
  

 

ORDIN 

Nr .        din               .2021 

 

pentru stabilirea dimensiunilor tipurilor de exploataţii de suine pe teritoriul României 

 

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale politici agricole nr. 251517 / 16.02.2021,   

în temeiul prevederilor art. 3 lit. ff) şi ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru 

modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a 

Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, 

având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de 

Urgenţă nr. 2 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare din data de 1.08.2017, 

 

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin: 

 

Art. 1. Se stabilesc dimensiunile și tipurile exploataţiilor de creştere a suinelor pe teritoriul 

României, astfel: 

a) exploataţie noncomercială de suine  - exploataţie de subzistenţă de creştere a suinelor pentru 

consum familial, cu un efectiv de maximum 5 capete porci, înregistrate în Sistemul naţional de 

identificare şi înregistrare a animalelor (S.N.I.I.A.) și care îndeplineşte prevederile normelor sanitare 

veterinare privind măsurile de biosecuritate, deţinută de persoane fizice neînregistrate la oficiul 

registrului comerţului; 

 b) exploataţie comercială de suine - exploataţie de creștere a suinelor înregistrată în Sistemul 

naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, indiferent de numărul de suine, care îndeplineşte 

prevederile normelor sanitare veterinare privind măsurile de biosecuritate şi este autorizată sanitar-

veterinar, deţinută de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau 

persoane juridice organizate în condiţiile legii, înregistrate şi autorizate de oficiul registrului 

comerţului. 

c) exploatație de suine din rasele Bazna și Mangalița care comercializează animale - exploatație de 

suine cu sistem de creștere semideschis, înregistrată/autorizată sanitar-veterinar, înregistrată în 

Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor (S.N.I.I.A.), care îndeplinește 

prevederile normelor de biosecuritate specifice, deținută de persoane fizice autorizate, întreprinderi 

individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în condiţiile legii, înregistrate şi 

autorizate de oficiul registrului comerţului. 

Art. 2. Responsabilitatea trecerii dintr-un tip de exploataţie în altul, aşa cum sunt prevăzute la 

art.1, intră în obligaţia crescătorilor de suine. 

Art. 3. Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 septembrie 2021. 

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi 

dezvoltării rurale nr. 538/2019 pentru stabilirea dimensiunilor şi a tipurilor de exploataţii de suine pe 

teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 902 din 8 noiembrie 

2019, se abrogă. 

Art. 5. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  

 

 

                                                    MINISTRU 

 

 

                                        Nechita – Adrian OROS 
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