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A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E
A L E  A D M I N I S T R A fi I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE

O R D I N
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hot„r‚rii Guvernului nr. 64/2005 

privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subven˛ii, Ón anul 2005, produc„torilor agricoli
din sectorul animalier, pentru cre∫terea produc˛iei animaliere ∫i piscicole, 

precum ∫i a efectivelor de animale

Av‚nd Ón vedere prevederile art. 19 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 64/2005 privind sprijinul direct al statului prin
acordarea de subven˛ii, Ón anul 2005, produc„torilor agricoli din sectorul animalier, pentru cre∫terea produc˛iei animaliere
∫i piscicole, precum ∫i a efectivelor de animale,

Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale emite urm„torul ordin:

Art. 1. — Se aprob„ Normele metodologice de aplicare
a Hot„r‚rii Guvernului nr. 64/2005 privind sprijinul direct al
statului prin acordarea de subven˛ii, Ón anul 2005,
produc„torilor agricoli din sectorul animalier, pentru
cre∫terea produc˛iei animaliere ∫i piscicole, precum ∫i a

efectivelor de animale, cuprinse Ón anexa care face parte
integrant„ din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur

Bucure∫ti, 4 februarie 2005.
Nr. 79.



ANEX√

N O R M E  M E T O D O L O G I C E

de aplicare a Hot„r‚rii Guvernului nr. 64/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subven˛ii,

Ón anul 2005, produc„torilor agricoli din sectorul animalier, pentru cre∫terea produc˛iei animaliere ∫i piscicole, 

precum ∫i a efectivelor de animale
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Art. 1. — Œn sensul prezentelor norme metodologice,
beneficiarii sprijinului direct al statului pentru acordarea
subven˛iilor alocate de la bugetul de stat sunt produc„torii
agricoli, persoane fizice sau juridice, care de˛in, cresc ∫i
exploateaz„ animale de produc˛ie ∫i reproduc˛ie sau care
de˛in/administreaz„ amenaj„ri piscicole pentru producerea
de pe∫te de consum, organiza˛i Ón exploata˛ii agricole
constituite conform Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 108/2001 privind exploata˛iile agricole, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 166/2002, cu
complet„rile ulterioare.

Art. 2. — (1) Beneficiaz„ de subven˛ii de la bugetul de
stat produc„torii agricoli care Óndeplinesc condi˛iile
prev„zute la art. 1 ∫i care:

a) livreaz„ animale pentru abatorizare, individualizate Ón
sistemul na˛ional prev„zut de legisla˛ia Ón vigoare;

b) livreaz„ miere pentru procesare;
c) livreaz„ produc˛ii de carne Ón viu pentru abatorizare

sau ou„ de g„in„, ob˛inute Ón conformitate cu prevederile
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 34/2000 privind
produsele agroalimentare ecologice, aprobat„ prin Legea
nr. 38/2001, ∫i certificate ecologic de c„tre un organism de
inspec˛ie ∫i certificare acreditat de Ministerul Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale;

d) livreaz„ lapte de oaie ∫i/sau capr„ pentru prelucrare
la agen˛i economici specializa˛i Ón procesare;

e) livreaz„ gogo∫i crude de viermi de m„tase la unit„˛ile
de procesare;

f) de˛in material biologic de reproduc˛ie;
g) livreaz„ pe∫te de consum la unit„˛i de comercializare

∫i unit„˛i de procesare autorizate.
(2) Produc„torii agricoli ∫i produc„torii din sectorul

piscicol beneficiaz„ de subven˛ii pentru produc˛iile realizate
∫i abatorizate sau livrate Ón perioada 1 ianuarie—
31 decembrie 2005.

Art. 3. — (1) Produc„torii agricoli beneficiaz„ de
subven˛iile prev„zute la art. 2 din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 64/2005 numai pentru animalele abatorizate Ón unit„˛i
autorizate sanitar-veterinar ∫i licen˛iate, precum ∫i pentru
produsele procesate Ón unit„˛i specializate, autorizate
sanitar-veterinar ∫i licen˛iate pentru acea activitate.

(2) Produc„torii agricoli beneficiaz„ de subven˛iile
prev„zute la art. 3 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 64/2005,
cu respectarea condi˛iilor men˛ionate la alin. (1) ∫i a c„ror
activitate este certificat„ ecologic.

(3) Produc„torii agricoli beneficiaz„ de subven˛iile
prev„zute la art. 10 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 64/2005
Ón urm„toarele condi˛ii:

a) cresc viermi de m„tase din specia Bombyx mori din
ou„ de viermi de m„tase preluate prin contract de la unit„˛i
specializate Ón producerea ou„lor de viermi de m„tase,
ambalate Ón cutii de 10 g care s„ con˛in„ minimum
20.000 de ou„ de viermi de m„tase, conform prevederilor
Ordinului ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor

nr. 658/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice de calitate
privind ou„le de viermi de m„tase comerciale ∫i gogo∫ile
de viermi de m„tase crude, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 134 din 3 martie 2003;

b) Óndeplinesc condi˛iile prev„zute Ón Ordinul ministrului
agriculturii, p„durilor, apelor ∫i mediului nr. 119/2004 privind
aprobarea Criteriilor pentru atestarea eligibilit„˛ii cresc„torilor
de viermi de m„tase din specia Bombyx mori, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 147 din
19 februarie 2004;

c) livreaz„ minimum 20 kg gogo∫i de m„tase crude
pentru fiecare cutie de 10 g cu ou„ de viermi de m„tase
preluate prin contract pentru cre∫tere, la unit„˛i specializate
Ón prelucrare, care respect„ condi˛iile de calitate aprobate
prin Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 658/2002.

Art. 4. — Pentru a beneficia de subven˛iile de la
bugetul de stat produc„torii agricoli care desf„∫oar„
activitatea de cre∫tere ∫i exploatare a animalelor/pe∫telui de
consum trebuie s„ completeze o cerere, ale c„rei model ∫i
termen de depunere sunt stabilite pentru fiecare produs.

Art. 5. — Cererile pentru Óncasarea subven˛iilor
prev„zute Ón Hot„r‚rea Guvernului nr. 64/2005 se depun
de c„tre beneficiarii sprijinului la direc˛ia pentru agricultur„
∫i dezvoltare rural„ jude˛ean„ sau a municipiului Bucure∫ti,
dup„ caz, Ón vederea verific„rii ∫i aprob„rii.

