
 

 

Position paper zootehnie suine 

 

Problema principală  

Insuficienta acoperire a consumului intern de carne porc din producția națională; nici 

înainte de apariția Pestei Porcine Africane, sectorul zootehnic de suine nu acoperea mai mult de 

60% - 65% din consumul intern (din care 20% era acoperit din suinele produse în gospodăriile 

populației, iar încă 20% reprezentau suine produse de ferme comerciale de îngrășare din tineret 

porcin adus prin comerț intră-comunitar), dar extinderea PPA a creat un impact semnificativ asupra 

producătorilor locali, care în prezent livrează aproximativ 30% din consumul intern de carne de 

porc.  

Premizele pentru dezvoltarea sectorului există, principala condiție fiind producția în 

general bună de cereale, cu un rezultat în exces față de consumul național, care poate fi valorificată 

superior prin utilizarea în sectorul zootehnic în general și al celui de suine în special, față de simplă 

exportare a cerealelor așa cum se întâmplă în prezent.  

Direcții  

• Stimularea înființării de noi ferme zootehnice de suine (de reproducție și de îngrășare) prin 

lansarea unui program național care să aibă că și obiectiv creșterea producției interne de 

suine până la un anumit nivel-țintă  

• Stimularea eficienței industriei zootehnice (ferme, abatoare, unități de tranșare) prin 

acordarea graduală de facilități în funcție de îmbunătățirea unor parametri de eficientă 

definiți pentru fiecare tip de activitate până la atingerea nivelurilor superioare a acestora 

• Alocarea de fonduri europene în viitorul program pentru sectorul zootehnic și punctaj mai 

mare pentru fermele de reproducție / îngrășare suine în raport cu sectorul de bovine / păsări  

• Eliminarea de bariere și limitări (legislative, de finanțare, de resurse umane, tehnologice, 

de know-how, dimensiunea exploatației) pentru înființarea și operarea fermelor zootehnice 

de suine, a abatoarelor și a unităților de tranșare suine  

• Stimularea activităților care contribuie la valorificarea integrală a produselor rezultate din 

tranșarea suinelor (cu accent pe valorificarea produselor secundare și a sub-produselor de 

tranșare)  

Programe specifice  

• Diminuarea impactului negativ pe care îl are evoluția PPA asupra fermelor de suine, prin 

stabilirea unui cadru care să reglementeze în mod uniform condițiile de biosecuritate care 

trebuie respectate, scurtarea termenelor de aplicare a restricțiilor pentru fermele comerciale 

care sunt incluse în zone de carantină, eliminarea necesității tratării termice a cărnii de porc 

provenite de la ferme îndemne PPA dar aflate în zone de carantină · Acordarea de facilități 



 

 

(de finanțare, fiscale, fonduri nerambursabile, ajutoare de stat) pentru ferme de suine, 

abatoare, unități de tranșare și unități de valorificare a produselor secundare și a sub-

produselor de tranșare; în acest moment există promulgată Legea Reproducției, pentru 

stimularea înființării de noi ferme de reproducție, care trebuie pusă în aplicare cât mai 

curând  

• Accesul transparent la materii prime (cereale) prin stimularea înființării și operării unui 

sistem transparent de tranzacționare a cerealelor (bursă cerealelor)  

• Crearea unor programe, împreună cu Ministerul Învățământului, pentru asigurarea de 

resurse umane calificată la locul de muncă, prin învățământ tehnic seral sau fără frecvența 

pentru îngrijitori animale și tehnicieni veterinari  

• Elaborarea și publicarea, împreună cu asociațiile profesionale, de ghiduri de bune practici 

care să cuprindă indici de performanță medii și superiori pe fiecare tip de fermă; efectuarea 

de studii anuale, prin comparație cu țările cu tradiție în creșterea suinelor, pentru 

actualizarea acestori indicii de performanță și a celor mai noi tehnici de producție 

disponibile 

• Stimularea creării și finanțarea unui program național de certificare pentru fermele 

zootehnice care aplică tehnici moderne de creștere a suinelor, cu reguli superioare de 

sănătate și bunăstare animală, pentru acordarea de bonificații de preț 

• Stimularea creării unui sistem transparent de tranzacționare a cărnii de porc produse la 

nivel național  

• Acoperirea riscurilor legate de fluctuațiile prețului de achiziție a materiilor prime pentru 

furaj și ale prețului de vânzare a porcului gras (hedging) – la un cost suportabil pentru 

fermieri  

• Acoperirea riscurilor specifice legate de bolile animalelor, la costuri suportabile pentru 

fermieri 


