
CONDIŢII DE ELIGIBILITATE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN PROGRAMUL  
 

"Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a 

crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa în 

vederea producerii cărnii de porc" 

( extras din HG 9/2018) 
 

Art. 4 
(1)Ajutorul de minimis reprezintă purceii primiţi cu titlu gratuit de crescătorii de porci 
care îşi desfăşoară activitatea în sectorul producţiei primare, pentru aplicarea 

programului de susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa în 
vederea producerii cărnii de porc, denumit în continuare Program, pentru creşterea, 

îngrăşarea şi livrarea porcilor din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa către un 
procesator/altă persoană juridică. 
(2)Beneficiarii ajutorului de minimis prevăzut la alin. (1) sunt 

întreprinderile/întreprinderile unice, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. b) şi c), 
respectiv crescători de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, aşa cum sunt definiţi 

la art. 3 lit. h). 
 
Art. 5 

(1)Pentru a fi eligibili în cadrul schemei de ajutor de minimis pentru aplicarea 

Programului, beneficiarii, aşa cum sunt prevăzuţi la art. 4 alin. (2), trebuie să deţină 
exploataţii înregistrate/autorizate sanitar-veterinar. 
(2)Beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2) trebuie să îndeplinească cumulativ 

următoarele condiţii de eligibilitate: 
a)să încheie un contract cu un procesator, aşa cum este definit la art. 3 lit. i), sau cu 

altă persoană juridică, aşa cum este definită la art. 3 lit. o), conform modelului 
prevăzut în anexa nr. 1; 

b)să primească cu titlu gratuit un număr par de purcei, minimum 2 şi maximum 10, 
de la un procesator, aşa cum este definit la art. 3 lit. i), sau de la o altă persoană 
juridică, aşa cum este definită la art. 3 lit. o), cu care are încheiat contract; 

c)să livreze minimum 50% din purceii primiţi cu titlu gratuit procesatorului, aşa cum 
este definit la art. 3 lit. i), sau altei persoane juridice, aşa cum este definită la art. 3 

lit. o), cu care a încheiat contract, la o greutate, în viu, de minimum 130 kg/cap; 
d)să utilizeze efectivul nelivrat, în exploataţia proprie, pentru reproducţie sau 
autoconsum; 

e)să raporteze DAJ în termen de 30 de zile de la livrarea efectivului către procesator, 
aşa cum este definit la art. 3 lit. i), sau la o altă persoană juridică, aşa cum este 

definită la art. 3 lit. o), modul de utilizare a efectivului de porci nelivraţi; 
f)să respecte structura raţiei furajere stabilită în contractul cu procesatorul, aşa cum 
este definit la art. 3 lit. i), sau cu o altă persoană juridică, aşa cum este definită la 

art. 3 lit. o), al cărei model-cadru este prevăzut în anexa nr. 2; 
g)să deţină registrul individual al exploataţiei, completat şi actualizat, în conformitate 

cu prevederile art. 1 pct. 16 din Norma sanitară veterinară pentru 
implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, 
caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale 
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Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

(3)În cazul forţei majore, aşa cum este prevăzută la art. 1.351 din Legea nr. 
287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, beneficiarul 

trebuie să prezinte direcţiei pentru agricultură judeţene documente sanitar-
veterinare justificative. 
 

Art. 6 
Solicitanţii ajutorului de minimis sunt furnizorii de purcei din rasele Bazna şi/sau 

Mangaliţa, aşa cum sunt definiţi la art. 3 lit. g), care trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: 
a)să deţină scroafe şi/sau scrofiţe înscrise în registrul genealogic; 

b)să furnizeze purcei către procesator, aşa cum este definit la art. 3 lit. i), sau altă 
persoană juridică, aşa cum este definită la art. 3 lit. o), la greutate minimă de 10 

kg/cap, în baza unui contract de livrare; 
c)purceii prevăzuţi la lit. b) să fie identificaţi potrivit legislaţiei în vigoare. 

Art. 7 
Procesatorii, aşa cum sunt definiţi la art. 3 lit. i), şi alte persoane juridice, aşa cum 
sunt definite la art. 3 lit. o), trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

a)preiau purceii de la furnizorii de purcei din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, în baza 
unui contract de livrare, şi îi transportă la beneficiari; 

b)încheie contract cu beneficiarii pentru creşterea şi îngrăşarea purceilor, al cărui 
model este prevăzut în anexa nr. 1; 
c)preiau de la beneficiari, în vederea abatorizării şi procesării, cel puţin 50% din 

efectivul de purcei destinat îngrăşării/beneficiar, la o greutate minimă, în viu, de 130 
kg/cap; 

d)plătesc beneficiarului preţul stabilit prin contract. 
 

Art. 8 

În prezenta schemă de ajutor de minimis se poate accesa Programul doar într-o 
singură calitate, respectiv de furnizor de purcei din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa sau 

de crescător de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa sau de procesator/altă 
persoană juridică, astfel cum sunt definite la art. 3. 
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