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Scopul măsurii 

Ajutorul de stat privind realizarea angajamentelor 
asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor 
reprezintă o formă de sprijin financiar destinată 
fermierilor, în scopul creşterii competitivităţii 
sectorului avicol românesc şi al atingerii obiectivelor 
europene privind bunăstarea animalelor. 

 

Beneficiarii 

pot fi producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, 
întreprinderi individuale şi întreprinderi 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 
ulterioare, şi/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute sau 
organizaţii de producători recunoscute, după caz, care deţin, cresc sau exploatează 
păsări, respectiv porcine, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în 
vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole. 

 

Condiţii minime de eligibilitate 

Condiţii generale 

• să solicite ajutorul de stat înainte de începerea desfăşurării activităţii, în baza 
cererii iniţiale anuale;  

• să îşi asume voluntar angajamentul ferm pentru utilizarea măsurilor tehnologice 
care asigură bunăstarea păsărilor; 

• să facă parte din forme asociative legal constituite, grupuri de producători 
recunoscute de stat, asociaţii economice sau cooperative de producţie şi 
valorificare, sau să fie membrii ai altor organizaţii profesionale; 

• să deţină autorizaţie sanitară veterinară pentru exploataţie; 
• să fie înregistraţi în Registrul agricol / Registrul Naţional al Exploataţiilor al 

Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, 
deţinând un cod de exploataţie, după caz. 
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Condiţii specifice  

Condiţiile specifice variază în funcţie de măsura de bunăstare pentru care solicitantul 
şi-a asumat angajamentul voluntar. Aceste condiţii sunt prezentate detaliat în H.G. 
838/2010, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Întocmirea dosarului cererii iniţiale anuale 

Cererile iniţiale anuale se depun la centrul APIA judeţean / al municipiului 
Bucureşti, pe raza căruia fermierul îşi desfăşoară activitatea de creştere a păsărilor. 

 

Documentele care însoţesc cererea iniţială 
anuală 

• copie de pe certificatul de înregistrare la Registrul 
comerţului/ Certificatul de înregistrare fiscală, după 
caz; 

• copie de pe angajamentul scris prin care solicitantul se 
angajează că în cadrul perioadei de 5 ani, în limita de 
aplicare a schemei de ajutor de stat, utilizează toate cele 6 măsuri, una sau mai 
multe măsuri tehnologice care asigură bunăstarea păsărilor, cu declaraţiile 
aferente acestuia; 

• documentul care atestă calitatea de membru al unei forme asociative legal 
constituite, al unui grup de producători recunoscut, al unei asociaţii economice 
sau cooperative de producţie şi valorificare ori de membru al altor organizaţii 
profesionale; 

• copie de pe autorizaţia sanitară veterinară pentru exploataţie; 
• adeverinţă eliberată de consiliul local, în care se menţionează numărul de păsări 

înscris în Registrul agricol şi deţinut de solicitant, pe tipuri de păsări; 
• declaraţie pe propria răspundere că solicitantul nu are emisă o decizie de 

recuperare a unui ajutor de stat; 
• copia contractului de asistenţă încheiat conform legii, cu un medic veterinar de 

liberă practică; 
• dovadă cont trezorerie; 
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• copie de pe BI/CI al/a administratorului/reprezentantului legal/ împuternicitului/ 
delegatului; 

• document de împuternicire/delegaţie, după caz; 
• document de înscriere în Registrul Fermelor (RF) pentru alocarea unui număr 

unic de identificare –„ID”, după caz. 
 

Cuantumul ajutorului de stat 

Cuantumul ajutorului de stat precum şi suma maximă anuală/unitate vită mare pe tip 
de păsări şi pe fiecare măsură de bunăstare în parte, aferente perioadei 2010 – 2013 
este prezentată în tabelul de mai jos: 

 
 
 

M
ăs

ur
a 

Specificare Pui de 
carne 

Găini 
ouătoare 

Găini 
reproducţie 
rase grele 

Pui de 
curcă 

Boboci de 
gâscă 

Boboci 
de raţă 

 Coeficient conversie în UVM, cf. AnexaV din 
Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 0.003 0.014 0.014 0.003 0.003 0.003 

 Acoperirea costurilor suplimentare şi a 
pierderii de venituri datorate aplicării măsurilor 
de bunăstare a animalelor 

lei/ 
UVM 

lei/ 
UVM lei/ UVM lei/ UVM lei/ UVM lei/ 

UVM 

A.  
Folosirea de furaje ce conțin  micotoxina 
deoxinivalenol, până la nivelul maxim de 
2,5 mg/kg 

105,83 101,43 162,28 302,37 151,12 127,00 

B.  Folosirea de furaje ce nu conţin proteine 
de origine animală, inclusiv făina de peşte 83,99 120,00 192,00 239,98 119,94 100,79 

C.  

Practicarea unei metode de creştere, 
naturală sau artificială, ce nu provoacă 
sau nu cauzează suferinţe ori vătămări 
păsărilor; 

83,99 144,28 144.28 239,98 119,94 100,79 

D.  
Manipularea în vederea prinderii, 
încărcării în cuşti şi transportul păsărilor 
fără vătămarea lor 

286,97 177,86 216,98 819,92 409,80 344,37 

E.  

Asigurarea potabilităţii apei utilizate în 
procesul tehnologic, în conformitate cu 
prevederile Legii 458/2002 privind 
calitatea apei potabile, cu modificările şi 
completările ulterioare 

21,00 36,43 58,29 59,99 29,99 25,20 

F.  
 Îmbunătățirea parametrilor de 
microclimat – temperatură, umiditate, 
viteza aerului 

139,99 482,85 589,08 399,96 199,90 167,98 

TOTAL Lei/UVM/MĂSURI   721,77 1.062,85 1,362.91 2.062,20 1.030,69 866,13 
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Plafonul anual alocat ajutorului de stat  

Suma totală alocată ajutorului de stat pentru realizarea angajamentelor asumate în 
favoarea bunăstării păsărilor se asigură anual de la Bugetul de stat, în limita 
prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin 
Hotărâre de Guvern. 

În condiţiile în care valoarea totală anuală a ajutorului de stat depăşeşte valoarea 
plafonului anual alocat, se va aplica o diminuare procentuală pentru încadrarea în 
plafonul alocat. 

 

 

 
 

 

www.apia.org.ro 