Art. 6. — (1) Pentru persoanele juridice, activitatea de
cre∫tere ∫i exploatare a animalelor este atestat„ prin
Ónscrierea declara˛iei conduc„torului exploata˛iei Óntr-un
registru special de eviden˛„ a exploata˛iilor, la direc˛ia
pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„ jude˛ean„ sau a
municipiului Bucure∫ti, dup„ caz, pe a c„rei raz„
administrativ„ Ó∫i desf„∫oar„ activitatea.

(2) Produc„torii agricoli, persoane fizice, trebuie s„ fie
atesta˛i pentru conducerea unei exploata˛ii familiale sau
comerciale, conform legisla˛iei Ón vigoare.

(3) Pentru produc„torii din acvacultur„, activitatea de
cre∫tere a pe∫telui de consum Ón unit„˛ile de produc˛ie din
acvacultur„ este atestat„ prin Ónscrierea unit„˛ii de
acvacultur„ Ón Registrul unit„˛ilor de produc˛ie din
acvacultur„ ∫i prin ob˛inerea licen˛ei de acvacultur„.

(4) Beneficiarul subven˛iei nu poate solicita subven˛ia
Ónaintea Ónscrierii Ón registrul exploata˛iilor ∫i a ob˛inerii
atestatului de conduc„tor de exploata˛ie.

Art. 7. — Produc„torii agricoli pot solicita subven˛iile
cuvenite conform Hot„r‚rii Guvernului nr. 64/2005, direct
sau prin intermediul consiliilor pe produs, al organiza˛iilor
interprofesionale pe produs sau grup„ de produse ori al
organiza˛iilor profesionale constituite la nivel local cu
reprezentare jude˛ean„ ∫i prin intermediul filialelor jude˛ene
ale asocia˛iilor profesionale, Ón cazul cresc„torilor de albine,
recunoscute de Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale, precum ∫i prin intermediul grupurilor de produc„tori



pentru comercializarea produselor agricole ∫i piscicole din
care fac parte, constituite conform legisla˛iei Ón vigoare,
denumite Ón continuare forme asociative legal constituite.

Art. 8. — Œn cazul solicit„rii subven˛iilor prin intermediul
formelor asociative legal constituite, se procedeaz„ astfel:

1. forma asociativ„ legal constituit„ va pune la dispozi˛ie
produc„torilor:

a) lista cu abatoarele autorizate sanitar-veterinar ∫i
licen˛iate pentru activitatea de abatorizare, precum ∫i lista
cu abatoarele cu activitate ecologic„ certificat„;

b) lista operatorilor de Óns„m‚n˛„ri artificiale autoriza˛i de
unit„˛ile pentru ameliorare ∫i reproduc˛ie Ón zootehnie
jude˛ene ∫i lista reproduc„torilor masculi autoriza˛i pentru
mont„ natural„;

c) modelele de cereri ∫i lista documentelor necesare
pentru a beneficia de subven˛ii;

2. forma asociativ„ legal constituit„ centralizeaz„ cererile
membrilor asocia˛i, preia documentele care atest„ dreptul
la subven˛ii ∫i le depune la direc˛ia pentru agricultur„ ∫i
dezvoltare rural„ jude˛ean„ sau a municipiului Bucure∫ti,
dup„ caz, Ómpreun„ cu:

a) cererea, al c„rei model este prezentat Ón anexa
nr. 15;

b) actul de constituire a formei asociative legal
constituite;

c) procesul-verbal al adun„rii generale Ón care membrii,
nominaliza˛i ∫i identifica˛i pe baza actelor de identitate, au
fost de acord cu derularea subven˛iilor cuvenite prin forma
asociativ„ legal constituit„, autentificat prin biroul notarului
public;

d) denumirea b„ncii ∫i num„rul de cont al formei
asociative legal constituite Ón care vor fi virate sumele
corespunz„toare subven˛iilor;

3. direc˛ia pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„
jude˛ean„ sau a municipiului Bucure∫ti, dup„ caz, verific„
solicit„rile centralizate ale membrilor asocia˛i, Ón vederea
vir„rii sumelor cuvenite Ón contul formei asociative legal
constituite;

4. forma asociativ„ legal constituit„, pe baza borderoului
care cuprinde numele, actul de identificare — serie, num„r,
cod numeric personal —, suma solicitat„, suma aprobat„,
precum ∫i semn„tura cresc„torului, execut„ plata
individual„ a subven˛iilor;

5. cererile individuale ∫i borderourile de plat„ vor fi
arhivate conform legisla˛iei Ón vigoare ∫i vor fi puse la
dispozi˛ie reprezentan˛ilor serviciului de inspec˛ii din cadrul
direc˛iei pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„ jude˛ean„
sau a municipiului Bucure∫ti, dup„ caz, precum ∫i
organelor de control abilitate.

Art. 9. — (1) Subven˛iile pentru produc˛iile de carne,
prev„zute la art. 2 alin. (1) din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 64/2005, se acord„ cresc„torilor de animale Ón baza
cererii scrise, al c„rei model este prezentat Ón anexele
nr. 1a) ∫i 1b), depus„ Ón termen de 30 de zile de la data
efectu„rii pl„˛ii, Ónso˛it„ de documente, pentru fiecare
categorie de beneficiar ∫i Ón func˛ie de regimul utiliz„rii
abatorului.

