entitate care deține investiția colectivă*)
Nr crt. Denumire Detin ferma de................(în functie de activitatea detinuta si de specie, conform anexelor 1A – 5A, 1B-5B, 1C-5C)
beneficiar
Nr. locuri de
Infiintez un nr.... de locuri Infiintez un nr......de locuri Infiintez un nr...... de locuri de cazare noi,
de cazare in ferme aflate in in ferme care isi maresc capacitatea, dar
cazare detinute
de cazare noi....., dar nu
nu mai mult de capacitatile maxime
conservare, dar nu mai
mai mult de capacitatile
prevazute la art. 4 alin. (4)
maxime prevazute la art. 4 mult de capacitatile
maxime prevazute la art. 4
alin. (4), in functie de
tipul de activitate infiintat alin. (4)
1
2
Total
*) se completează cu denumirea acționarilor, forma de organizare a fiecăruia

Intensitate Eligibila
Nr. crt
1
2

Denumire tip procent intensitate ajutor de stat
Intensitate potrivit art.8 alin.(1) din Legea nr.227/2018
Tânăr Fermier

Procent estimat

Intensitate eligibila prognozată

3

Fermier care s-a instalat în cei cinci ani anteriori datei
de depunere a cererii de finanțare
4
Fermă în zone care se confruntă cu constrângeri naturale
sau cu alte constrângeri specifice
5
Ferma realizată ca investiție colectivă
Total intensitate
În vederea respectarii standardelor minime legale in vigoare aplicabile prezentului program, solictantul, respectiv PFA/II/IF/persoana
juridică/entitate care deține investiția colectivă , va trebui sa respecte urmatoarele cerinte minime la activarea/ extinderea/crearea unei ferme noi:

Nr.
crt
1
2
3
4
5
6

Denumire Cerinta minima dupa standard
Suprafata minima/cap păsări adulte
reproducție in funcție de specia deținută........
Suprafata minima/cap păsări tineret
reproducție in funcție de specia deținută........
Suprafata minima/cap pui la îngrășat in funcție
de specia deținută........
Suprafata minima/stație de incubație
deținută........
Suprafata minima/cap găini ouătoare la sol
Suprafata minima/cap găini ouătoare la volieră

Numar / Suprafata minima in mp

Observații

Conform datelor obtinute in urma evaluării eligibilitatii cererii de finanțare a solicitantului, respectiv PFA/II/IF/persoana
juridică/entitate care deține investiția colectivă, acesta va derula proiectul in conformitate cu următoarele:
Nr.
crt

Denumire Cerinta minima dupa standard

1

Suprafata minima/cap păsări adulte
reproducție in funcție de specia deținută........

2

Suprafata minima/cap păsări tineret
reproducție in funcție de specia deținută........

3

Suprafata minima/cap pui la îngrășat in funcție
de specia deținută........

4

Suprafata minima/stație de incubație
deținută........

5

Suprafata minima/cap găini ouătoare la sol

6

Suprafata minima/cap găini ouătoare la volieră

Numar / Suprafata minima in mp

Observații

Notă: Prezenta „FIȘĂ de DATE” are caracter informativ și nu se constituie în document de verificare a eligibilității financiare. Suportul de
susținere prevăzut în Program se face numai după aprobarea „Cererii de finanțare” în baza depunerii documentației prevăzute de lege.

PFA/II/IF/persoana juridică/entitate care deține investiția colectivă i se aprobă o intensitate maxima eligibilă de ..........%
PFA/II/IF/persoana juridică/entitate care deține investiția colectivă va putea înființa un număr de maxim ........ locuri de cazare într-o ferma
nouă (au fost solicitate spre finanțare ......... locuri)
PFA/II/IF/persoana juridică/entitate care deține investiția colectivă va putea înființa un număr de maxim ........locuri de cazare într-o
fermă în conservare aflată în proprietate(au fost solicitate spre finanțare ....... locuri)
PFA/II/IF/persoana juridică/entitate care deține investiția colectivă va putea înființa un număr de maxim ........locuri de cazare într-o fermă
care își mărește capacitatea, aflată în proprietate(au fost solicitate spre finanțare ....... locuri)

Valoarea ajutorului de stat in baza informațiilor procesate este de:.........................lei
Avansul ce poate fi solicitat este de maximum 30% din valoarea eligibila totală a proiectului, respectiv :.........................lei și poate fi
solicitat in conformitate cu prevederile legale.

