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Plăţile pentru bunăstarea animalelor – Pachetul (a) - Porcine au
ca obiectiv general îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural prin susţinerea unor
standarde superioare de bunăstare a animalelor.

BENEFICIARI:
- exploataţiile comerciale di n sectorul de creştere a porcinelor autorizate sanitar
veterinar şi exploataţiile comerciale de tip A specifice sectorului de creştere a
porcinelor, care îşi asumă voluntar angajamente pentru bunăstarea animalelor, în
conformitate cu art. 40 din Regulament ul CE nr. 1698/2005.
Contribuţia publică (comunitară şi naţională) totală aferentă Măsurii 215
(porcine şi păsări) este de 372.879.978 Euro.
CRITERII DE ELIGIBILITATE
Plăţile pentru bunăstare pot fi acordate dacă solicitantul:
1. este înregistrat în Registr ul Naţional al Exploataţiilor – RNE al Autorităţii
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor – ANSVSA şi
deţine un cod de exploataţie;
2. deţine autorizaţii sanitare veterinare pentru toate exploata ţiile cu cod
ANSVSA sau, în cazul exploat aţiilor comerciale de tip A specifice sectorului de
creştere a porcilor, este înregistrat sanitar -veterinar;
3. se angajează să menţină condiţiile de bunăstare şi să respecte cerinţele
specifice pachetelor pentru care aplică pe o perioadă de minim 5 ani, de la data de
16 iulie 2012 (pentru prima sesiune de depunere a cererii de ajutor ), 15 februarie
2013 (pentru a doua sesiune de depunere a
cererii de ajutor), respectiv 1 iulie 2014
(pentru a treia sesiune de depunere a
cererii de ajutor) .
4. respectă Cerinţele legale în materie
de gestionare împreună cu Bunele
condiţii agricole şi de mediu, conform
OMADR/
OMMP/ANSVSA
nr.
187/2155/42 din 2011, pe terenurile
agricole aparţinând exploataţiei cu cod ANSVSA, precum şi activităţilor agricole
desfăşurate la nivelul ex ploataţiei cu cod ANSVSA şi pe toată durata
angajamentului, de 5 (cinci) ani, după caz .
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SUBPACHETELE PRIVIND PLĂŢILE PENTRU BUNĂSTAREA
ANIMALELOR
Subpachet 1 – creşterea cu cel puţin 10% a spaţiului alocat disponibil fiecărui
animal.
Indicator pentru ce rinţa superioară

Indicator pentru cerinţa m inim ă
obligatorie

Suprafaţa de pardoseal ă disponibilă în
condiţii superioare de bunăstare:
 greutate vie între 50 -85 kg - 0,605 m 2

Suprafaţă de pardoseală disponibilă
mi ni mă obligatorie:
 greutate vie între 50 -85 kg - 0,55 m 2

 greutate vie între 85 -110 kg - 0,715 m 2



greutate vie între 85 -110 kg - 0,65 m 2

 greutate vie peste 110 kg - 1,1 m 2



greutate vie peste 110 kg - 1 m 2

 scrofițe şi scroafe ţ inute în grup 1,804 m 2 , respecti v 2,475 m 2

 scrofițe şi scroafe ţinute în grup - 1,64
m 2 , respecti v 2,25 m 2

Subpachet 2 - asigurarea a minimum 11 ore/zi lumină artificială cu o
valoare a iluminării de 50 lu cşi.
Indicator pentru cerinţa m inim ă
obligatorie

Indicator pentru cerinţa superioară
Condiţii de iluminat superioare:
 mi ni mum 11 ore/ zi de iluminat artificial
 iluminare de 50 lucşi (cel puţin 1 bec cu
puterea de 150W la fiecare 33 m 2 , în
intervalul orar stabilit prin angaj ament) .

Condiţii
de
ilumi nat
obligatorii:
 mi ni mum 8 ore/zi iluminat ;

mini me

 iluminare de 40 lu cşi (cel putin 1 bec
cu puterea de 100 W l a fiecare 42 m2) .