(2) Documentele necesare pentru persoanele fizice care
livreaz„ animale la abatoare autorizate sanitar-veterinar
sunt urm„toarele:

a) copie de pe biletul de proprietate a animalelor,
eliberat de consiliul local, Ón care se va men˛iona num„rul
animalelor de˛inute de proprietar, Ónscrise Ón Registrul
agricol;

b) copie de pe certificatul sanitar-veterinar emis de
direc˛ia sanitar-veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor
jude˛ean„ sau a municipiului Bucure∫ti, dup„ caz;

c) copie de pe borderoul de achizi˛ie Óntocmit de abator;
d) copii de pe actele care atest„ efectuarea pl„˛ii;
e) copie de pe factura fiscal„ de abatorizare a

animalelor, Ón situa˛ia abatoriz„rii ca prestatori de servicii;
f) copie de pe autoriza˛ia sanitar„ veterinar„ ∫i de pe

licen˛a de fabrica˛ie a abatorului.
(3) Documentele necesare pentru persoanele juridice

sunt urm„toarele:
a) pentru persoanele juridice care livreaz„ animale la

abatoare autorizate sanitar-veterinar:
— copii de pe certificatul de Ónregistrare al societ„˛ii

comerciale;
— num„rul de Ónregistrare Ón registrul special de

eviden˛„ a exploata˛iilor de la direc˛ia pentru agricultur„ ∫i
dezvoltare rural„ jude˛ean„ sau a municipiului Bucure∫ti,
dup„ caz;

— copie de pe actul de Ónso˛ire a m„rfii;
— copie de pe certificatul sanitar-veterinar emis de

direc˛ia sanitar-veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor
jude˛ean„ sau a municipiului Bucure∫ti, dup„ caz;

— copii de pe factura fiscal„ de v‚nzare a animalelor
∫i de pe documentele care atest„ efectuarea pl„˛ii facturii;

— copie de pe autoriza˛ia sanitar„ veterinar„ ∫i de pe
licen˛a de fabrica˛ie a abatorului;

b) pentru persoane juridice care abatorizeaz„ animale Ón
regim de prestare de servicii:

— copii de pe certificatul de Ónregistrare al societ„˛ii
comerciale;

— num„rul de Ónregistrare Ón registrul special de
eviden˛„ a exploata˛iilor de la direc˛ia pentru agricultur„ ∫i
dezvoltare rural„ jude˛ean„ sau a municipiului Bucure∫ti,
dup„ caz;

— copie de pe actul de Ónso˛ire a m„rfii;
— copie de pe certificatul sanitar-veterinar emis de

direc˛ia sanitar-veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor
jude˛ean„ sau a municipiului Bucure∫ti, dup„ caz;

— copie de pe factura fiscal„ de abatorizare a
animalelor ∫i de pe documentele care atest„ efectuarea
pl„˛ii facturii;

— copie de pe raportul de t„iere a animalelor;
— copie de pe autoriza˛ia sanitar„ veterinar„ ∫i de pe

licen˛a de fabrica˛ie a abatorului;
c) persoane juridice care abatorizeaz„ animalele Ón

abatoarele proprii:
— copii de pe certificatul de Ónregistrare al societ„˛ii

comerciale de cre∫tere ∫i abatorizare;
— copie de pe autoriza˛ia sanitar„ veterinar„ pentru

activitatea de abatorizare;
— copie de pe actul de licen˛iere a activit„˛ii de

abatorizare;
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— act contabil de eviden˛iere a efectivului de animale —
mi∫carea animalelor;

— copie de pe certificatul sanitar-veterinar emis de
direc˛ia sanitar-veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor
jude˛ean„ sau a municipiului Bucure∫ti, dup„ caz;

— copie de pe actul de Ónso˛ire a animalelor de la
ferm„ la abator;

— copie de pe nota de intrare-recep˛ie Ón abator;
— copie de pe raportul de t„iere a animalelor;
d) persoanele juridice, cresc„tori de porci sau pui

broiler, depun, Ómpreun„ cu documentele prev„zute la
lit. a), b) ∫i c), programul propriu anual de sus˛inere cu
furaje a produc˛iei marf„ de carne de porc sau de pas„re,
al c„rui model este prezentat Ón anexa nr. 2.

Art. 10. — Subven˛iile pentru produc˛iile de carne Ón
viu, ob˛inute Ón conformitate cu prevederile Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 34/2000, prev„zute la art. 3
alin. (1) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 64/2005, se acord„
cresc„torilor de animale Ón baza cererii scrise, al c„rei
model este prezentat Ón anexele nr. 3a) ∫i 3b), depus„ Ón
termen de 30 de zile de la data efectu„rii pl„˛ii, Ónso˛it„ de
documentele prev„zute la art. 9 alin. (1), (2) ∫i (3), pentru
fiecare categorie de beneficiar ∫i Ón func˛ie de regimul
utiliz„rii abatorului, la care se adaug„:

— fi∫a de Ónregistrare la Ministerul Agriculturii, P„durilor
∫i Dezvolt„rii Rurale a produc„torului Ón agricultura
ecologic„;

— contractul produc„torului cu un organism de inspec˛ie
∫i certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale;

— certificatul de atestare ecologic„ a animalelor sau
certificatul de atestare ecologic„ a exploata˛iei, dup„ caz,
cu eviden˛a animalelor pe specii;

— certificatul de acreditare a abatorului, emis de un
organism de inspec˛ie ∫i certificare acreditat de Ministerul
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale pentru activit„˛i
de procesare a produselor animaliere ecologice;

— certificatul produsului ecologic.
Art. 11. — (1) Subven˛iile pentru ou„le de g„in„,

ob˛inute Ón conformitate cu prevederile Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 34/2000, certificate ecologic de
c„tre un organism de inspec˛ie ∫i certificare acreditat de
Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, se
acord„ cresc„torilor de p„s„ri Ón baza cererii scrise, al
c„rei model este prezentat Ón anexele nr. 4a) ∫i 4b),
depus„ Ón termen de 30 de zile de la data efectu„rii pl„˛ii,
care va fi Ónso˛it„ de urm„toarele documente:

— fi∫a de Ónregistrare la Ministerul Agriculturii, P„durilor
∫i Dezvolt„rii Rurale a produc„torului Ón agricultura
ecologic„;

— contractul produc„torului cu un organism de inspec˛ie
∫i certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale;

— certificatul de atestare ecologic„ a exploata˛iei, emis
de un organism de inspec˛ie ∫i certificare acreditat de
Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, cu
specificarea num„rului de p„s„ri;

— certificatul produsului ecologic.

(2) Fa˛„ de documentele prev„zute la alin. (1), pentru
persoanele fizice se adaug„:

— copie de pe biletul de proprietate a p„s„rilor, eliberat
de consiliul local, Ón care se va men˛iona num„rul p„s„rilor
de˛inute de proprietar, Ónscrise Ón Registrul agricol;

— copie de pe certificatul sanitar-veterinar emis de
direc˛ia sanitar-veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor
jude˛ean„ sau a municipiului Bucure∫ti, dup„ caz;

— copii de pe documentele care atest„ efectuarea
pl„˛ii.