Anexa nr. 9
Elementele obligatorii ale Studiului de fezabilitate
(se introduc în aplicație)

Informații generale privind obiectul de investiții:
Denumirea obiectului de investiții.
Beneficiarul investiției.
Documente care să demonstreze că solicitantul nu a efectuat dezmembrări/divizări ale exploatației începând cu 1 ianuarie 2017.
Elaboratorul studiului de fezabilitate.
Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții.
Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice.
Particularități ale amplasamentului.
Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional - arhitectural și tehnologic (planșe și descriptiv).
Documentație tehnică
Costurile estimative ale investiției.
Nominalizarea surselor de finanțare
Obs. 1.Documentatia tehnică din care sa reiasă: numarul de locuri de cazare realizate
Pentru dimensionarea corectă a suprafețelor utile pentru fiecare categorie de păsări, vor fi folosite următoarele densități pe mp:
Găini reproducție rase grele – tineret – 7 cap/mp
Găini reproducție rase grele – adulte – 5,5 cap/mp
Găini ouă consum – tineret sol – 15 cap/mp
Găini ouă consum – tineret volieră – 30 cap/mp
Găini ouă consum – adult sol – 9 cap/mp
Găini ouă consum – adult volieră – 18 cap/mp
Găini ouă consum cuști îmbunătățite – adulte – 600 cmp/cap
Pui de carne – 20 cap/mp
Găini reproducție rase ușoare – tineret – 15 cap/mp

Găini reproducție rase ușoare – adulte – 9 cap/mp
Curci reproducție – 2,5 cap/mp
Pui de curcă – 5 cap/mp
Gâscă reproducție – 3 cap/mp
Boboci gâscă – 6 cap/mp
Rață reproducție – 4 cap/mp
Boboci de rață – 8 cap/mp
Incubație – nr. locuri de incubație ouă găină.
Modul de calcul privind suprafața minimă a unei investiții pentru categoria Găini reproducție rase grele – tineret, va fi următorul:
Exemplu: 1 mp : 7 cap = 0,14 mp/cap x nr. locuri cazare solicitate (20.000) = 2800 mp va reprezenta suprafața utilă minimă a investiției,
cu respectarea condițiilor minime de bunăstare a animalelor.
Obs.2. Documentatia tehnică trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele elemente de construcție:
Hale de productie
Filtru sanitar-veterinar
Post trafo
Gospodarie de apa sau sistem de racordare la reteaua publica de apa
Buncare de stocare furaj
Sala de necropsie
Camera frigorifica pentru depozitarea SNCU
Spatii de depozitare
Birou medic veterinar
Sala de mese
Birou sef ferma
Imprejmuire ferma
Drumuri de acces

Anexa nr. 10

Registrul unic privind Cererile de Finanțare pentru accesarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi
de creştere în sectorul avicol
Nr. Crt.

Județ

Solicitant

Data depunerii
Cererii de finanțare

Ora depunerii Cererii
de finanțare

Tipul de fermă
pentru care aplică

Nr. Locuri de
cazare pentru
care aplică

Anexa nr. 11
RAPORT DE CONTROL LA FAȚA LOCULUI
privind existența suprafeței de teren necesare pentru realizarea investiției propuse în studiul de fezabilitate
(Model)
Numele şi prenumele ...................................., funcţia ............................, legitimaţia nr. ............................, în calitate de reprezentant al Direcţiei
pentru Agricultură a Judeţului ..........................,
am constatat că:
PFA/II/IF/persoana juridică/entitate care deține investiția colectivă..................................., cu sediul în localitatea ........................, judeţul
...................., înscrisă la registrul comerţului sub nr. ............, CUI/CIF ............, cod CAEN .............., cont bancar .................., deschis la
....................., reprezentată legal de ........................, CNP ......................, legitimat cu C.I. seria …….... nr. .........................,
a) deține suprafața de teren necesară pentru realizarea investiției: DA/NU
b) nu deține suprafața de teren necesară pentru realizarea investiției: DA/NU
Alte menţiuni:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

