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REZUMAT 
Obiectivul acestui studiu constă în informarea crescătorilor de păsări cu 

privire la implementarea standardelor şi cerinţelor minime de bunăstare la 
nivel de fermă conform cerinţele Uniunii Europene. Acestea standarde se 
referă la respectarea anumitor condiţii (întreţinere, furajare, adăpare, 
manipulare a păsărilor), activităţi de inspecţie, monitorizare şi urmărire în 
diferite sisteme de producţie pentru asigurarea unei stări de sănătate şi 
bunăstare corespunzătoare. Totodată, este necesar să se protejeze acele 
caracteristici ale creşterii şi exploatării păsărilor care reprezintă avantaje 
competitive în termeni de calitate a produselor şi impact asupra mediului 
înconjurător. 

Cuvinte cheie: bunăstare, cerinţe, standarde, tineret înlocuire, găini 
ouătoare 
 

SUMMARY 
The purpose of this study is to inform the poultry farmers on the 

implementation of the minimal compulsory welfare standards and 
requirements in the poultry farm. These standards concern the observation of 
specific conditions (maintenance, feeding, watering, bird handling), activities 
of inspection, monitoring and supervision of the intensive production systems 
with the purpose to ensure a proper health state and welfare of the poultry. 
The farmers also have to protect those characteristics of poultry rearing and 
exploitation which represent competitive advantages in terms of quality and 
environmental impact. 

Keywords: welfare, requirements, standards, replacement stock, layers 
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INTRODUCERE 
În prezent, majoritatea fermelor avicole din România sunt în proprietate 

privată. Efectivul de păsari din ţara noastră a fost în anul 2011 de 70.390 mii 
capete cu o producţie de ouă de 5 489 mil. buc., iar de carne în viu 468 mii 
tone (sursa MADR: www.madr.ro).  

În România trebuie să se acorde o atenţie deosebită adaptării sistemelor 
de creştere şi exploatare a păsărilor la cerinţele Uniunii Europene. De exemplu, 
începând cu data de 01.01.2012 Autoritatea centrală a interzis creşterea 
găinilor ouătoare în baterii neîmbunătăţite. În acelaşi timp, este necesar să se 
protejeze acele caracteristici ale creşterii şi exploatării păsărilor care reprezintă 
avantaje competitive în termeni de calitate a produselor şi impact asupra 
mediului înconjurător (Johansen şi col., 2010). 
 Cea mai utilizată metodă de evaluare a bunăstării păsărilor este Indicele 

Nevoilor Animale (Bartussek, 1985). 
 Obiectivul acestui studiu constă în informarea crescătorilor de păsări cu 

privire la implementarea standardelor şi cerinţelor minime de bunăstare la 
nivel de fermă conform cerinţele Uniunii Europene. 
 
1. Adăpostul şi cazarea (Ordinul 136/2006, ghid ANSVSA; DEFRA’s Animal 

Welfare, 2002;  RSPCPCA, 2011;  Johansen şi col., 2010). 
Standardele pentru infrastructură au un impact direct asupra sănătăţii, 

productivităţii şi bunăstării păsărilor. Sistemul de adăpostire asigură confortul 
fizic şi termic, permite manifestarea comportamentului natural. 

 
1.1. Recomandări generale 
 Găinile trebuie crescute în adăposturi prevăzute sau nu, cu ferestre şi 

care să nu aibă acces în aer liber. Pardoseala trebuie acoperită cu aşternut. 
 Ca o regula generală, proiectarea şi construirea adăposturilor trebuie 

să se realizeze în concordanţă cu regulile de protecţie şi bunăstare a 
animalelor. 

 Materialele utilizate trebuie să fie rezistente, impermeabile, să nu fie 
daunătoare păsărilor. Acele părti ale clădirilor, echipamentelor sau ustensilelor 
care sunt în contact cu pasărea trebuie să fie curaţate şi dezinfectate riguros şi 
regulat, mai ales când se realizează depopularea, precum şi inaintea 
introducerii de noi loturi în exploataţie. 

 În adăposturi nu trebuie să existe muchii, margini ascuţite, capete de 
bară, sisteme de prindere a barelor, sau orice alte obiecte care pot produce 
rănirea păsărilor. Pardoseala trebuie să suporte adecvat ghearele fiecărui 
picior, să nu prezinte denivelări sau spărturi care pot provoca răniri. 

 Dejecţiile trebuie îndepărtate ori de cate ori este necesar, iar cadavrele 
trebuie îndepartate zilnic. 

http://www.madr.ro/
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 Echipamente: 
 Pentru buna funcţionare şi monitorizare a echipamentelor şi 

instalaţiilor trebuie să existe proceduri scrise, clare, simple, 
eficiente şi cu finalitate pentru inspecţia instalaţiilor, care trebuie 
efectuată cel puţin o dată pe zi. 

