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 În M.O. nr. 39 din 16 ian. 2018 a fost publicată HG 9/2018 privind 

acordarea ʺAjutorului de minimis pentru aplicarea programului de susținere a 

crescătorilor de porci din rasele Bazna și Mangalița în vederea producerii cărnii 

de porcʺ. 

 Pentru punerea în aplicare a acestui act normativ sunt implicate 3 părți, 

respectiv: 

 

 

1. Prima parte o reprezintă  crescătorii de porci interesați a se înscrie în 

program, care vor primi gratuit între 2-10 purcei dacă îndeplinesc cumulativ 

următoarele condiții; 

- să dețină exploatații înregistrate/autorizate sanitar-veterinar; 

- să încheie un contract cu un procesator, căruia este obligat să-i 

furnizeze 50% din purceii primiți la o greutate minimă de 130 kg, 

valorificarea făcându-se la un preț minim de 11 lei/kg  în viu; 

- să utilizeze efectivul nelivrat, în exploatația proprie, pentru 

reproducție sau autoconsum; 

- să raporteze la Direcția pentru Agricultură Județeană, în termen de 30 

de zile  de la livrarea către procesator, modul de utilizare a 

efectivului de porci nelivrat; 

- să respecte structura rației furajere stabilită în contractul cu 

procesatorul; 

- să dețină registrul individual al exploatației completat și actualizat. 

 

 

2. Cea de-a doua parte implicată o reprezintă  furnizorii de purcei, care sunt de 

fapt solicitanții ajutorului de minimis în cuantum de 250 lei pentru fiecare purcel 

livrat, și care trebuie sa întrunească următoarele condiții:  

- să dețină scroafe și/sau scrofițe înscrise în registrul genealogic; 

- să livreze purcei către procesator, care îi transportă către crescători, 

la o greutate minimă la 10 kg/cap; 

- să aibă purcei identificați potrivit legislației în vigoare sau mai 

explicit purceii să fie crotaliați, condiție obligatorie și pentru 

întocmirea formularului de mișcare de la furnizor către crescători. 

 



 

 

3. Cea de-a treia parte implicată o reprezintă procesatorii, care: 

- preiau purceii de la furnizor  și îi transportă la crescători; 

- încheie contract cu crescătorii; 

- preiau de la crescători 50% din efectiv la o greutate minimă de 130 

kg/cap în viu; 

- plătesc crescătorilor prețul stabilit prin contract, dar nu mai puțin de 

11 lei/kg în viu. 

 

 Coordonarea privind derularea acestui program revine Direcției pentru 

Agricultură Județeană – unde vor fi înregistrate cele trei părți implicate și care va 

onora plățile către beneficiarii ajutorului de minimis conform procedurilor 

stabilite de actul normativ. 

 Până la această dată reprezentanții DAJ Suceava au avut o întâlnire cu 

cei 11 potențiali furnizori de purcei din rasa Mangalița, existenți în județul 

Suceava și au înregistrat 79 de solicitanți care ar fi interesați să crească purcei. 

 Interesul este mare, fapt pentru care trebuie  subliniat faptul că 

programul se derulează până în anul 2020, iar solicitanții vor primi purcei în 

funcție de numarul de ordine primit la înscriere. 

 Valoarea totală a schemei de ajutor de minimis, pentru anul 2018 este de 

4.600.000 lei. 

  

 

  

 

 

     

 

 

 