Reprezentantul Direcției pentru agricultură județene,

Solicitant,

Anexa nr. 12
Contract – cadru de finanțare
prin care se acordă asistență financiară nerambursabilă aferentă Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie
şi de creştere în sectorul avicol
Nr. …………. din data …………
Încheiat între,
Direcția pentru agricultură a județului ……………….., respectiv a municipiului Bucureşti, reprezentată prin directorul executiv
……………………., denumită în continuare DAJ
și
Persoana juridică şi/sau PFA şi/sau IF şi/sau II definită la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 227/2018 / entitate care deține investiția colectivă
definita la art.1 lit k) din prezentele norme metodologice................................................................................. cu sediul în localitatea
................................, judeţul ....................., înscrisă la Registrul Comerţului sub nr. ..............., CUI/CIF ......................., cod CAEN
.................................. cont bancar……………………… deschis la………………………………….. reprezentată legal de
................................................, CNP..................................... legitimat cu C.I. serie ..… nr. …………………….., denumită în continuare
Beneficiar.
a. Obiectul contractului este acordarea de asistență financiară nerambursabilă pentru investiţii în vederea realizării de locuri noi de cazare
în ferme de reproducţie, stații de incubație sau ferme de creștere noi sau în ferme de reproducţie, stații de incubație sau ferme de creștere aflate în
activitate care își măresc capacitatea de cazare, ori pentru investiții în locuri de cazare în ferme de reproducție, stații de incubație sau ferme de
creștere aflate în conservare denumite în continuare locuri noi de cazare pentru reproducţie, creștere sau stații de incubație ori pentru investiţii
în locuri de cazare în ferme de reproducție, stații de incubație sau ferme de creștere aflate în conservare, în cadrul Programului de susţinere
pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol, aprobat prin Legea nr.227/2018.

b. Se realizează o investiţie cu o capacitate de cazare de …………. locuri noi de cazare în ferme de reproducţie, stații de incubație sau
ferme de creștere noi sau ……… locuri de cazare în ferme de reproducţie, stații de incubație sau ferme de creștere aflate în activitate care își
măresc capacitatea de cazare sau.......locuri de cazare în ferme de reproducție, stații de incubație sau ferme de creștere aflate în conservare, a
cărei valoare totală este de ……….. euro (lei).
c. Intensitatea ajutorului este de ………… % din costul unui loc nou de cazare în ferme de reproducţie, stații de incubație sau ferme de
creștere noi/unui loc de cazare în ferme de reproducţie, stații de incubație sau ferme de creștere aflate în activitate care își măresc capacitatea
de cazare/unui loc de cazare în ferme de reproducție, stații de incubație sau ferme de creștere aflate în conservare, valoarea totală eligibilă a
proiectului de …………… euro (lei), iar valoarea totală a avansului este de ……….. euro (lei) reprezentând ….….% (mai mic sau egal cu 30%
din valoarea totală eligibilă a proiectului), conform cererii de finanțare nr. ……….. aprobată de DAJ.
d. (i) Se acordă, în data … 2019, suma de …………. euro (lei), reprezentând tranșa anuală din valoarea totală a avansului prevăzută la
pct.3, aferentă anului 2019.
(ii) Se acordă, în data … 2020, suma de …………. euro (lei), reprezentând tranșa anuală din valoarea totală a avansului prevăzută la
pct.3, aferentă anului 2020.
Utilizarea sumelor prevăzute la pct.(i) – (ii) se justifică, pe bază de documente, până la 31 decembrie a anului în care a fost acordat, dar nu
mai târziu de ultima cerere de plată.
Obligații Beneficiar
1. Dacă în termen de 60 de zile de la semnarea contractului de finanțare, beneficiarul nu depune documentele prevăzute la art.13
din Legea 227/2018, contractul se reziliază.
2. În termen de 3 zile lucrătoare de la încasarea primei tranșe anuale a avansului, 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 vizibil,
pe care se inscripţionează «investiţie beneficiară a „ cadrul Programului de susţinere pentru activitatea de reproducție, incubație și de
creștere în sectorul avicol”, conform cererii numărul ………........, de la Direcţia pentru agricultură a judeţului……………/Municipiului
Bucureşti».