 Administratorul fermei va afişa la loc vizibil datele de identificare a 
persoanelor responsabile cu reparaţiile şi situaţiile de urgenţă; 
totodată va afişa procedurile scrise despre modul de operare în caz 
de defecţiune. 

 Atunci când sănătatea şi bunăstarea animalelor depind de un 
sistem de ventilaţie artificială, trebuie să existe un sistem de 
rezervă corespunzător care să garanteze reînnoirea suficientă a 
aerului, în eventualitatea defectării sistemului de bază. 

 Trebuie să existe sisteme de alarmă pentru avertizare în cazul 
defectării unui echipament de monitorizare a condiţiilor de 
microclimat. 

 Utilajele folosite pentru igienizarea adăposturilor trebuie să fie 
într-o stare foarte bună de întreţinere şi igienă. 

 Echipamente de încălzire 
În cazul în care se utilizează eleveuze: 
a) trebuie să fie proiectate, construite şi montate astfel încât să permită 

deplasarea liberă a păsărilor; 
b) trebuie amplasate în centrul spaţiului de creştere, înălţimea eleveuzei 

trebuie să fie reglabilă astfel încât să se asigure o temperatură optimă la nivelul 
aşternutului şi să se evite riscul de incendiu şi emisiile de monoxid de carbon 

c) trebuie prevăzute cu surse suplimentare de iluminare, în special în  
primele zile de viaţă, pentru a atrage puicuţele la sursa de căldură, furajare şi 
adăpare. 

 
Managementul aşternutului 
Aşternutul trebuie să acopere complet pardoseala şi păsările să aibă acces 

permanent la această zonă. 
Aşternutul trebuie: 
d) să fie de bună calitate, friabil, de preferinţă talaş; 
e) să fie depozitat în condiţii igienice şi păstrat în loc uscat; 
f) să fie dintr-un material corespunzător şi cu o dimensiune 

corespunzătoare a particulelor; 
g) să aibă o adâncime medie minimă de 5 cm pentru a permite păsărilor 

să se scalde în el şi pentru a permite diluarea dejecţiilor; 
h) să fie completat zilnic cu aşternut proaspăt, dacă este cazul; 
i) să fie întreţinut în condiţii de igienă. 
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În adăposturile de păsări managementul aşternutului poate avea efect 
direct considerabil asupra sănătăţii şi bunăstării acestora. Scopul este de a 
asigura păsărilor accesul la un aşternut uscat, friabil, de preferat talaş sau paie. 
Alegerea tipului de material utilizat ca aşternut trebuie să ţină cont de vârsta şi 
numărul păsărilor, perioada de exploatare şi cantitatea necesară de aşternut. 

Managementul incorect al aşternutului poate produce: 

 exces de amoniac ceea ce duce la creşterea presiunii infecţioase din 
adăpost şi la reducerea performanţelor de creştere; 

 keratoconjunctivite - cauzate de excesul de vapori de amoniac emanaţi 
de aşternut, iar în condiţii necorespunzătoare de ventilaţie, poate duce chiar la 
orbirea păsărilor;   

 risc crescut de apariţie a bolilor parazitare (coccidioză), pentru că 
umiditatea excesivă favorizează maturizarea ouălor de coccidii; 

 infecţii respiratorii şi reducerea performanţelor productive; 

 aşternutul tasat poate fi o sursă de infecţii. 
 

Microclimatul din adăpost 
Condiţii privind calitatea aerului şi temperatura: 
 Nivelul de noxe în adăpost nu trebuie să afecteze animalele şi/sau 

oamenii. Concentraţia maximă de NH3 din adăpost nu trebuie să depăşească 
20 ppm, iar concentraţia maximă de CO2 din adăpost nu trebuie să depăşească 
3000 ppm. 

 Găinile ouătoare şi/sau tineretului de înlocuire trebuie să beneficiaze 
de confort termic permanent. 

 Temperatura corporală a păsărilor este de aproximativ 41°C. Orice 
abatere de la aceasta poate avea consecinţe grave asupra bunăstării: creşterea 
temperaturii corpului cu 4-5°C este fatală. 

 Zona de confort termic a păsărilor într-un spaţiu deschis este de 8-
30°C, variind în funcţie de greutatea corporală, umiditatea relativă şi viteza 
aerului. 

 Pentru adăposturile cu microclimat controlat, sistemul de ventilaţie 
trebuie să asigure controlul temperaturii adăpostului cu  ± 3°C faţă de 
temperatura exterioară. 

