
GUVERNUL ROMÂNIEI 

HOTĂRÂREA Nr. 638/31.08.2016 

privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii 

agricoli de berbeci/țapi de reproducție din rase specializate” 
 

Beneficiarii, cuantumul ajutoarelor, criterii de eligibilitate, bugetul şi durata schemei 

Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor din domeniul zootehnic care îşi 

desfăşoară activitatea în sectorul producţiei primare, în vederea ameliorării valorii genetice a şeptelului 

de animale, pentru achiziţionarea de berbeci/țapi de reproducție din rase specializate. 

      Beneficiarii schemei sunt: 

a) crescători de ovine/caprine, 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 şi completările ulterioare; 

b) crescători de ovine/caprine, persoane fizice care deţin atestat de producător emis potrivit 

prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din 

sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) crescători de ovine/caprine, persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu personalitate 

juridică constituite conform legii. 

 Pentru a beneficia de ajutorul de minimis privind achiziționarea de berbeci/țapi de reproducție, 

din rase specializate, beneficiarii trebuie să deţină:  

a) minimum 60 capete femele ovine, pe beneficiar, în vederea achiziționării de berbeci de 

reproducție din rase specializate ; 

b) minimum 60 capete femele caprine, pe beneficiar, în vederea achiziționării de țapi de 

reproducție din rase specializate . 

Achiziţionarea de berbeci/țapi de reproducție din rase specializate se realizează respectând 

proporția de un berbec/un țap din rase specializate la 30 de capete femele ovine/20 capete femele 

caprine deţinute de beneficiar.  

Numărul maxim de berbeci/țapi de reproducţie care poate fi achiziţionat de un beneficiar, 

trebuie să corespundă, aplicând proporţia prevăzută, unui număr de 700 capete femele ovine/350 

capete femele caprine. 

   Pentru obținerea ajutorului de minimis beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ 

următoarele condiţii: 

a) să dețină un efectiv de femele ovine/caprine,  identificate şi înregistrate în RNE, până la data 

intrării în vigoare a prezentei hotărâri; 

b) berbecii/țapii achiziționați sunt din rasele specializate cuprinse în lista întocmită de ANZ; 

c) să deţină registrul individual al exploataţiei, completat și actualizat;  

d) se obligă prin angajament scris să menţină în exploatație berbecii/țapii de reproducție din rase 

specializate, achiziționați, pe o perioadă de minimum 3 ani începând cu data la care sprijinul 

financiar a fost acordat,  

e) se obligă prin angajament scris să înscrie în Registrul Genealogic, produșii femeli obținuți din 

monta naturală cu berbecii/țapii de reproducție din rase specializate achiziționați în baza 

prezentei hotărâri, în cazul raselor pentru care se face reproducție în rasă pură, conform 

standardelor de rasă, precum şi să introducă întreg efectivul de ovine/caprine în programul 

strategic de eradicare a scrapiei; 

Cuantumul sprijinului financiar, reprezentând ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este 

de: 

a) maximum 2.500 lei/cap berbec din rasă specializată achiziționat potrivit prevederilor 

prezentei hotărâri; 

b) maximum 2.500 lei/cap țap din rasă specializată achiziționat potrivit prevederilor prezentei 

hotărâri. 



Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu 

poate depăşi suma de 15.000 euro pe durata  a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar 

actual şi în cele două exerciţii financiare precedente. 

 

   

            Pentru obţinerea ajutorului de minimis, beneficiarii , care îndeplinesc criteriile de eligibilitate  

vor depune la  până la data de 10 octombrie 2016, la Directia pentru Agricultura  Cluj o cerere , 

insotita de urmatoarele documente: 

a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică, sau după caz, împuternicire/procură notarială şi 

o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal; 

b) copie a atestatului de producător, emis potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014; 

c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerţului, în cazul 

persoanelor juridice , precum si copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică; 

d) declarație pe proprie răspundere c; 

e) dovadă cont activ bancă/trezorerie; 

f) document care atestă numărul de femele ovine/caprine înscrise în RNE, la data depunerii cererii, 

eliberat  de operatorul Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor – SNIIA; 

g) angajamentul prevăzut prin care se obligă să menționă animalele achiziționate potrivit prezentei 

hotărâri minimum 3 ani, să înscrie în Registrul Genealogic produșii femeli obținuți din monta 

naturală cu berbecii/țapii de reproducție din rase specializate achiziționați, precum şi să 

introducă întreg efectivul de ovine/caprine în programul strategic de eradicare a scrapiei; 

h) copia facturii fiscale de achiziție/filei carnetului de comercializare a berbecilor/țapilor de 

reproducție din rase specializate; 

i) copii ale certificatelor de origine a berbecilor/țapilor de reproducție din rase specializate, vizate 

de Oficiul judeţean de zootehnie, care se depun până la data de 31 octombrie 2016. 

j) formularul de mișcare F2/document de mișcare, emis de medicul veterinar , avizat de Direcția 

Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor județeană . 

