
HOTĂRÂRE nr. 3 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea activităţilor 
pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din 
sectorul zootehnic în anul 2008, a cuantumului acestuia, precum şi a 
sumei totale alocate fiecărei activităţi 
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor 
agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării 
teritoriului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2007, 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
Articol unic 

Se aprobă activităţile pentru care se acordă sprijin financiar în anul 2008 beneficiarilor prevăzuţi la 
art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului 
financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al 
organizării şi sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
125/2007, de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
pentru anul 2008, cuantumul sprijinului financiar, precum şi suma totală alocată fiecărei activităţi, 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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ANEXĂ: ACTIVITĂŢILE pentru care se acordă sprijin financiar 
producătorilor agricoli din sectorul zootehnic în anul 2008, cuantumul 
acestuia, precum şi suma totală alocată fiecărei activităţi 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
activităţii 

    
Valoarea 
unitară 

(cuantum) 

Valoarea 
totală 

I. Susţinerea 
ameliorării 
populaţiilor de 
animale 

a) conducerea registrelor 
genealogice pentru: 

bovine 7,5 lei/cap 685 mii lei 

      ovine/caprine 3,68 lei/cap 115 mii lei 

      1. controlul 
oficial al 
producţiei de 
lapte la ovine şi 
caprine 

5,18 lei/cap 200 mii lei 

    b) efectuarea controlului 
oficial 

2. controlul 
oficial al 
producţiei de 
lână la ovine 

0,50 lei/cap   

    al performanţelor de 
producţie la ovine/caprine, 
astfel: 

3. controlul 
oficial al 
producţiei de 
pielicele la 
ovine 

1,0 lei/cap   

      4. controlul 
oficial al 
producţiei de 
carne de 
ovine/caprine 

0,80 lei/cap   

    c) introducerea, la nivelul 
fermelor, a tehnicilor, 
biotehnologiilor şi 
practicilor moderne de 

  3.500 lei/buc. 500 mii lei 



reproducţie la speciile de 
animale, respectiv achiziţia 
de containere pentru 
conservarea materialului 
seminal congelat cu 
capacitate de peste 20 litri 
şi cu autonomie dinamică 
de peste 90 de zile 

    d) susţinerea cheltuielilor 
de testare a masculilor 

1. tăuraşi 1.000 lei/cap 50 mii lei 

    de reproducţie, respectiv: 2. berbeci/ţapi 50 lei/cap 500 mii lei 

    e) efectuarea analizei 
calităţii produselor 
animaliere în vederea 
evaluării genetice a 
animalelor 

  1,0 lei/analiză 1.450 mii lei 

    f) elaborarea şi 
întreţinerea sistemului 
informatic, constituirea 
bazelor de date şi 
estimarea valorii de 
ameliorare a animalelor 

bovine 10,0 lei/cap 1.500 mii lei 

      ovine/caprine 5,0 lei/cap   

II. Susţinerea 
îmbunătăţirii 
calităţii 
produselor de 
origine animală 

a) îmbunătăţirea calităţii 
producţiilor de carne prin 
susţinerea financiară a 
implementării sistemului 
de clasificare a carcaselor, 
respectiv: 

1. carcase de 
porcine E 

120 lei/carcasă 200.000 mii 
lei 

      2. carcase de 
porcine U 

100 lei/carcasă   

      3. bovine 100 lei/carcasă 5.000 mii lei 

    b) îmbunătăţirea calităţii şi 
a parametrilor de 
producţie în creşterea 
efectivelor prin susţinerea 
producţiilor de carne şi ouă 
consum, astfel: 

1. scrofiţe din 
ferme 
comerciale care 
provin din 
ferme de 
reproducţie în 
rasă pură sau 
hibridare, la 
prima fătare 

150 lei/cap 6.000 mii lei 

      2. carne pasăre 
-pui broiler 

1,6 lei/cap 213.000 mii 
lei 

      3. ouă consum, 
categorii de 
greutate: M, L, 
XL 

0,05 lei/buc. 40.000 mii lei 

    c) îmbunătăţirea calităţii 
producţiei de miere prin 
susţinerea familiilor de 
albine 

  20 lei/familie de 
albine 

11.000 mii lei 

    d) îmbunătăţirea calităţii şi 
igienei laptelui de vacă 
destinat procesării pentru 
atingerea standardelor de 
calitate din Uniunea 
Europeană, respectiv 
susţinerea laptelui livrat cu 
număr total de germeni 
(NTG) mai mic sau egal cu 
100.000/ml şi un număr 
de celule somatice mai mic 
sau egal cu 400.000/ml 

  0,3 lei/kg 120.000 mii 
lei 
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