 Adăpostul trebuie prevăzut cu sistem de alarmă care se declanşează în 
cazul apariţiei unor defecţiuni la sistemul de ventilaţie. Sistemul de alarmă 
trebuie să alerteze crescătorului când temperatura din adăpost scade/creşte 
cu ±3°C faţă de temperatura optimă pentru a fi luate măsurile 
corespunzătoare. 

 Planul Sanitar Veterinar şi pentru Bunăstare trebuie să conţină: 

 detalii cu privire la intervalul de temperatură necesar; 
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 verificarea săptamanală a înregistrărilor alarmei de temperatură 
ridicată şi a timpului de menţinere a acesteia; 

 înregistrarea zilnică a temperaturilor maxime şi minime; 

 măsuri pentru evitarea stresului termic care ţin seama şi de prognoza 
meteo pe termen mediu; 

 stresul provocat de temperaturi ridicate (peste limita de confort 
termic): creşterea ventilaţiei, evitarea suprapopularii; 

 stresul la frig – în special pentru adăposturile cu acces la exterior: uşile 
de acces la exterior ar trebui să se închidă pe o parte a adăpostului. 

 Echipamentele de ventilaţie şi încălzire sunt proiectate, realizate, 
instalate şi întreţinute astfel încat să se evite riscul de a prejudicia păsările 
(zgomot excesiv, rănire, etc.)  şi să includă dispozitive de siguranţă/alarme 
pentru avertizarea în caz de avarie. Defecţiunile apărute trebuie remediate 
imediat.  

 Nivelul zgomotelor trebuie diminuat cât mai mult posibil; zgomotele 
constante sau bruşte vor fi evitate. 

 
Condiţii privind iluminatul: 
 Păsările nu trebuie menţinute în permanenţă în întuneric, şi nici să fie 

expuse la lumină artificială fără întrerupere. 
 Nivelul de iluminare trebuie să permită tuturor păsărilor să se vadă 

una pe alta, să poata investiga vizual împrejurimile; acolo unde există lumina 
naturală, fantele de lumină trebuie aranjate astfel încat lumina să fie 
distribuită uniform în adăpost. 

 Regimul de lumină trebuie să urmeze un ritm de 24 de ore, care să 
includă o perioadă adecvată de întuneric neîntrerupt, de aproximativ o treime 
din zi, astfel încat găinile să se poată odihni şi să se evite problemele precum 
imunodepresia sau anomaliile oculare. 

Programul de lumină: 
a) minim 8 ore lumina continuă/zi; 
b) minim 6 ore lumină şi maxim 12 ore întuneric continuu, cu excepţia: 

 păsărilor în prima săptămână de viaţă şi cu 3 zile înainte de 
sacrificare, atunci când perioada minimă de întuneric continuu 
trebuie să fie de minim 2 ore; 

 cazului în care se utilizează lumină naturală şi perioada naturală de 
întuneric este mai mică de 6 ore. 

 Este de preferat programul de lumină automat.  
 Fermierul trebuie să aibă scris un Plan cu programul de lumină care 

trebuie corelat cu faza de creştere, respectiv faza de ouat.  
 Intensitatea luminoasă trebuie să fie suficientă pentru manifestarea 

unui comportament normal şi încurajarea activităţilor în jurul adăpostului. În 
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adăpost, perioada de lumină trebuie extinsă la 11 ore pentru stimularea 
furajării şi adăpării. Fotoperioada trebuie extinsă la 15-16 ore gradual, în 
funcţie de greutatea păsărilor. 

 Valorile orientative ale nivelului de iluminare naturală şi artificială sunt 
redate în tabelul 1 (ANSVSA – Ghidul Crescătorului privind protecţia şi 
bunăstarea găinilor ouătoare). 

 
Tabelul 1. Valorile orientative ale nivelului de iluminare naturală şi artificială (Sursa: 
ANSVSA) 

Destinaţia adăpostului Iluminare 
naturală 

Iluminare artificială 
(w/m

2
) 

Intensitatea 
luminii (lucşi) 

Asternut sau baterii - 3.5 20 
Iluminare bilaterală 1/18-1/20  20 
Iluminare unilaterală 1/15  20 

 

 

Dacă apar modificări ale comportamentului cum ar fi canibalismul se 
recomandă diminuarea intensităţii luminoase pentru o perioada de 
timp şi identificarea cauzei 

 
Cuibarele 
- Cuibarele trebuie amplasate în adăposturi cu o săptămână înainte de 

populare şi accesul este permis numai cu 2 ore înainte de stingerea şi 
aprinderea luminii.  

