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Subpachetul 2b)
Subpachetul 4b)
pui de carne: 42,82.
● pui de carne: 10,91.
pui de curcă: 263,53.
● pui de curcă: 9,80.
găini ouătoare: 114,29.
● găini ouătoare: 18,01.
găini de reproducţie: 134,45 ● găini de reproducţie: 33,80.
Subpachetul 3b)
Subpachetul 5b)
pui de carne: 3,92.
● pui de carne: 19,52.
pui de curcă: 10,20.
● pui de curcă: 37,43.
găini ouătoare: 1,18.
● găini ouătoare: 20,47.
găini de reproducţie: 1,18. ● găini de reproducţie: 40,93.

TOTAL MĂSURĂ 215 pachet b) (euro / UVM / an):
● pui de carne: 93,16.
● pui de curcă: 366,02
● găini ouătoare: 165,86
● găini de reproducţie: 237,15
COMPLETAREA CERERII DE PLATĂ
Cererea de plată se depune o singura data pentru un an de
activitate desfasurată (1 ianuarie -31 decembrie a anului de
cerere), excepție făcând cererile aferente clauzei de
revizuire depuse conform OMADR 826/2016.
DOCUMENTE CARE ÎNSOŢESC
CEREREA DE PLATĂ
Cererile de plată pentru Măsura 215 plăţi privind
bunăstarea animalelor Pachet (b) - păsări, se depun
însoţite de:
1. Copie CUI/ CIF, după caz;
2. Copie buletin/carte de identitate a titularului / administratorului / reprezentantului legal /împuternicitului;
3. Copie autorizaţie/ autorizaţii sanitar-veterinară/e;
4. Copia schiţei adăposturilor pentru fiecare exploataţie (din
care să reiasă adresa şi suprafaţa spaţiilor de cazare/
spaţiul maxim de cazare pe hale/cuşti îmbunătăţite).
5. Program de iluminat: vară/ iarnă (în funcţie de data
schimbării orei) care să conţină intervalul orar pe perioade,
în funcţie de tehnologia de creştere şi categorie;
În conformitate cu prevederile art. 41b din
Reg. (CE) nr. 1974/2006 al Comisiei din 15.12.2006
de stabilire a normelor de aplicare a Reg. (CE)
nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul
pentru dezvoltarea rurală acordat din
Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rurală
(FEADR), astfel cum a fost modificat prin Reg. de
punere în aplicare (UE) nr. 335/2013 al
Comisiei din 12.04.2013, nu sunt
deschideri de noi angajamente.

6. Copia după notificarea crescătorului de păsări către
DSVSA judeţean privind densitatea practicată;
7. Graficul estimat de livrare anual;
8. Graficul estimat de populare anual;
9. Mişcarea anuală estimată a efectivelor de găini ouătoare/
rase grele în cazul inexistenţei livrarilor;
10. Document coordonate bancare;
11. Împuternicire şi copii după actele de identitate ale
împuternicitului, dacă este cazul;
12. Copia declaraţiei pe suprafaţă, dacă este cazul;
13. Alte documente justificative, dacă este cazul.
Sancțiuni
● OMADR nr. 905/07.09.2016 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru cererile depuse de beneficiarii
masurii 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor – pachetul
a) si pachetul b) păsări din cadrul PNDR 2007-2013 in
conformitate cu prevederile art.44 din Reg. Delegat al
Comisiei Europene si al Consiliului in ceea ce priveste
Sistemul Integrat de Administrare si Control si conditiile
pentru refuzarea sau retragerea platilor si pentru
sanctiunile administrative aplicabile in cazul platilor directe,
al sprijinului pentru dezvoltare rurală și al ecocondiționalității.
Ecocondiționalitate
Solicitanții trebuie să respecte normele de ecocondiţionalitate prevăzute la Art. 93 şi Anexa II din Reg. (UE) nr.
1.306/2013, pe întreaga exploataţie.
Legislație
● Reg. nr.1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare
rurală acordat din Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Reg. (CE) nr.
1698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările
ulterioare;
● Reg.(UE) nr. 1306/2013 privind finanţarea, gestionarea
şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a
Reg. (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98,
(CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008
ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;
● Reg. Delegat (CE) nr. 809/2014 de de stabilire a normelor
de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al
Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte
sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de
dezvoltare cu modificările şi completările ulterioare;
● OMADR nr. 826/09.06.2016 pentru aprobarea modelului
cererilor de plată, precum şi a modelului formularelor de
accesare a clauzei de revizuire a angajamentelor încheiate
în cadrul măsurii 215 - Plăţi în favoarea bunăstării
animalelor - pachetul a) porcine şi pachetul b) păsări.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
Bd. Carol I nr. 17, sector 2, București