(3) Fa˛„ de documentele prev„zute la alin. (1), pentru
persoanele juridice se adaug„:

— copii de pe certificatul de Ónregistrare al societ„˛ii
comerciale;

— num„rul de Ónregistrare Ón registrul special de
eviden˛„ a exploata˛iilor de la direc˛ia pentru agricultur„ ∫i
dezvoltare rural„ jude˛ean„ sau a municipiului Bucure∫ti,
dup„ caz;

— copie de pe actul de Ónso˛ire a m„rfii;
— copie de pe certificatul sanitar-veterinar emis de

direc˛ia sanitar-veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor
jude˛ean„ sau a municipiului Bucure∫ti, dup„ caz;

— copii de pe documentele care atest„ efectuarea
pl„˛ii.

Art. 12. — (1) Subven˛iile pentru juninci la prima f„tare,
a∫a cum sunt prev„zute la lit. A din anexa la Hot„r‚rea
Guvernului nr. 64/2005, se acord„ pentru animalele
individualizate astfel Ónc‚t s„ se poat„ stabili trasabilitatea
acestora p‚n„ la origine, Ón cazul Ón care au originea
cunoscut„ ∫i pentru care data Óns„m‚n˛„rii sau a montei
naturale a fost consemnat„ Ón registrele oficiale.

(2) Cererea pentru acordarea subven˛iilor prev„zute la
alin. (1), al c„rei model este prev„zut Ón anexele nr. 5a) ∫i
5b), se depune de c„tre solicitant Ón termen de 60 de zile
de la data f„t„rii.

Art. 13. — (1) Subven˛iile pentru vi˛ei ∫i malaci, a∫a
cum sunt prev„zute la lit. B din anexa la Hot„r‚rea
Guvernului nr. 64/2005, se acord„ pentru produ∫ii ob˛inu˛i
∫i men˛inu˛i Ón aceea∫i exploata˛ie minimum 6 luni dup„
f„tare, care sunt individualiza˛i astfel Ónc‚t s„ se poat„
stabili trasabilitatea acestora p‚n„ la origine ∫i a c„ror dat„
de Óns„m‚n˛are artificial„ sau de mont„ natural„, precum
∫i paternitatea sunt consemnate Ón registrele oficiale.

(2) Cererea pentru acordarea subven˛iilor prev„zute la
alin. (1), al c„rei model este prev„zut Ón anexele nr. 6a) ∫i
6b), se depune de c„tre solicitant Ón termen de 60 zile
dup„ ce vi˛elul Ómpline∫te v‚rsta de 6 luni, cu condi˛ia ca
acesta s„ fie Ón via˛„.

Art. 14. — (1) Beneficiarii subven˛iilor prev„zute la
art. 6 alin. (1) lit. a) ∫i b) din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 64/2005 ∫i diferen˛iate conform lit. A pct. 2 ∫i lit. B
pct. 2 din anexa la aceea∫i hot„r‚re, din zona de munte,
sunt cei care au domiciliul stabil Ón localit„˛ile prev„zute Ón
Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale
∫i al ministrului administra˛iei ∫i internelor nr. 328/321/2004
pentru aprobarea delimit„rii municipiilor, ora∫elor ∫i
comunelor din zona montan„, publicat Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 758 din 19 august 2004.
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(2) Beneficiarii prev„zu˛i la alin. (1) pot solicita
subven˛ia numai dac„ de˛in ∫i exploateaz„ animale,
conform art. 1, Ón zona de munte.

Art. 15. — (1) Subven˛iile pentru scrofi˛ele de
reproduc˛ie la prima f„tare, care Ón˛arc„ minimum 8 purcei,
prev„zute la lit. C din anexa la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 64/2005, se acord„ pentru animalele individualizate Ón
sistemul na˛ional prev„zut de legisla˛ia Ón vigoare ∫i ale
c„ror date de Óns„m‚n˛are artificial„ sau mont„ natural„,
f„tare ∫i Ón˛„rcare sunt consemnate Ón registrele oficiale.

(2) Cererea pentru acordarea subven˛iilor prev„zute la
alin. (1), al c„rei model este prezentat Ón anexele nr. 7a)
∫i 7b), se depune de c„tre solicitant dup„ Ón˛„rcarea
purceilor, dar nu mai t‚rziu de data de 10 a lunii
urm„toare.

Art. 16. — (1) Subven˛iile pentru ovine se acord„
diferen˛iat pentru oile mioare, individualizate Ón sistemul
na˛ional prev„zut de legisla˛ia Ón vigoare, ale c„ror gesta˛ie
∫i produ∫i provin din Óns„m‚n˛„ri artificiale, respectiv din
mont„ natural„, conform lit. D pct. 1 din anexa la
Hot„r‚rea Guvernului nr. 64/2005, a c„ror dat„ de
Óns„m‚n˛are sau de mont„ natural„ este consemnat„ Ón
registrele oficiale, pentru berbecii adul˛i din rasele de carne
∫i din alte rase, individualiza˛i Ón sistemul na˛ional prev„zut
de legisla˛ia Ón vigoare, folosi˛i la Óns„m‚n˛„ri artificiale ∫i
mont„ natural„ conform lit. D pct. 2 din anexa la aceea∫i
hot„r‚re, precum ∫i pentru berbecii miori din rasele de
carne ∫i din alte rase folosi˛i la Óns„m‚n˛„ri artificiale ∫i
mont„ natural„, conform lit. D pct. 3 din aceea∫i anex„.

(2) Cererea pentru acordarea subven˛iei pentru oi
mioare Óns„m‚n˛ate artificial sau montate natural cu berbeci
autoriza˛i, al c„rei model este prezentat Ón anexele nr. 8a)
∫i 8b), se depune de c„tre solicitant dup„ f„tare, dar nu
mai t‚rziu de 60 de zile de la f„tare.

