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COMUNICAT
Data publicării:
In Monitorul Oficial nr. 808 din 13 octombrie 2016, a fost publicata Hotararea de
Guvem l1f. 723/2016, privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru
achizitionarea de catre producatorii agricoli de juninci din rase specializate de
taurine ,juninci din specia bubaline si/sau tauri de reproductie din rase de carne".

Autoritatea
Direcţia

competentă

responsabila cu administrarea schemei de ajutor de minimis este

pentru Agricultură

Judeţeana.

BENEFICIARI:

»

Crescatori de taurine/bubaline, persoane fizice autorizate , intreprinderi
individuale si intreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr.44/2008

);>

Crescatori de taurinelbubaline, persoane fizice care detin atestat de producator
potrivit Legii l1f.145/2014.

~

Crescatori de taurine/bubaline, persoane juridice, precum si alte forme asociative
cu personalitate juridi9a constituite conform legii.

»

Beneficiarii trebuie sa detina minim

3 capete

SI

maxim 1O capete bovine

femeIe/beneficiar pentru achijitionarea de juninci din rase de taurine, iar pentru
achizitionarea de juninci din specia bubaline, beneficiarii, trebuie
minimum 1 cap
);-

Achiziţionarea
proporţia

şi

să deţină

maximum 10 capete bivoliţelbeneficiar

de tauri de

reproducţie

din rase de carne se

de un taur la 40 de capete vaci

realizează

şi/sau viţele şi/sau

juninci

respectând
deţinute

de

beneficiar.
Numărul

reproducţie

maxim de tauri de

de un beneficiar trebuie

să corespundă,

din rase de came care poate fi
aplicând

proporţia prevăzută,

achiziţionat

unui

număr

de 200 capete vaci si Îsau vitele, si/ sau juninci /beneficiar.
Pentru

obţinerea

ajutorului de minimis, beneficiarii care Îndeplinesc criteriile de

cligibilitate Întocmesc cereri
na, însoţite de

următoarele

şi

Direcţia

pentru

Agricultură Judcţea

documente:

a) copie a BIlCI alia solicitantului
notarială şi

le depun la

persoană fizică,

sau

o copie a BIlCI alia reprezentantului legal;

după

caz,

împutemicire/procură

,

•

b) copie a atestatului de

producător

emis potrivit prevederilor Legii 145/2014, în cazul

persoanelor fizice;
c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului

In

cazul persoanelor juridice;
d) declaratie pe propria raspundere conform anexei nr.2 partea B
e)

dovadă

cont activ

bancă/trezorerie;

f) document care atesta numarul de vaci/vitele/juninci sau bivolite inscrise in Registml

National al Exploatatiilor la data depui1erii cererilor;
g) angajament prin care se obliga sa mentina animalele achizitionate minimum 3 ani, si sa
inscrie in Registrul genealogie produsii femeIi obtinuti.
h) copia facturii fiscale de achizitie/filei din carnetul de comercializare a junincHor din
rase de taurine, si/sau junincilor din specia bubaline si/saul ataurilor de reproductie, din
rasa de carne.
i) copia celiificatului dc origine a animalclor achizitionate, vizata de Oficiul judetean
pentru zootehnie.
j)copie a buletinului de insarrlantari artificiale / adeverinta de monta naturala-din care sa
reiasa gestatia de minimum 3 luni.
k) fonnularul de miscare F2 emis de medicul veterinar de libera practica
Documentele enumerate sunt emise inaintea datei de deplmere a cererii , cu exceptia
celor prevazute la litera:'k'

Tennenul final de deptmere a cererilor este 11 noicmbric.
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