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PROGRAMULUI DE SUSȚINERE A CRESCĂTORILOR DE SUINE

      PENTRU ACTIVITATEA DE REPRODUCȚIE

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

înscriere în PROGRAMUL DE SUSŢINERE A CRESCĂTORILOR DE SUINE PENTRU 

ACTIVITATEA DE REPRODUCȚIE, aprobat prin Legea 195/2018, Ordin 420/2019 privind 

Normele de aplicare completate prin Ordin 239/2022.

Termen de înscriere - până la 21.10.2022.

Locul depunerii cererii - sediul Direcției pentru Agricultură Județeană Sibiu.

Ajutorul de stat se acordă în vederea îmbunătățirii nivelului de performanță și 

sustenabilitate al fermelor de reproducție sau de creștere ori de îngrășare a suinelor, 

pentru investiții în ferme de reproducție rasă pură și/sau bunici și în ferme de 

reproducție hibrizi părinți.

Se acordă pentru investiții în locuri noi de cazare pentru reproducție și pentru 

locuri de cazare pentru reproducție în ferme aflate în conservare următorilor beneficiari, 

crescători de suine, care desfășoară activități de reproducție și/sau creștere și/sau 

îngrășare a suinelor:

a) persoanelor juridice și/sau PFA și/sau IF și/sau II care dețin exploatații 

autorizate/înregistrate sanitar-veterinar în care se desfășoară activități de reproducție și 

a căror capacitate de cazare este de minimum 400 locuri de reproducție pe beneficiar, 

pentru investiții în vederea înființării de ferme de reproducție;

b) persoanelor juridice și/sau PFA și/sau IF și/sau II care dețin exploatații 

autorizate/înregistrate sanitar-veterinar în care se desfășoară activități de creștere și 

îngrășare și a căror capacitate de cazare locuri porc gras se încadrează pentru construcția 

de ferme de reproducție prevăzute la art. 5, respectiv spații de cazare și dotări;

c) persoanelor juridice și/sau PFA și/sau IF și/sau II care dețin exploatații 

autorizate/înregistrate sanitar-veterinar în care se desfășoară activități de creștere și 

îngrășare, asociate în cooperative agricole de exploatare și gestionare a efectivelor de 

animale în vederea înființării de ferme de reproducție hibrizi părinți, respectiv spații de 

cazare și dotări.

Persoane contact: consilieri Lorinczi Ioan, Mitrea Tiberiu, Burla Florentina 

 