PROGRAMUL NAŢIONAL
DE DEZVOLTARE RURALĂ
MĂSURA 215
PLĂŢI PENTRU BUNĂSTAREA ANIMALELOR
- PĂSĂRI 2016

Sprijinul pentru bunăstarea animalelor are forma unei
plăți anuale fixe pe unitate vită mare (UAT) și
reprezintă o compensație pentru pierderile de venit și
costurile adiționale suportate de fermieri.
BENEFICIARI: exploataţiile comerciale din sectorul
de creştere a păsărilor autorizate sanitar veterinar,
care îşi asumă voluntar angajamente pentru bunăstarea animalelor, în conformitate cu Art. 40 din Reg.
CE nr. 1698/2005.
Contribuţia publică (comunitară şi naţională) totală
aferentă Măsurii 215 (porcine şi păsări) este de
508.162.612 Euro.

CRITERII DE ELIGIBILITATE
A. Generale
Plăţile pentru bunăstare - păsări pot fi acordate dacă
solicitantul:
1. deţine autorizaţii sanitare veterinare pentru toate
exploataţiile specifice sectorului de creştere a păsărilor;
2. se angajează să menţină condiţiile de bunăstare şi să
respecte cerinţele specifice subpachetelor pentru care
aplică pe o perioadă de minim 5 (cinci) ani, de la data
asumării angajamentului în funcţie de sesiunea de
depunere a cererilor de ajutor/plată.
3. respectă atât cerinţele legale în materie de gestionare cât
şi bunele condiţii agricole şi de mediu, pe terenurile agricole
aparţinând solicitantului, precum şi activităţilor agricole
desfăşurate la nivelul exploataţiei autorizate sanitar veterinare şi pe toată durata angajamentului - de 5 (cinci) ani,
după caz.
B. Specifice subpachetelor
1. Subpachetul 1b): asigurarea intensităţii iluminatului
artificial la minimum 30 lucşi (timp de minimum 18 ore / zi
pentru pui de curcă, pui de carne şi găini reproducţie rase
grele şi timp de 16 ore / zi pentru găini ouătoare). Sprijinul se
acordă pentru exploataţiile comerciale autorizate sanitar
veterinar de creştere a păsărilor în care iluminatul se face
exclusiv artificial.
2. Subpachetul 2b): reducerea densităţii păsărilor cu 10%
faţă de densitatea rezultată din aplicarea cerinţelor minime
obligatorii privind suprafaţa minimă alocată pentru fiecare
categorie de păsări. Eliminarea unui număr de păsări astfel
încât spaţiul alocat pentru fiecare pasăre să crească cu
10% faţă de suprafaţa obligatorie necesară la aplicarea
cerinţelor minime obligatorii.
3. Subpachetul 3b): îmbunătăţirea condiţiilor de bunăstare
a păsărilor pe durata transportului - se realizează prin
reducerea densităţii păsărilor în timpul transportului cu cel
puţin 30%. Nu sunt eligibile exploatațiile care dețin
abatoarele în același UAT cu spațiile de creștere.
4. Subpachetul 4b): corectarea nivelului nitriţilor şi nitraţilor
în apa utilizată. Pentru acest subpachet se acordă primă
compensatorie solicitanţilor care îmbunătăţesc calitatea
apei prin tratare corespunzătoare fizică şi/sau chimică
astfel încât valoarea concentraţiei în nitraţi şi nitriţi să fie la
jumătate faţă de condiţiile minime obligatorii. Nu sunt
eligibile exploataţiile autorizate sanitar-veterinar care
utilizează în fluxul tehnologic apă din reţeaua publică de
apă potabilă.