(3) Cererea pentru acordarea subven˛iei pentru berbecii
adul˛i ∫i berbecii miori din rasele de carne ∫i din alte rase
autoriza˛i, folosi˛i la Óns„m‚n˛„ri artificiale ∫i la mont„
natural„, al c„rei model este prezentat Ón anexele nr. 8a)
∫i 8b), se depune dup„ autorizarea acestora, Ón termen de
30 zile, ∫i va fi Ónso˛it„ de copia de pe certificatul de
origine ∫i productivitate ∫i de pe autoriza˛ia pentru folosirea
masculului la Óns„m‚n˛are artificial„ sau mont„ natural„,
eliberate de unitatea jude˛ean„ pentru ameliorare ∫i
reproduc˛ie Ón zootehnie.

Art. 17. — Subven˛iile pentru laptele de oaie ∫i capr„
prev„zute la art. 8 alin. (1) din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 64/2005 se acord„ cresc„torilor de oi ∫i capre, Ón baza
cererii scrise, al c„rei model este prezentat Ón anexele
nr. 9a), 9a1), 9b), 9b1), 9c) ∫i 9c1), depus„ Ón primele
10 zile lucr„toare ale lunii, pentru cantit„˛ile predate Ón luna
precedent„, care va fi Ónso˛it„ de:

a) adeverin˛„, al c„rei model este prezentat Ón anexele
nr. 9d) ∫i 9d1), eliberat„ de agen˛ii economici specializa˛i
Ón procesare, care atest„ cantitatea de lapte preluat„ ∫i c„
aceasta a Óndeplinit condi˛iile minime STAS 2418-61;

b) copie de pe avizul de Ónso˛ire a m„rfii, care atest„
livrarea cantit„˛ii de lapte din exploata˛ii c„tre sec˛iile de
procesare specializate ∫i licen˛iate — Ón cazul agen˛ilor
economici, societ„˛i comerciale, care cresc animale ∫i
dispun de sec˛ii proprii de procesare;

c) adeverin˛„ eliberat„ de consiliul local, Ón care se va
men˛iona num„rul animalelor de˛inute de proprietar, Ónscrise
Ón Registrul agricol;

d) copie de pe carnetul de s„n„tate emis de direc˛ia
sanitar-veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor jude˛ean„
sau a municipiului Bucure∫ti, dup„ caz.

Art. 18. — (1) Subven˛ia prev„zut„ la art. 9 alin. (1) din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 64/2005 se acord„ pentru familiile
de albine care Óndeplinesc condi˛iile prev„zute Ón Caietul
de sarcini nr. 39/1977, emis de Asocia˛ia Cresc„torilor de
Albine din Rom‚nia, dup„ predarea cantit„˛ii de 10 kg
miere/familie la unit„˛ile de procesare autorizate.

(2) Cererea pentru acordarea subven˛iei prev„zute la
alin. (1), al c„rei model este prezentat Ón anexele nr. 10a)
∫i 10b), se depune Ón termen de 30 de zile de la
efectuarea pl„˛ii mierii livrate ∫i va fi Ónso˛it„ de:

a) adeverin˛„ care s„ ateste proprietatea familiilor de
albine, eliberat„ de consiliul local din localitatea de
domiciliu al cresc„torului de albine sau din localitatea Ón
care familiile de albine sunt Ónregistrate Ón Registrul agricol;

b) copii de pe factura fiscal„, de pe chitan˛a de plat„ ∫i
de pe borderoul de plat„.

Art. 19. — (1) Subven˛ia prev„zut„ la art. 10 din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 64/2005 se acord„, pentru ou„le
de viermi de m„tase, cresc„torilor de viermi de m„tase
care livreaz„ minimum 20 kg gogo∫i crude pentru fiecare
cutie de 10 g ou„ de viermi de m„tase, la unit„˛ile de
procesare autorizate.

(2) Cererea pentru acordarea subven˛iei prev„zute la
alin. (1), al c„rei model este prezentat Ón anexele nr. 11a)
∫i 11b), se depune Ón termen de 30 de zile de la
efectuarea pl„˛ii gogo∫ilor crude livrate ∫i va fi Ónso˛it„ de:

a) copii de pe contractul de cre∫tere a viermilor de
m„tase;

b) adeverin˛„ de primire ∫i plat„ a gogo∫ilor crude
livrate;

c) factura fiscal„ ∫i chitan˛a de plat„.
Art. 20. — (1) Subven˛ia pentru pe∫tele de consum,

prev„zut„ la art. 11 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 64/2005,
se acord„ produc„torilor din acvacultur„ care livreaz„ la
unit„˛i de comercializare ∫i procesare autorizate minimum
100 kg/specie/produc„tor la fiecare livrare, din speciile
∫al„u, somn, ∫tiuc„ sau sturion, cu respectarea condi˛iilor
care privesc ambalarea, etichetarea, gradul de prospe˛ime,
calibrajul etc., conform prevederilor Ordinului ministrului
agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor, al ministrului s„n„t„˛ii ∫i
familiei ∫i al pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale pentru
Protec˛ia Consumatorilor nr. 510/944/147/2002.

(2) Cererea pentru acordarea subven˛iei prev„zute la
alin. (1), al c„rei model este prezentat Ón anexa nr. 12, se
depune Ón termen de 30 zile de la data efectu„rii pl„˛ii
pentru pe∫tele de consum livrat, Ónso˛it„ de urm„toarele
documente:

a) copie de pe certificatul de Ónregistrare al societ„˛ii
comerciale;

b) copie de pe factura fiscal„ de v‚nzare a pe∫telui de
consum;

c) copie de pe autoriza˛ia sanitar„ veterinar„ pentru
desf„∫urarea activit„˛ii de acvacultur„, emis„ de direc˛ia
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sanitar-veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor jude˛ean„
sau a municipiului Bucure∫ti, dup„ caz; 

d) copie de pe certificatul sanitar-veterinar de transport,
emis de direc˛ia sanitar-veterinar„ ∫i pentru siguran˛a
alimentelor jude˛ean„ sau a municipiului Bucure∫ti, dup„
caz.