Documentele prevăzute mai sus sunt emise înaintea datei de depunere a cererii, cu excepția celui 

prevăzut la lit.i). 

           Documentele prevăzute la lit.a) - c) sunt prezentate în original şi copie, în vederea certificării de 

reprezentantul Direcţiei pentru agricultură  a sintagmei „conform cu originalul". 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 

LISTA 

cu rasele specializate pentru achiziționarea de berbeci/țapi de reproducție din rase specializate  

 

Nr. crt. Rasa 

OVINE  

1. Suffolk 

2. Charollais 

3. Ile de France 

4. Rasa de carne Palas 

5. Texel 

6. Cap Negru German 

7. Hampshire 

8. Merinofleisch  

9. Merinos de Palas 

10. Rasa de lapte Palas 

11. Lacaune 

12. Friză 

13. Awassi 

14. Țurcană 

15. Cap Negru de Teleorman 

16.  Ţigaie 

17. Karakul  

18. Blanche du Massif central 

19. Vendeen 

20. Berrichon du Cher 

21. Charmoise 

22. Rouge de l’Ouest 

CAPRINE 

1. Carpatină 

2. Albă de Banat 

3. Alpină franceză 

4. Saanen 

5. Boer 

6. Murciano-Granadină 

7. Nubiană 

8. Nobilă Germană 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Anexa nr.2 

  

 

CERERE  
PENTRU SCHEMA DE MINIMIS „ACHIZIŢIONAREA DE CĂTRE  PRODUCĂTORII 

AGRICOLI DE BERBECI/ȚAPI DE REPRODUCȚIE DIN RASE SPECIALIZATE” (model) 
Partea A 

Direcţia pentru agricultură a judeţului…………..………/a Municipiului Bucureşti 

 

Numărul şi data din Registrul judeţean de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de 

schema de ajutor de minimis   ………………/……………………. 

    

 

Nume şi prenume persoană fizică 

 

 

Nume şi prenume împuternicit (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit) 

 

Nr. Şi data împuternicirii/procurii notariale  

 

 

             

  

Adresa 

 

Judeţul/Sectorul      

 

  Localitatea      

Satul / Strada    Nr.  Cod  poştal     Bl.  

13. Sc.  

Ap.   

Telefon           Fax E-mail 

 

Trezoreria/ Banca 

 

Sucursala/Agenţia/Filiala  

  

IBAN                         

     

Denumirea persoanei juridice/ PFA/ ÎÎ/ ÎF 

 

 

Cod unic de înregistrare (CUI)            

Cod de identificare  iscal (CIF)           

 

Nume titular/administrator/reprezentant legal Prenume titular/administrator/reprezentant legal 

  

 

 

             

  

CNP titular/împuternicit 

CNP titular/administrator/reprezentant legal 



Sediul social persoana juridică/ PFA/ ÎÎ/ ÎF/ 

 

Judeţul/Sectorul      

 

  Localitatea      

Satul / Strada    Nr.  Cod  poştal     Bl.  

13. Sc.  

Ap.   

Telefon           Fax E-mail 

 

Trezoreria / Banca 

 

Sucursala/Agenţia/Filiala 

  

IBAN                         

     

Solicit sprijin financiar prin schema de minimis „Achiziţionarea de către producătorii agricoli de 

berbeci/țapi de reproducție din rase specializate”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr………../2016, 

pentru achiziționarea unui efectiv de …………. Capete berbeci/țapi de reproducție din rase specializate 

. 
 

Anexez la prezenta cerere următoarele documente: 
…………………………………………………. 

…………………………………………………… 

Notă: Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul şi data 

acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul Direcției pentru agricultură 

județene/a municipiului București împuternicit cu primirea şi verificarea cererii şi a documentelor 

însoţitoare. 

Partea B 

 

Declar că am depus/nu am depus o altă cerere pentru acordare de ajutor de minimis pentru 

„Achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci/țapi de reproducție din rase specializate”, la 

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului......................../ a Municipiului Bucureşti. 
 