3. În cazul nesolicitarii avansului, investitia se marchează în termen de 15 zile lucrătoare de la semnarea contractului de finantare.
3. 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 contract.
4. Termenul maxim de realizare a investiţiilor este de 18 luni de la prima decontare, cu posibilitatea de prelungire a acestuia la
solicitarea beneficiarului, cu maximum 6 luni, cu condiția încadrării în durata de derulare a Programului.
5. La finalizarea investiţiei se face recepţia acesteia, la care Beneficiarul este obligat să solicite prezența reprezentantului direcţiei pentru
agricultură judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.
6. Beneficiarul este obligat să obțină autorizaţiile de funcţionare în vederea recepţiei de închidere a cadrul Programului de susţinere
pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol pentru activitatea de reproducţie.
7. Beneficiarul are obligația de a permite efectuarea controalelor la faţa locului.
8. Toate documentele care atestă ajutorul acordat se păstrează de către Beneficiar pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data ultimei plăţi.
9. Beneficiarul care realizează investiţii în baza prezentului contract de finanțare, trebuie să desfăşoare activitate de reproducţie sau de
creștere sau de incubație în sectorul avicol pe o perioadă de minimum 10 ani de la finalizarea investiţiei. Transferul sau vânzarea investiţiei
realizate prin prezentului contract de finanțare sau a fermei care a beneficiat de ajutor de stat se va face cu preluarea obligaţiei de menţinere a
activităţii de reproducţie sau de creștere sau de incubație, până la sfârşitul perioadei de 10 ani, cu condiţia depunerii documentelor aferente
acestei acțiuni la DAJ şi a obținerii acordului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Obligații DAJ
1. DAJ înregistrează cererile de înscriere în Registrul Unic privind Înregistrarea în Programul de susţinere pentru activitatea de
reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol pentru activitatea de reproducţie, creștere sau incubație și le verifică administrativ
împreună cu documentele anexate și introduc datele în aplicația informatică, care va genera automat o dovadă care să cuprindă informațiile
legate de Beneficiar si documentele anexate cererii, care se înmânează Beneficiarului.
2. DAJ înregistrează cererile de finanţare, le verifică prin interemediul aplicației informatice împreună cu documentele anexate în
corelare cu datele din cererile de înscriere, şi efectuează controale la faţa locului, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la depunerea
acestora, în vederea stabilirii conformității datelor. După verificare, direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti,
aprobă suma necesară realizării investiţiei şi acordarea unui avans pentru numărul de locuri de cazare aprobate prin cererea de finanţare.
3. După alimentarea conturilor, DAJ virează, în termen de maximum 2 zile lucrătoare, sumele cuvenite Beneficiarului.

4. După depunerea ultimei cereri de plată de către Beneficiar, DAJ efectuează o verificare în teren, pentru a constata finalizarea investiției
și pentru elaborarea și semnarea procesului verbal de recepție a investiției.
5. În cazul în care, cu ocazia verificării în teren, DAJ constată imposibilitatea realizării recepției finale a Programului, se stabilește un
termen de conformare pentru ca Beneficiarul să realizeze actiunile necesare conformării cu obiectivele investiției. Pe durata perioadei de
conformare, plata ultimei tranșe se suspendă.
Prezentul contract - cadru de finanțare a fost încheiat la data de ...................., în două exemplare originale și intră în vigoare începând cu data
semnării de către ambele părți.
6. Verifică respectarea obligaţiei de menţinere a activităţii de creștere, reproducție sau incubașie până la sfârşitul perioadei de 10 ani.
BENEFICIAR
Denumire/
Nume si prenume,
Semnătura
Data semnării: ____________

Director executiv DAJ
Nume și prenume,
Semnătura
Data semnării: _________

Anexa nr. 13
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Direcția pentru Agricultură Județeană.........................................

CERERE DE PLATĂ
Nr......../ziua/luna/anul

PFA/II/IF/persoana juridică/entitate care deține investiția colectivă............................ inscrisa la Registrul Comertului sub nr. Jxxx/xxx/an ,
CUI/CIF …………... cu sediul in .............................. beneficiara a Programului de susţinere pentru activitatea de reproducție, incubație și de
creștere în sectorul avicol, posesoare a contractului de finantare nr. ………........../data …….........., beneficiar al unui avans in valoare de
..................., decontat in data................., prin ............................
Va rog sa aprobati decontarea urmatoarelor cheltuieli eligibile identificate prin codul/codurile ........, prevăzute la art.11 alin.(4) din prezentele
norme metodologice, în valoare de................, insotite de urmatoarele documente:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………........................................................................................................

Semnătură,
...............................................