- La începutul ouatului efectivele de păsări trebuie inspectate frecvent 
(zilnic, de regulă dimineaţa), pentru colectarea ouălor de pe podea în scopul 
descurajării aceastei practici.  

- Este interzis accesul păsărilor în colţuri sau zone întunecoase. 
- Trebuie evitată suprautilizarea cuibarelor prin redirecţionarea păsărilor 

către alte cuibare. 
 
Clocirea. În Planul de bunăstare trebuie prevăzute măsuri de intervenţie în 

cazul apariţiei găinilor ce clocesc, deoarece clocitul este o problemă majoră, în 
special pe timpul verii, conducând la utilizarea ineficientă a cuibarelor.  

Măsuri de prevenire a clocitului: 
- verificarea cuibarelor zilnic, după amiaza; 
- mutarea găinilor ce clocesc pentru o perioadă de 7-10 zile în cuşti 

speciale, prevăzute cu apă şi furaj.  
 

1.2. Recomandări specifice şi/sau standarde minime pentru diferitele 
sisteme de creştere 

În funcţie de sistemul de creştere, fiecare exploataţie are un număr 
distinctiv, care are următoarea alcătuire: 
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a. un număr care corespunde tehnologiei de creştere (1 pentru sistemul 
extensiv, 2 pentru sistemul de creştere la sol, 3 pentru sistemul de creştere în 
baterii, 0 pentru sistemul ecologic); 

b. codul României – RO; 
c. codul judeţului; 
d. un număr acordat cronologic exploataţiilor din care provin ouăle, 

începând cu numărul 001 (ANSVSA- ghid). 
 

 

Inscripţionarea ouălor cu numărul distinctiv este obligatorie pentru a 
se putea verifica trasabilitatea 

 
 Directiva Consiliului 1999/74/CE din 19 iulie 1999 a formulat 

standardele minime privind protecţia: 
• găinilor ouătoare crescute în baterii şi 
• găinilor ouătoare crescute la sol pe aşternut permanent cu acces liber în 

padoc (precum şi în sisteme ecologice). 
 Aceste reglemenăari se aplică oricărui producator de ouă, indiferent 

dacă ouăle sunt sau nu comercializate, folosind un cod de identificare al 
metodei de producţie.  

 
1.2.1. Recomandări specifice şi /sau standarde minime pentru bateriile 

îmbunătăţite (ANSVSA- ghid; Johansen şi col., 2010) 
 Directiva Consiliului 1999/74/CE nu stipulează un număr maxim de 

nivele de baterii, dar prevede următoarele: „Spaţiile de cazare compuse din 
două sau mai multe nivele trebuie prevazute cu dispozitive adecvate sau 
trebuie să se ia masuri pentru ca inspecţiile tuturor nivelelor de baterii să se 
deruleze fără dificultate şi pentru a se facilita îndepărtarea/scoaterea găinilor”. 

 Suprafaţa totală în cuşcă trebuie să fie de minim 2.000 cm². 
 Suprafaţa de cuşcă/găină să fie de minim 750 cm2, din care 600 cm2 

suprafaţa utilizabilă şi cel puţin 45 cm de înălţime în cuşcă.  
 Trebuie să existe un cuibar/cuşcă şi o zonă de aşternut. 
 Trebuie să se asigure cel puţin 12 cm front de furajare pe cap de găina 

ouătoare. 
 Trebuie să existe cel puţin două adăpători prin picurare sau două 

adăpători cu pahar colector în fiecare cuşcă. 
 Înălţimea cuştilor îmbunătăţite să fie de cel puţin 20 cm în orice punct, 

cu excepţia zonei utilizabile.  
 Înclinaţia pardoselii nu trebuie să depaşească 14% sau 8º; în cazul 

pardoselilor care utilizează altfel de material decât plasa rectangulară de 
sârmă, Autoritatea centrala poate permite înclinaţii mai mari ale pardoselilor. 
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 Bateriile trebuie să fie dotate cu stinghii de odihnă, asigurându-se 
minim 15 cm de stinghie per pasăre. 

 Pentru a facilita inspectarea, popularea şi depopularea găinilor lăţimea 
culoarului dintre rândurile de baterii trebuie să fie de minim 90 cm.  

 Distanţa dintre pardoseală şi baza unui nivel al bateriei trebuie să fie 
de cel puţin 35 cm. 

 Bateriile trebuie să fie prevăzute cu dispozitive abrazive pentru tocirea 
ghearelor. În cazul în care ghearele găinilor sunt prea mari sau rupte trebuie 
îmbunătăţit/schimbat dispozitivul de tocire. 
 