Declar că: 

- am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 606/2014 privind 

aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor 

hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie-iulie 2014 asupra culturilor agricole în 

spaţii protejate" care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal    

       

 Da                 Suma……………………..                        Nu 

 

- am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 867/2014 privind 

aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice 

nefavorabile manifestate în perioada mai-iulie 2014 ce au produs pagube asupra sectorului apicol" 
  

 Da                 Suma……………………..                           Nu 
 

- am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 873/2014 privind 

aprobarea schemei de minimis "Achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducţie 

din rase specializate şi de juninci din rase specializate" 

 

 Da                 Suma……………………..                             Nu 

 

  
  



- am beneficiat de alte ajutoare de minimis care fac obiectul altor acte normative 

 

  Da                 Suma……………………..                                Nu 

Declar că întreprinderea se încadrează în categoria întreprinderilor unice definite la art.3 lit.c) din 

Hotărârea Guvernului nr. ……./2016, având în componenţă următoarele intreprinderi…..……(*), 

întreprinderi ce cad sub incidenţa prezentului ajutor de minimis, precum şi a ajutoarelor de minimis 

listate mai sus; 

 

(*) Lista include denumire, sediu, date de contact. 

  

    Da                                                                                          Nu 

 

Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control 

şi să înapoiez, la cererea motivată a direcţiilor pentru agricultură judeţene sau a altor instituţii abilitate, 

suma care a fost virată de acestea sub titlul de ajutor de minimis, fără a prejudicia eventualele urmări 

ce ar putea fi angajate împotriva mea. 

 

Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Codul Penal, declar că datele 

înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect 

valabile. 

 

Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate şi verificate în vederea 

calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de 

evaluări economice. 

Beneficiar, 

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

(Semnătura şi ştampila după caz) 

 

Se aprobă suma de………………(*) lei    

Verificat, 

Reprezentant DAJ: 

Nume/prenume/Semnătura ....................... 

Aprobat, 

Director Executiv   

(nume, prenume) …….……………. 
Semnătura                                    Ştampila 

 

(*) Suma se aprobă după aplicarea prevederilor art.10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului 

nr……../2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.3 

 

Registrul judeţean de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar  
prevăzut de schema de ajutor de minimis (model) 

 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului........................../a Municipiului Bucureşti 

 

Nr. crt./ 

data 

Crescător de 

animale (numele si 

prenumele, 

denumire, 

CNP/CUI, 

localitatea) 

Cerere 

pentru 

ajutor de 

minimis 

(nr./data) 

Specia 

(ovine 

/caprine) 

Nr. capete 

pentru 

care se 

solicită 

sprijin 

Cuantum 

aplicat 

(lei/cap) 

Suma totală 

aprobată (*) 

(lei) 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1       

2       

3       

4       

……..       

(*) Nu poate depăşi valoarea de 65.000 lei (echivalentul în lei a 15.000 euro), având în vedere 

prevederile art.7 alin.(2) și (3)  
 

Întocmit, 

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

(nume, prenume, funcţia, semnătura, ştampila) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                            ANGAJAMENT 

 

Subsemnatul /Pers. Juridica_________________________ , domiciliat /cu sediul in   localitatea  

_________________Str. _______________nr._________jud.Cluj posesor BI/CI seria______Nr.___ 

CNP/CUI ________________,  ma angajez sa pastrez  in exploatatia agricola proprie inregistrata in R.N.E. 

cu nr.__________________,  timp de 3 ani de la data acordarii sprijinului  financiar   berbecutii/ tapii  

achizitionati conf. HG nr. 638/ 31.08.2016 timp de 3 ani de la data acordarii sprijinului  financiar , cu 

urmatoarele certificate de origine:  

      1.____________________________________ 

      2.____________________________________ 

      3.____________________________________ 

      4.____________________________________ 

      5.____________________________________ 

      6.____________________________________ 

      7.____________________________________ 

      8.____________________________________ 

      9.____________________________________ 

     10.____________________________________ 

     11.____________________________________ 

 

Ma angajez de asemenea  să înscriu în Registrul Genealogic, produșii femeli obținuți din monta 

naturală cu berbecii/țapii de reproducție din rase specializate achiziționați în baza prezentei hotărâri, în cazul 

raselor pentru care se face reproducție în rasă pură, conform standardelor de rasă, precum şi să introducă întreg 

efectivul de ovine/caprine în programul strategic de eradicare a scrapiei; 

 

 

 

      Nume , prenume                                                              Data 

 

 