Art. 21. — (1) Produc„torii agricoli, persoane juridice
eligibile la subven˛iile prev„zute Ón Hot„r‚rea Guvernului
nr. 64/2005, pe parcursul anului 2005, prezint„ o singur„
dat„, la prima solicitare, actele de identificare a unit„˛ii, Ón
copie, precum ∫i originalele, pentru autentificare prin
semn„tura persoanei responsabile cu subven˛iile din cadrul
direc˛iei pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„ jude˛ene sau
a municipiului Bucure∫ti, dup„ caz.

(2) Œn cererile ulterioare solicitantul men˛ioneaz„ pozi˛ia
∫i data la care a fost Ónregistrat„ prima solicitare.

Art. 22. — Direc˛iile pentru agricultur„ ∫i dezvoltare
rural„ jude˛ene sau a municipiului Bucure∫ti, dup„ caz, vor
deschide un registru special, denumit Registru de produs,
pentru Ónscrierea solicit„rilor de subven˛ii, separat, pentru
urm„toarele produse: carne pe specii, carne ecologic„ pe
specii, ou„ ecologice, lapte de oaie, lapte de capr„, miere,
gogo∫i crude de viermi de m„tase, pe∫te pe specii, juninci,
vi˛ei ∫i malaci, scrofi˛e, ovine.

Art. 23. — Œn cadrul direc˛iilor pentru agricultur„ ∫i
dezvoltare rural„ jude˛ene sau a municipiului Bucure∫ti,
dup„ caz, persoanele nominalizate prin decizie pentru
verificarea solicit„rilor, dup„ Ónregistrarea cererilor Ón
registrul de intr„ri-ie∫iri, le clasific„ ∫i le Ónregistreaz„ Ón
Registrul de produs.

Art. 24. — (1) Serviciul de inspec˛ii din cadrul direc˛iilor
pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„ jude˛ene sau a
municipiului Bucure∫ti, dup„ caz, verific„ lunar pe teren
corectitudinea Ónscrisurilor din actele anexate la cererea de
solicitare de subven˛ii cu registrele de eviden˛„ a
efectivelor de animale — Registrul agricol, registrul de
mi∫care a animalelor, registrele sanitare veterinare,
registrele de intrare  a animalelor Ón unit„˛ile de
abatorizare, rapoartele de t„iere, precum ∫i valabilitatea
autoriza˛iilor sanitare veterinare ∫i a licen˛elor acordate
pentru activitatea de t„iere.

(2) Œn urma verific„rilor, inspectorii din serviciul de
inspec˛ii din cadrul direc˛iilor pentru agricultur„ ∫i dezvoltare
rural„ jude˛ene sau a municipiului Bucure∫ti, dup„ caz,
Óntocmesc o not„ pe care o anexeaz„ la dosarul Ón baza
c„ruia s-a acordat subven˛ia.

(3) Œn urma verific„rilor, inspectorul piscicol teritorial
certific„, prin semn„tur„ pe cererea  de solicitare a
subven˛iei, corectitudinea Ónscrisurilor Ón actele anexate.

Art. 25. — Direc˛iile pentru agricultur„ ∫i dezvoltare
rural„ jude˛ene sau a municipiului Bucure∫ti, dup„ caz,
dup„ verificarea ∫i aprobarea cererilor pentru Óncasarea
subven˛iilor prev„zute la art. 2—4, 6 ∫i 8—11 din
Hot„r‚rea Guvernului nr.  64/2005, Óntocmesc ∫i transmit la
Direc˛ia general„ buget finan˛e din cadrul Ministerului
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale situa˛ia
centralizatoare, conform modelelor prezentate Ón anexa
nr. 13a) pentru tineret bovin, porcine, ovine ∫i p„s„ri, Ón
anexele nr. 13b) ∫i 13c) pentru produc˛iile de carne ∫i ou„
de g„in„ ob˛inute Ón conformitate cu prevederile Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 34/2000 ∫i certificate ecologic,

Ón anexa nr. 13d) pentru juninci, vi˛ei, scrofi˛e de
reproduc˛ie, oi mioare ∫i berbeci, familii de albine, precum
∫i ou„ de viermi de m„tase, Ón anexele nr. 13e) ∫i 13f)
pentru laptele de oaie ∫i capr„ ∫i Ón anexa nr. 13g) pentru
pe∫tele de consum, p‚n„ la data de 5 a fiec„rei luni,
pentru solicit„rile Ónregistrate Ón luna precedent„.

Art. 26. — Œn baza situa˛iei centralizatoare a cererilor
pentru Óncasarea subven˛iilor, transmis„  de direc˛iile pentru
agricultur„ ∫i dezvoltare rural„ jude˛ene sau a municipiului
Bucure∫ti, dup„ caz, Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale transmite Ministerului Finan˛elor Publice
cererea de deschidere a creditelor bugetare la capitolul
67.01 îAgricultur„ ∫i silvicultur„“, titlul îTransferuri“. Cererea
de deschidere a creditelor bugetare va fi Ónso˛it„ de
situa˛ia justificativ„ a sprijinului direct al statului pe produs,
Óntocmit„ potrivit modelelor prezentate Ón anexele nr. 14a),
14b), 14c), 14d), 14e), 14f) ∫i 14g).

Art. 27. — Dup„ aprobarea cererii pentru deschiderea
creditelor bugetare de c„tre Ministerul Finan˛elor Publice,
din  bugetul Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale se alimenteaz„ conturile direc˛iilor pentru agricultur„
∫i dezvoltare rural„ jude˛ene sau a municipiului Bucure∫ti,
dup„ caz, care, pe baza cererilor aprobate privind
Óncasarea subven˛iilor cuvenite produc„torilor agricoli,
vireaz„ sumele Ón conturile produc„torilor sau asocia˛iilor,
dup„ caz, astfel: pentru persoane juridice, la trezorerii, iar
pentru persoane fizice, Ón contul deschis de acestea la
b„ncile comerciale sau la Casa de Economii ∫i
Consemna˛iuni — C.E.C. — S.A. sau prin mandat po∫tal,
dup„ caz, Ón termen de 5 zile lucr„toare.

Art. 28. — (1) Pentru produ∫ii care Óndeplinesc condi˛iile
prev„zute Ón prezentele norme metodologice, precum ∫i
pentru produc˛iile realizate ∫i livrate, pentru care s-a
efectuat plata Ón luna ianuarie 2005, subven˛iile cuvenite se
solicit„ prin cereri care se depun la direc˛iile pentru
agricultur„ ∫i dezvoltare rural„ jude˛ene sau a municipiului
Bucure∫ti, dup„ caz, p‚n„ Ón data de 28 februarie 2005.

