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PROGRAMUL DE SUSŢINERE PENTRU ACTIVITATEA DE REPRODUCŢIE,

INCUBAŢIE ŞI DE CREŞTERE I ̂N SECTORUL AVICOL

Conform Ordinului de Ministru nr. 300/04.10.2022, se stabilește o nouă sesiune de 

înscriere în PROGRAMUL DE SUSŢINERE PENTRU ACTIVITATEA DE REPRODUCŢIE,

INCUBAŢIE ŞI DE CREŞTERE ÎN SECTORUL AVICOL, aprobat prin Legea 227/2018, 

Ordin 463/2019 privind Normele de aplicare completate prin Ordin 249/2022.

Termen de înscriere - până la 21.10.2022.

Locul depunerii cererii - sediul Direcției pentru Agricultură Județeană Sibiu.

Ajutorul de stat prevăzut se acordă:

a) pentru înfiinţarea de ferme de reproducţie sau staţii de incubaţie ori ferme de 

creştere, care se încadrează în capacităţile maxime de cazare/producţie/beneficiar 

prevăzute în Legea 227/2018;

b) pentru investiţii în ferme de reproducţie sau în staţii de incubaţie ori în ferme 

de creştere, aflate în activitate sau în conservare, care se încadrează în capacităţile 

maxime de cazare/producţie/ beneficiar prevăzute în Legea 227/2018;

c) pentru mărirea capacităţii de cazare/producţie pentru ferma de reproducţie sau 

staţia de incubaţie ori ferma de creştere, existente, până la capacitatea maximă de 

cazare/producţie/beneficiar prevăzute în Legea 227/2018.

Beneficiari:

a) persoanelor juridice şi/sau PFA şi/sau IF şi/sau II care deţin exploataţii cu 

aviz/înregistrate/ autorizate sanitarveterinar de reproducţie sau de creştere ori staţii de 

incubaţie a ouălor;

b) persoanelor juridice şi/sau PFA şi/sau IF şi/sau II care deţin exploataţii de 

păsări aflate în conservare sau staţii de incubare a ouălor aflate în conservare;

c) persoanelor juridice şi/sau PFA şi/sau IF şi/sau II care deţin exploataţii cu 

aviz/înregistrate/ autorizate sanitarveterinar de reproducţie sau de creştere ori de 

incubaţie, care îşi măresc capacitatea de cazare sau capacitatea de incubaţie a ouălor.

Persoane contact: consilieri superiori Drusan Tiberiu, Șerbănete Nicolae, Vlăduț Ana-Maria


