
Ajutor de minimis pentru crescătorii de porcine  

din rasele Bazna şi Mangaliţa 

 

 

 În Monitorul Oficial nr. 375/11.05.2020 a fost publicată H.G. nr. 365/07.05.2020 prin 

care se instituie o schemă de ajutor de minimis având ca scop aplicarea Programului de 

susţinere a crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa. 

Programul se va derula în perioada 2020-2023, cu o alocare totală de 4 milioane lei, 

din care 1 milion de lei este alocarea pentru anul 2020. 

Sprijinul va fi de 1.200 lei/scroafă, cu condiţia să fie livraţi min. 4 purcei/scroafă/an, 

la o greutate de min. 8 kg.  

Ajutorul acordat unui beneficiar nu poate depăşi plafonul de 20.000 euro/potenţial 

beneficiar - cumulat din toate tipurile de ajutoare de minimis acordate în ultimii 3 ani fiscali 

("regula ajutoarelor de minimis"). Verificarea încadrării în acest plafon se face de către 

direcţiile pentru agricultură judeţene anterior depunerii de către un potenţial beneficiar a 

Cererii de înregistrare în Program.  

Pentru obţinerea sprijinului, potenţialii beneficiari, respectiv crescătorii de porcine din 

rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, trebuie să fie organizaţi ca entităţi cu personalitate juridică 

sau să funcţioneze ca PFA/ÎI/ÎF – înregistrate în baza OUG nr. 44/2008. Documentele de 

funcţionare se depun în copie odată cu Cererea de înregistrare în Program. 

Pentru înregistrarea în Program, potenţialii beneficiari trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: 

- atât exploataţia, cât şi scroafele din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa existente în aceasta, 

sunt înregistrate în Registrul Naţional al Exploataţiilor şi în SNIIA – respectiv la DSVSA; 

- scroafele sunt înregistrate în Registrul Genealogic al rasei – secţiunea principală; 

- exploataţia deţine document de înregistrare/autorizaţie de funcţionare sanitară-

veterinară (după caz); 

- purceii livraţi la min. 8 kg/cap sunt identificaţi şi înregistraţi în SNIIA; 

- scroafele înregistrate în program trebuie menţinute pe toată perioada de derulare a 

Programului (2022 inclusiv). 

- crescătorii deţin Registrul Individual al Exploataţiei – completat la zi; 

- fac dovada existenţei unui cont bancar activ la o bancă comercială sau la Trezorerie. 

 Actele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor de mai-sus se depun la DAJ odată cu 

Cererea de înregistrare în Program. 

Beneficiarii vor depune Cereri de plată după livrarea purceilor, dar nu mai târziu de    

5 zile lucrătoare de la finalul lunii în care s-a făcut ultima livrare – şi nu mai târziu de 10 

decembrie a fiecărui an de derulare a Programului. 

 La Cererea de plată se vor ataşa următoarele documente: 

-  factura/facturile din care rezultă comercializarea purceilor; 

- avizul/avizele de însoţire, din care rezultă numărul de purcei comercializaţi, greutatea 

totală/greutatea pe cap de animal şi adresa exploataţiei cumpărătorului;  



- documentul de mişcare animale vii (reglementat de legislaţia sanitar-veterinară în 

vigoare); 

  - Certificatul sanitar-veterinar pentru purceii comercializaţi; 

- Registrul de monte şi fătări. 

OSERVAŢIE: În cuprinsul H.G. nr. 365/2020 nu este menţionată perioada de depunere a 

Cererilor de înscriere în Program!! 


