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DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ CLUJ    

Cluj-Napoca, Str. Fagului, nr. 17                              
 

          

 
Ref:  Ajutor de Stat – Stocuri materie primă pentru morărit, uleiuri și grăsimi, produse lactate și 

preparate pentru hrana animalelor 
 

 

Vă informăm că a fost publicată în Monitorul Oficial OUG nr. 154/2022 - privind instituirea unei 
scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produselor de 
morărit, uleiurilor şi grăsimilor, produselor lactate şi preparatelor pentru hrana animalelor de fermă. 

Ajutorul de stat se va acorda sub formă de grant operatorilor care desfășoară activități de 

procesare încadrate în următoarele coduri CAEN: 
- 1061: Fabricarea produselor de morărit 
- 1041: Fabricarea uleiurilor și grăsimilor 
- 1051: Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor 
- 1091: Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă 

Pentru finanțarea acestei scheme de sprijin, Guvernul României a aprobat suma totală de 
985.740.000 lei (echivalentul în lei a 200.000.000 euro). 

Pentru a primi sprijinul, potențialii beneficiari trebuie să depună la Direcția pentru Agricultură 
Județeană Cluj o CERERE – însoțită de următoarele documente: 
-  Copie Autorizație de mediu / Autorizație integrată de mediu (după caz) 
-  Copie Autorizație sanitar-veterinară / Certificat de înregistrare sanitar-veterinară (după caz) 
-  Declarație pe proprie răspundere privind capacitatea operațională de măciniș/procesare a unității 

-  Copie raport lunar de producție din anul 2022 
- Copie certificat de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, certificat 
constatator cu mențiunea codului / codurilor CAEN 
- Copii facturi / file din carnetul de comercializare a produselor agricole, aferente pentru constituirea 
stocurilor, cu menționarea cantității 
 Suma maximă pe care o poate primi un beneficiar este de 500.000 euro. 
 Pentru a primi suma maximă, stocurile de materie primă trebuie să respecte următoarele 
condiții referitoare la cantitate și perioada de referință: 
- Grâu pentru făină de grâu: 14.280 tone - în perioada 15 august - 1 noiembrie 2022 
- Porumb pentru mălai: 14.280 tone - în perioada 1 septembrie - 1 noiembrie 2022 
- Floarea-soarelui pentru ulei: 9.615 tone - în perioada 15 august - 1 noiembrie 2022 

- Lapte materie primă: 10.000 tone - în perioada 15 august - 1 noiembrie 2022 
- Grâu/orz/porumb/soia/rapiță pentru obținerea de furaje combinate: 15.600 tone - în perioada 15 

august - 1 noiembrie 2022 
Cererile se depun în maxim 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a OUG nr. 154/2022. 
Pentru mai multe informații, vă puteți adresa la Direcția pentru Agricultură Județeană Cluj, 

tel. 0264-591752, e-mail office@dadrcj.ro  

Cu stimă, 

Ing. Paul Rareș UIFĂLEAN 
Director executiv D.A.J. Cluj 
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