5. Subpachetul 5b): reducerea noxelor cu 30 % faţă de
nivelul minim obligatoriu prin menţinerea în limite optime a
parametrilor de microclimat. Pentru a se acorda primă
pentru acest subpachet, trebuie ca nivelul noxelor din
adăpost, respectiv concentraţia de amoniac şi de dioxid de
carbon să se diminueze faţă de condiţiile minime obligatorii.
SUBPACHETE
Subpachetul 1b) - asigurarea intensităţii iluminatului
artificial la minimum 30 lucşi.
Indicator pentru cerinţa superioară: iluminare artificială cu
intensitate de 20 lucşi
- timp de minimum 18 ore/zi pentru categoriile: pui de carne,
pui de curcă şi găini de reproducţie rase grele;
- timp de 16 ore/zi pentru categoria găini ouătoare.
Indicator pentru cerinţa minimă obligatorie: iluminare
artificială cu intensitatea de 30 lucşi.
Subpachetul 2b) – reducerea densităţii păsărilor cu 10 %
faţă de densitatea rezultată din aplicarea cerinţelor minime
obligatorii privind suprafaţa minimă alocată pentru fiecare
categorie de păsări:
Suprafaţa disponibilă în condiţii superioare de bunăstare:
● pui de carne: 30,00 kg/m2;
● pui de carne: 35,45 kg/m2;
● pui de carne: 38,18 kg/m2;
● găini ouătoare: 1222 cm2/cap în sistem alternativ, 825
cm2/cap în sistem cuşti îmbunătăţite.
● găini reproducţie rase grele: 22,73 kg/m2
● pui de curcă: masculi: 50 kg/m2, femele: 45,45 kg/m2.
Suprafaţă disponibilă minimă obligatorie:
● pui de carne –33 kg/m2
● pui de carne –39 kg/m2
● pui de carne – 42 kg/m2
● găini ouătoare: 9 găini ouătoare/m2 în sistem alternativ,
750 cm2/cap - sistem cuşti îmbunătăţite;
● găini reproducţie rase grele: 25 kg/m2
● pui de curcă: Masculi: 55 kg/m2, Femele: 50 kg/m2.
Subpachetul 3b) – îmbunătăţirea condiţiilor de bunăstare
a păsărilor pe durata transportului (numai pentru livrările
către abator)
Suprafaţa superioară în timpul transportului de minim:
● 260 cm2/kg pentru păsări cu greutatea < 1,6 kg/cap
● 208 cm2/kg pentru păsări cuprinse între 1,6 - < 3 kg/cap
● 150 cm2/kg pentru păsări cuprinse între 3 - <5 kg /cap
● 137 cm2/kg pentru păsări cu greutatea de >5 kg/cap.
Suprafaţa minimă obligatorie în timpul transportului:
● 200 cm2/kg pentru păsări cu greutatea <1,6 kg/cap
● 160 cm2/kg, pentru păsări cuprinse între 1,6<3kg/cap,

● 115 cm2/kg pentru păsări cuprinse între 3 <5 kg /cap
● 105 cm2/kg pentru păsări cu greutatea de >5 kg/cap.
Subpachetul 4b) - corectarea nivelului nitriţilor şi nitraţilor
în apa utilizată:
Indicator pentru cerinţa superioară: nitraţi – 50 (mg/l),
nitriţi – 0,5 (mg/l).
Indicator pentru cerinţa minimă obligatorie: nitraţi – 100
(mg/l), nitriţi – 1 (mg/l).
Subpachetul 5b) – reducerea noxelor cu 30 % faţă de
nivelul minim obligatoriu prin menţinerea în limite optime
a parametrilor de microclimat:
● Nivelul noxelor din adăpost în condiţii superioare de
bunăstare: 14 ppm amoniac, 2100 ppm dioxid de carbon.
● Nivelul noxelor din adăpost în condiţii minime obligatorii:
20 ppm amoniac, 3000 ppm dioxid de carbon.
CUANTUMURI PLĂŢI / SUBPACHET
Coeficient conversie în UVM, conform anexei V din Reg.
(CE) nr. 1974/2006 (UVM/cap):
● pui de carne: 0,003.
● pui de curcă: 0,003.
● găini ouătoare: 0,014.
● găini de reproducţie: 0,014.
Suma acordată anual pentru acoperirea costurilor
suplimentare şi a pierderii de venituri datorate aplicării
măsurilor de bunăstare a animalelor (în euro / UVM):
Subpachetul 1b)
● pui de carne: 15,99.
● pui de curcă: 45,06.
● găini ouătoare: 11,91.
● găini de reproducţie: 26,79.