(2) Pentru produ∫ii care Óndeplinesc condi˛iile prev„zute
Ón prezentele norme metodologice, precum ∫i pentru
produc˛iile realizate ∫i livrate, pentru care s-a efectuat plata
Ón luna decembrie 2005, subven˛iile cuvenite se solicit„
prin cereri care se depun la direc˛iile pentru agricultur„ ∫i
dezvoltare rural„ jude˛ene sau a municipiului Bucure∫ti,
dup„ caz, Ón primele 15 zile lucr„toare ale lunii ianuarie
2006. Ulterior acestei date nu se mai primesc cereri pentru
plata subven˛iilor aferente anului 2005.

(3) Direc˛iile pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„
jude˛ene sau a municipiului  Bucure∫ti, dup„ caz,
Óntocmesc ∫i transmit la Direc˛ia general„ buget finan˛e din
cadrul Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale
situa˛ia centralizatoare a solicit„rilor depuse Ón luna
decembrie 2005, p‚n„ la data de 31 ianuarie 2006.

Art. 29. — Direc˛iile pentru agricultur„ ∫i dezvoltare
rural„ jude˛ene sau a municipiului Bucure∫ti, dup„ caz, au
obliga˛ia de a Ónregistra ∫i monitoriza to˛i beneficiarii de
subven˛ii.

Art. 30. — Anexele nr. 1a), 1b), 2, 3a), 3b), 4a), 4b),
5a), 5b), 6a), 6b), 7a), 7b), 8a), 8b), 9a), 9a1), 9b), 9b1),
9c), 9c1), 9d), 9d1), 10a), 10b), 11a), 11b), 12, 13a), 13b),
13c), 13d), 13e), 13f), 13g), 14a), 14b), 14c), 14d), 14e),
14f), 14g) ∫i 15*) fac parte integrant„ din prezentele norme
metodologice.
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MINISTERUL FINANfiELOR PUBLICE

O R D I N
pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de calcul al dob‚nzilor aferente sumelor

reprezent‚nd eventuale diferen˛e Óntre impozitul pe profit pl„tit la data de 25 ianuarie 
a anului urm„tor celui de impunere ∫i impozitul pe profit datorat conform declara˛iei de impunere

Óntocmite pe baza situa˛iei financiare anuale

Œn temeiul art. 10 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Finan˛elor Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

Ón temeiul prevederilor art. 115 alin. (3) din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

ministrul finan˛elor publice emite urm„torul ordin:
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Art. 1. — Se aprob„ Normele metodologice privind modul
de calcul al dob‚nzilor aferente sumelor reprezent‚nd
eventuale diferen˛e Óntre impozitul pe profit pl„tit la data de
25 ianuarie a anului urm„tor celui de impunere ∫i impozitul
pe profit datorat conform declara˛iei de impunere Óntocmite pe
baza situa˛iei financiare anuale, prev„zute Ón anexa care face
parte integrant„ din prezentul ordin.

Art. 2. — Direc˛ia general„ de colectare a crean˛elor
bugetare, Direc˛ia general„ de gestiune a impozitelor ∫i
contribu˛iilor, Direc˛ia general„ a tehnologiei informa˛iei,
precum ∫i direc˛iile generale ale finan˛elor publice jude˛ene,
Direc˛ia General„ a Finan˛elor Publice a Municipiului Bucure∫ti
∫i Direc˛ia general„ de administrare a marilor contribuabili vor
duce la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu

Bucure∫ti, 15 februarie 2005.
Nr. 149.

ANEX√

N O R M E  M E T O D O L O G I C E
privind modul de calcul al dob‚nzilor aferente sumelor reprezent‚nd eventuale diferen˛e Óntre impozitul pe profit 
pl„tit la data de 25 ianuarie a anului urm„tor celui de impunere ∫i impozitul pe profit datorat conform declara˛iei 

de impunere Óntocmite pe baza situa˛iei financiare anuale

Art. 1. — (1) Œn conformitate cu prevederile art. 34
alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, pentru anul 2004
contribuabilii au avut obliga˛ia de a pl„ti impozit pe profit
trimestrial, p‚n„ la data de 25 inclusiv a primei luni din
trimestrul urm„tor. Banca Na˛ional„ a Rom‚niei, b„ncile,
persoane juridice rom‚ne, ∫i sucursalele din Rom‚nia ale
b„ncilor, persoane juridice str„ine, au avut obliga˛ia de a
pl„ti impozit pe profit lunar, p‚n„ la data de 25 inclusiv a
lunii urm„toare celei pentru care se calculeaz„ impozitul pe
profit.

(2) Pentru trimestrul IV al anului 2004 sau pentru luna
decembrie a anului 2004, dup„ caz, contribuabilii datoreaz„
o sum„ egal„ cu impozitul calculat ∫i eviden˛iat pentru
trimestrul III al anului fiscal 2004, respectiv o sum„ egal„
cu impozitul calculat ∫i eviden˛iat pentru luna noiembrie a
aceluia∫i an, urm‚nd ca plata final„ a impozitului pe profit
pentru anul fiscal 2004 s„ se fac„ p‚n„ la data stabilit„ ca
termen limit„ pentru depunerea situa˛iilor financiare ale
contribuabilului.

Art. 2. — (1) Œn cazul Ón care impozitul pe profit stabilit
prin Declara˛ia privind impozitul pe profit, Óntocmit„ Ón baza
situa˛iei financiare anuale, este mai mic dec‚t impozitul
anual cumulat, stabilit prin declara˛iile de impozite ∫i taxe

lunare sau trimestriale, dup„ caz, dob‚nzile datorate pentru
neplata Ón termen a impozitului pe profit declarat Ón cursul
anului fiscal se recalculeaz„ Óncep‚nd cu data de
26 ianuarie a anului urm„tor celui de impunere.

(2) Recalcularea se face asupra sumei r„mase
neachitate din impozitul pe profit din declara˛ia anual„
privind impozitul pe profit, Óntocmit„ pe baza situa˛iei
financiare anuale.