Subpachet 3 – îmbunătăţirea condiţiilor de bună stare a suinelor pe
durata transportului
Indicator pentru cerinţa superioară

Indicator pentru cerinţa m inim ă
obligatorie

Densitatea porcilor în timpul trans -portului
nu trebuie să depăşească 165 kg/ m 2

Densitatea porcilor în timpul transpor tului nu trebuie să depăşească 235 kg/ m 2

Subpachet 4 - corectarea nivelului nitriţilor şi nitraţilor din apă
Indicator pentru cerinţa superioară

Indicator pentru cerinţa m inim ă
obligatorie

 nitraţi – 50 ( mg/l)
 nitriţi – 0,5 ( mg/l)
 (nitraţi/50)+ (nitriţi/3)<=1

 Nitraţi + nitriţi – 100 ( mg/l)
 Nitriţi – 10 ( mg/l).
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Subpachet 5 - reducerea noxelor cu 30% faţă de nivelul minim
obligatoriu prin menţinerea în limite optim e a parametrilor de microclimat
Indicator pentru cerinţa m inim ă
obligatorie

Indicator pentru cerinţa superioară
Ni velul noxelor din adăpost în condiţii
superioare de bunăstar e:
 max. 10,5 mg/ m3 pulberi ;
 max. 700 ppm CO2.

Ni velul noxelor din adăpost
condiţii mini me obligatorii:
 max. 15 mg/ m3 pulber i ;
 max. 1000 ppm CO2

în

Subpachet 6 - îmbunătăţirea condiţiilor zonei de odihnă.
Indicator pentru cerinţa
superioară

Indicator pentru cerinţa m inim ă
obligatorie

Zona de odihnă în condiţii superioare
de bunăstar e trebuie să fie uscată în
per manenţă prin utilizarea de materiale
absorbante
corespunzătoare
pentru
aşternut.

Adăposturile pentru porci trebuie construite
astfel încât s ă permită animalelor s ă aiba
acces la o zonă de odihnă confortabilă din
punct de veder e fizi c şi termic, drenată şi
curăţată corespunzăt or şi care să per mită
tuturor ani malelor să se odihnească în acelaşi
timp.

Cuantumul plăţilor
Subpachetele privind acordarea plăţilor în favoarea bunăstării animalelor - Pachet a)
porcine
Nr.
Crt.

Specificare

Coeficient conversie în UVM, conform anexei V din Regulamentul
(CE) nr. 1974/2006
Suma acordată anual pentru acoperirea costurilor suplimentare şi a
pierderii de venituri datorate aplicării măsurilor de bunăstare a
animalelor
Subpachetul 1 a) – Creşterea cu cel puţin 10% a spaţiului alocat
1
disponibil fiecărui animal.
Subpachetul 2 a) – Asigurarea a minimum 11 ore/zi lumină
2
artificială cu o valoare a iluminării de 50 lucşi
Subpachetul 3 a) – Îmbunătăţirea condiţiilor de bunăstare a
3
suinelor pe durata transportului
Subpachetul 4 a) – Corectarea nivelului nitriţilor şi nitraţilor din
4
apă
Subpachetul 5 a) – Reducerea noxelor cu 30 % faţă de nivelul
5
minim obligatoriu prin menţinerea în limite optime a parametrilor
de microclimat
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Subpachetul 6 a) – Îmbunătăţirea condiţiilor zonei de odihnă
TOTAL MĂSURĂ 215 – Pachet a) (euro / UVM / an)
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Porci
grași

Scrofițe

Scroafe

0,3

0,3

0,5

euro /
UVM

euro /
UVM

euro /
UVM

41,40

165,00

23,30

19,10

17,20

15,80

4,80

4,80

5,40

12,00

25,00

18,50

16,80

48,00

22,90

7,20

15,90

13,10

101,10

275,90

99,00

DOCUMENTELE CARE ÎNSOŢESC CEREREA DE AJUTOR/PLATĂ
Cererile de ajutor/plată pentru Măsura 215 – Plăţi în favoarea bunăstării animalelor –
Pachetul a) porcine se depun însoţite de:
1. Copie CUI / CIF, după caz;
2. Copie buletin/carte de identitate al/a titularului/administratorului/reprezentantului legal/
împuternicitului;
3. Copia autorizaţiei/autorizaţiilor sanitar-veterinară(-e)/înregistrare/ înregistrări sanitarveterinară(-e) pentru exploataţiile comerciale tip A, după caz, în funcţie de numărul de explotaţii
cu cod ANSVSA deţinute;
4. Copia schiţei grajdului pentru fiecare explotaţie cu cod ANSVSA (din care să reiasă adresa şi
suprafaţa spaţiilor de cazare/ spaţiul maxim de cazare pe compartiment/boxe;
5. Programul de iluminat: vară/iarnă (funcţie de data schimbării orei);
6. Graficul de livrare estimat anual;
7. Graficul de populare estimat anual;
8. Document coordonate bancare;
9. Împuternicire şi copii după actele de identificare ale împuternicitului, dacă este cazul.
10. Copia declaraţiei pe suprafaţă, dacă este cazul.
TERMENUL DE DEPUNERE A CERERII DE AJUTOR
Intrarea în
perioadele:

Măsura

215-Porcine

s-a

făcut

în

1. 16 iulie – 16 august 2012 , aferentă activităţii din
perioada 16 iulie 201 2 – 15 iulie 2013 – Sesiunea 1;
2. 14 ianuarie – 15 februarie 2013, aferentă
activit ăţii desfăşurate în perioada 15 februarie 2013 –
17 februarie 2014 – Sesiunea 2;
3. 20 mai – 30 iunie 2014 , aferentă activităţii desfăşurate în perioada 1 iulie
2014 – 30 iunie 2015 – Sesiunea 3.
Pentru anul I, Cererea de ajutor a reprezentat şi cererea anual ă de plată.
Începând cu anul al II-lea, beneficiarii depun anual cereri de plată.
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Depunerea decontului justificativ
Decontul justificativ pentru Măsura 215 – Pachetul A – Porcine se întocmeşte şi depune trimestrial / anual, funcţie de
fiecare din cele trei sesiuni de depunere a cererii de ajutor, după cum urmează:
Sesiunea /An de
angajament

Sesiunea 1
An I

Cererea de ajutor/plata
activitate desfășurată în
perioada

Cererea de ajutor
16 iulie 2012 – 15 iulie 2013

Perioada de
depunere cerere

16 iulie 2012- 16
august 2012

Categorie
Porci grași
Scrofite
Porci grași
Scrofite
Porci grași
Scrofite
Porci grași
Scrofite

16 – 31 octombrie 2012

Porci grași
Scrofite

Documente justificative P4
16 aprilie – 15 iulie 2014
16 aprilie – 15 iulie an următor

16 – 31 iulie 2014
16 – 31 iulie an următor

Scroafe

Documente justificative
16 iulie 2013 – 15 iulie 2014
16 iulie an curent -15 iulie an următor

16 – 31 iulie 2014
16 – 31 iulie an următor

Porci grași
Scrofite
Porci grași
Scrofite

An II – An V

16 iulie 2013- 16
august 2013
16 iulie -16 august
an curent

Perioada de depunere

Documente justificative P1
16 iulie – 15 octombrie 2012
Documente justificative P2
16 octombrie 2012 – 5 ianuarie 2013
Documente justificative P3
16 ianuarie – 15 aprilie 2013
Documente justificative P4
16 aprilie – 15 iulie 2013
Documente justificative
16 iulie 2012 – 15 iulie 2013
Documente justificative P1
16 iulie – 15 octombrie 2013
16 iulie – 15 octombrie an curent
Documente justificative P2
16 octombrie 2013 – 15 ianuarie 2014
16 oct.an curent-15 ianuarie an următor
Documente justificative P3
16 ianuarie – 15 aprilie 2014
16 ianuarie -15 aprilie an următor

Scroafe

Cererea de plată
16 iulie 2013 – 15 iulie 2014
16 iulie an curent -15 iulie an
următor

Documente justificative/activitate
desfășurată în perioada

Porci grași
Scrofite
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16 – 31 ianuarie 2013
16 – 31 aprilie 2013
16 – 31 iulie 2013
16 – 31 iulie 2013
16 – 31 octombrie 2013
16 oct-31 oct an curent
16 – 31 ianuarie 2014
16 – 31 ianuarie an
următor
16 – 31 ianuarie 2014
16 – 31 ianuarie an
următor

Sesiunea/an
de
angajament

Sesiunea2
An I

Cererea de ajutor/plată an de
activitate

Cererea de ajutor
15 februarie 2013 - 17 februarie
2014

Perioada de
depunere

14 ianuarie - 15
februarie 2013

Categorie
Porci grași
Scrofite
Porci grași
Scrofite
Porci grași
Scrofite
Porci grași
Scrofite
Scroafe
Porci grași
Scrofite
Porci grași
Scrofite

An II–An V

Cererea de plată
15 februarie 2014 - 17 februarie
2015
15 februarie an curent -17
februarie an următor

