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HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli, crescători de animale din sectoarele suin și 

avicol toarele agricole 

 privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli, crescători de animale din sectoarele suin și avicol. 
Având în vedere prevederile Regulamentului delegat (UE) 2022/467 al Comisiei din 23 martie 2022, de acordare a unor ajutoare 
excepționale de adaptare producătorilor din sectoarele agricole, 

 

Text inițial Propunere amendament Justificare 

Art. 5.(1) Beneficiarii cărora li se 
acordă ajutoarele excepționale 
prevăzute la art.1 alin.(1) pentru 
activitățile prevăzute la art.2 lit.a), 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții de eligibilitate cumulative: 
a) să fie înregistraţi în registrul unic 
de identificare, denumit în 
continuare RUI şi să deţină cod unic 
de înregistrare atribuit de către 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură, denumită în continuare 
APIA, 
 b) să dețină exploatație cu cod 
ANSVSA, autorizată sanitar – 
verterinar, 
c) să desfășoare activitate de 
creștere și/sau îngrășare și/sau 
reproducție a suinelor în perioada 24 
februarie 2022 – 31 iulie 2022, cu 
condiția menținerii activității până la 
data de 31 decembrie 2022, 
d) ajutorul de adaptare excepțional 
destinat sectorului suin se acordă 
pentru capacitatea de producție în 
condiții minime de bunăstare 
deținută de beneficiar, echivalent 
UVM, în funcție de categoriile de 
suine, respectiv, suine la îngrășat 
și/sau animale de reproducție 
(scroafe și/sau scrofițe montate), cu 
scopul de a menține exploatația în 
bune condiții tehnologice; 
 e) valoarea totală ce poate fi 
acordată per beneficiar nu depășește 

Art. 5.(1) Beneficiarii cărora li se acordă 
ajutoarele excepționale prevăzute la art.1 
alin.(1) pentru activitățile prevăzute la 
art.2 lit.a), trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții de eligibilitate 
cumulative: a) să fie înregistraţi în 
registrul unic de identificare, denumit în 
continuare RUI şi să deţină cod unic de 
înregistrare atribuit de către Agenţia de 
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, 
denumită în continuare APIA, 
 b) să dețină exploatație cu cod ANSVSA, 
autorizată sau înregistrată sanitar – 
verterinar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre limitează ajutorul  excepțional doar la 
producători sau crescători de animale autorizați mai mari 
are posibilitate de a solicita sprijin financiar .De asemenea, 
Consiliul Județean dorește că și micii fermieri   să aibă 
egale șanse de a primi  acest sprijin financiar cât și cele 
mari autorizați de ANSVSA. 
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echivalentul în lei a 150.000 euro. (2) 
Beneficiarii cărora li se acordă 
ajutoarele excepționale prevăzute la 
art.1 alin.(1) . 
 
- Art. 3.(1) Schema prevăzută la art.1 
alin.(1) se aplică pe întreg teritoriul 
României, pentru producătorii 
agricoli, crescători de animale care 
dețin exploataţii comerciale de suine 
sau exploatații comerciale de păsări, 
autorizate sanitar-veterinar  
 
Art. 4. Beneficiarii schemei prevăzută 
la art.1 alin.(1) sunt producătorii 
agricoli, crescători de suine sau 
păsări, persoane fizice autorizate, 
întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale constituite 
potrivit Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 44/2008 privind 
desfăşurarea activităţilor economice 
de către persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, și/sau persoane juridice, 
care dețin exploataţii autorizate 
sanitar -veterinar 

 
 
 
Art. 3.(1) Schema prevăzută la art.1 
alin.(1) se aplică pe întreg teritoriul 
României, pentru producătorii agricoli, 
crescători de animale care dețin 
exploataţii comerciale de suine sau 
exploatații comerciale de păsări, 
autorizate  sau înregistrate sanitar-
veterinar  
 
Art. 4. Beneficiarii schemei prevăzută la 
art.1 alin.(1) sunt producătorii agricoli, 
crescători de suine sau păsări, persoane 
fizice autorizate, întreprinderile 
individuale şi întreprinderile familiale 
constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 44/2008 privind 
desfăşurarea activităţilor economice de 
către persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale, cu modificările şi 
completările ulterioare, și/sau persoane 
juridice, care dețin exploataţii autorizate 
sau înregistrate sanitar veterinar 
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