Art. 3. — (1) Œn cazul Ón care impozitul pe profit
declarat ∫i Ónregistrat prin declara˛ia anual„ privind impozitul
pe profit este mai mare dec‚t impozitul anual cumulat,
declarat prin declara˛iile de impozite ∫i taxe lunare sau
trimestriale, dup„ caz, dob‚nzile datorate pentru neplata Ón
termen a impozitului pe profit se recalculeaz„ Óncep‚nd cu
ziua urm„toare datei prev„zute pentru depunerea declara˛iei
anuale privind impozitul pe profit.

(2) Recalcularea se face asupra sumei nepl„tite,
reprezent‚nd impozitul pe profit din declara˛ia anual„ de
impozit pe profit Óntocmit„ pe baza situa˛iei financiare
anuale.

Art. 4. — Dob‚nzile calculate pentru neplata la termen
a impozitului pe profit declarat prin declara˛iile de impozite
∫i taxe lunare sau trimestriale, dup„ caz, Ón cursul anului



fiscal precedent p‚n„ la data de 25 ianuarie se datoreaz„
∫i trebuie achitate.

Art. 5. — Œn exemplul urm„tor se prezint„ modul de
calcul al dob‚nzilor datorate pentru neplata Ón termen a
impozitului pe profit aferent anului 2004.

Exemplu:
S„ presupunem o societate comercial„ care Ón cursul

anului 2004 a declarat urm„toarele sume cu titlu de
impozit pe profit:

Trimestrul I (26 aprilie) 1.000.000 lei
Trimestrul II (26 iulie) 1.200.000 lei
Trimestrul III (25 octombrie) 1.500.000 lei
Pentru trimestrul IV, conform prevederilor art. 34

alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modific„rile ∫i

complet„rile ulterioare, societatea comercial„ datoreaz„
impozit pe profit la nivelul trimestrului III Ón sum„ de
1.500.000 lei, av‚nd scaden˛a la 25 ianuarie 2005.

Consider„m c„ societatea comercial„ nu a achitat nici
o sum„ din cele men˛ionate mai sus ∫i c„ a depus
declara˛ia anual„ de impozit pe profit pe data de 21 aprilie
2005, iar termenul prev„zut pentru depunerea situa˛iilor
financiare anuale este 30 aprilie 2005.

Societatea comercial„ efectueaz„ plata impozitului pe
profit total la data de 10 mai 2005.

Œntruc‚t societatea comercial„ nu a achitat impozitul pe
profit, soldul neachitat al acestui impozit este de 5.200.000 lei
∫i aceasta datoreaz„ p‚n„ la data de 25 ianuarie 2005
(inclusiv) urm„toarele dob‚nzi:
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d1. 1.000.000 lei x 274 zile [27 aprilie 2004—25 ianuarie 2005] x 0,06% = 164.400 lei
d2. 1.200.000 lei x 183 zile [27 iulie 2004—25 ianuarie 2005] x 0,06% = 131.760 lei
d3. 1.500.000 lei x  92 zile [26 octombrie 2004—25 ianuarie 2005] x 0,06% =  82.800 lei
d4. 1.500.000 lei x   0 zile x 0,06% = 0 lei
TOTAL (p‚n„ la 25 ianuarie 2005) = 378.960 lei

A. Consider„m c„ din declara˛ia anual„ de impozit pe profit, depus„ la data de 21 aprilie
2005, rezult„ un impozit pe profit anual de 4.300.000 lei pentru anul 2004 (mai mic dec‚t cel
cumulat, datorat la cele 4 termene trimestriale).

Œn aceast„ situa˛ie societatea comercial„ trebuie s„ achite urm„toarele sume:
— lei —

Impozit pe profit 4.300.000

Dob‚nzi datorate:

— p‚n„ la data de 25 ianuarie 2005 (pentru impozitul pe profit stabilit
conform declara˛iilor de impozite ∫i taxe lunare sau trimestriale) 378.960

— Óntre data de 26 ianuarie ∫i data de 10 mai 2005, data pl„˛ii 
(4.300.000 lei x 105 zile x 0,06%) 270.900

Dob‚nd„ total„ 649.860

B. Consider„m c„ din declara˛ia anual„ de impozit pe profit, depus„ la data de 21 aprilie
2005, rezult„ un impozit pe profit anual de 5.500.000 lei pentru anul 2004 (mai mare dec‚t cel
cumulat, datorat la cele 4 termene trimestriale).

Œn aceast„ situa˛ie societatea comercial„ trebuie s„ achite urm„toarele sume:
— lei —

Impozit pe profit 5.500.000

Dob‚nzi datorate:

— p‚n„ la data de 25 ianuarie 2005 (pentru impozitul pe profit stabilit 
conform declara˛iilor de impozite ∫i taxe lunare sau trimestriale) 378.960

— Óntre data de 26 ianuarie ∫i data de 30 aprilie 2005, data prev„zut„ 
pentru depunerea declara˛iei anuale privind impozitul pe profit 
(5.200.000 lei x 95 zile x 0,06%) 296.400

— Óntre data prev„zut„ pentru depunerea declara˛iei anuale privind impozitul 
pe profit ∫i data pl„˛ii (5.500.000 lei x 10 zile x 0,06%) 33.000

Dob‚nd„ total„ 708.360

«



RECTIFIC√RI

Œn Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale nr. 80/2005
pentru aprobarea modific„rii art. 1 alin. (9) ∫i (10) din Ordinul ministrului agriculturii,
p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale nr. 942/2004 privind aprobarea introducerii Ónsemnului
de certificare a calit„˛ii vinurilor DOC Ómbuteliate, destinate comercializ„rii, ∫i
aprobarea modific„rii nivelului sumelor percepute ca taxe pentru eliberarea
autoriza˛iei de produc„tor de vinuri cu denumire de origine (DOC) ∫i a certificatului
de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine (DOC),
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 127 din 9 februarie 2005, se
face urm„toarea rectificare (care apar˛ine Redac˛iei îMonitorul Oficial”, Partea I):

— La art. I, alin. (9) al art. 1, Ón loc de: î... 1 aprilie 2004“ se va citi:
î... 1 aprilie 2005“.
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