14 ianuarie - 15
februarie 2014
14 ianuarie-15
februarie an curent

Porci grași
Scrofite
Porci grași
Scrofite

Scroafe
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Documente justificative/ activitate
desfășurată în perioada

Perioada de depunere

Documente justificative P1
15 februarie – 15 mai 2013
Documente justificative P2
16 mai 2013 – 15 august 2013
Documente justificative P3
16 august – 15 noiembrie 2013
Documente justificative P4
16 noiembrie 2013 – 17 februarie 2014
Documente justificative
15 februarie 2013 – 17 februarie 2014
Documente justificative P1
15 februarie – 15 mai 2014
15 februarie – 15 mai an curent
Documente justificative P2
16 mai 2014 – 15 august 2014
16 mai – 15 august an curent
Documente justificative P3
16 august – 15 noiembrie 2014
16 august – 15 noiembrie an curent
Documente justificative P4
16 noiembrie 2013 – 17 februarie 2014
16 noiembrie an curent-17 februarie an
următor
Documente justificative
15 februarie 2013 – 17 februarie 2014
15 februarie an curent – 17 februarie an
următor

16 – 31 mai 2013
16 – 31 august 2013
18 – 29 noiembrie 2013
18 – 28 februarie 2014
18 – 28 februarie 2014
16 – 31 mai 2014
16 – 31 mai an curent
16 – 29 august 2014
16 – 29 august an
curent
18 – 30 noiembrie 2014
18 – 30 noiembrie an
curent
18 – 28 februarie 2014
18 – 28 februarie an
următor
18 – 28 februarie 2014
18 – 28 februarie an
următor

Sesiunea/an
de
angajament

Sesiunea 3
An I

Cererea de ajutor

Cererea de ajutor
1 iulie 2014 – 30 iunie 2015

Perioada de
depunere cerere

Categorie
Porci grași
Scrofițe
Porci grași
Scrofițe
Porci grași
Scrofițe
Porci grași
Scrofițe

20 mai - 30 iunie
2014

Scroafe
Porci grași
Scrofițe

Porci grași
Scrofițe
An II -V
Sesiunea 3

Cererea de plată
1 iulie 2015 – 30 iunie 2016
1 iulie an curent – 30 iunie an următor

20 mai - 30 iunie an
curent

Porci grași
Scrofițe
Porci grași
Scrofițe
Scroafe
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Documente justificative/ activitate
desfășurată în perioada

Perioada de
depunere

Documente justificative P1
1 iulie – 30 septembrie 2014
Documente justificative P2
1 octombrie – 31 decembrie 2014
Documente justificative P3
1 ianuarie – 31 martie 2015
Documente justificative P4
1 aprilie – 30 iunie 2015
Documente justificative
1 iulie 2014 – 30 iunie 2015

1 – 15 octombrie
2014

Documente justificative P1
1 iulie – 30 septembrie 2015
1 iulie – 30 septembrie an curent
Documente justificative P2
1 octombrie 2015 – 31 decembrie 2015
1 octombrie an curent – 31 decembrie
an curent
Documente justificative P3
1 ianuarie – 31 martie 2016
1 ianuarie – 31 martie an următor
Documente justificative P4
1 aprilie – 30 iunie 2016
1 aprilie – 30 iunie an următor
Documente justificative
1 iulie 2015 – 30 iunie 2016
1 iulie an curent – 30 iunie an următor

1 – 15 ianuarie 2015
1 – 15 aprilie 2015
1 – 15 iulie 2015
1 – 15 iulie 2015
1 – 15 octombrie
2015
1 – 15 octombrie an
curent
1 – 15 ianuarie 2016
1 – 15 ianuarie an
următor
1 – 15 aprilie 2016
1 – 15 aprilie an
următor
1 – 15 iulie 2016
1 – 15 iulie an
următor
1 – 15 iulie 2016
1 – 15 iulie an
următor

COMPLETAREA CERERII DE PLATĂ

Cererile de plată se depun anual în perioada 16 iulie - 16 august (sesiunea I), cu excepţia
primului an de depunere a Cererii de plată care va fi 12-30 august 2013, respectiv în perioada
14 ianuarie - 15 februarie (sesiunea II) a fiecărui an de angajament. Modelul cererii şi
instrucţiunile de complet are sunt prevăzute în Anexa la Ordinul ministrului
agriculturii şi dezvoltării rurale nr.784/09.08.2013.

www.apia.org.ro
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