1.2.2. Recomandări specifice şi/sau standarde minime pentru creşterea la 
sol (RSPCPCA, 2011) 

Sistemele de creştere la sol cu acces în padoc, sunt sisteme de producţie 
moderne, deoarece combină avantajele sistemului de adăpost cu microclimat 
controlat cu efectul pozitiv al şederii în aer liber. Din punct de vedere 
tehnologic, sistemul permite accesul în aer liber, care în conformitate cu 
legislaţia europeană şi românească trebuie să îndeplinească o serie de criterii: 

 Găinile trebuie să aibă acces continuu la spaţii exterioare în timpul 
zilei, cu excepţia cazurilor în care se aplică restricţii temporare impuse de 
autoritatea sanitar-veterinară. 

 Spaţiile în aer liber trebuie să fie în cea mai mare parte acoperite cu 
vegetaţie şi să nu fie folosite în alte scopuri, excepţie făcând livezile, terenurile 
împădurite şi păşunile. 

 Densitatea în spaţiile exterioare nu poate depăşi 2.500 de găini pe 
hectar (1 găină/4 m2). În condiţiile în care pentru fiecare găina sunt disponibili 
cel puţin 10 m2 şi se practică rotaţia, găinile având acces liber în întreg spaţiul 
pe durata de viaţă a efectivului şi fiecare îngrăditură trebuie să asigure cel 
puţin 2,5 m2 pe cap de găină. 

 Raza padocurilor nu trebuie să depaşească 140 metri faţă de cea mai 
apropiată trapă de intrare/ieşire; cu toate acestea, raza poate fi extinsă la 350 
de metri faţă de cea mai apropiată trapă de intrare/ieşire, cu condiţia să existe 
adăposturi suficiente şi adăpători distribuite uniform – cel puţin 4 adăposturi 
pe hectar. 

 Trebuie să se asigure minim 1 cuibar/7 găini sau, în cazul utilizării 
cuibarelor comune, 1m2 spaţiu de cuibar pentru maxim 120 gaini.  

 Trebuie să existe minim 15 cm stinghie/găină. Stinghiile să nu aibă 
margini ascuţite. Stinghiile nu trebuie montate deasupra aşternutului. 

 Distanţa orizontală dintre stinghii trebuie să fie de minim 30 cm, iar 
între stinghii şi perete de minim 20 cm. 

 Trebuie să se asigure minim 250 cm2 de suprafaţă de aşternut/cap de 
găină, aşternutul ocupând minim o treime din suprafaţa pardoselei. 
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 În cazul în care se utilizează sistemul multietajat: 

 Nu trebuie să existe mai mult de 4 niveluri. 

 Trebuie să se asigure mişcarea liberă a păsărilor între niveluri. 

 Spaţiul de trecere între niveluri să fie de minim 45 cm. 

 Instalaţiile de adăpare şi furajare trebuie distribuite uniform. 

 Nivelurile trebuie poziţionate astfel încât să prevină căderea 
dejecţiilor pe nivelurile inferioare.  

 Sistemul multietajat cu platforme perforate trebuie prevăzut cu 
tăvi pentru colectarea dejecţiilor dedesubt; stinghiile trebuie 
poziţionate astfel încât să se minimizeze murdărirea găinilor, 
adăpătorilor şi hrănitorilor de la nivelele inferioare; acolo unde 
este posibil ar trebui ca stinghiile să fie deasupra unei platforme de 
dejecţii.  

 Suprafaţa utilă trebuie prevazută cu:  

 pardosea accesibilă păsărilor;  

 zone suplimentare sau platforme de cel puţin 30 cm lăţime, 
inclusiv podelele perforate prevăzute cu tăvi de colectare a 
dejecţiilor pentru prevenirea murdăriri păsărilor şi instalaţiilor de 
adăpare şi furajare. 

 Cuibarele trebuie prevăzute cu aşternut în scopul încurajării 
manifestării comporatmentului normal (mai ales la începutul perioadei de ouat 
pentru stimularea utilizării cuibarelor). 

 Cuibarele să fie confecţionate din plasă de sârmă şi acoperite cu paie 
sau plastic. 

 La calcularea spaţiului de stinghii se iau în considerare numai stinghiile 
de 30 cm sau mai mult, deşi mai multe stinghii pot fi aşezate una peste alta 
formând o podea perforată. 

 Podelele perforate pot fi considerate ca spaţiu de stinghie atunci când 
au stinghii încorporate în structura de podea sau ataşate pe partea de sus a 
suprafeţei podelei. 

 Pe fiecare parte a stinghiei trebuie să fie spaţiu suficient care să 
permită găinilor căţărarea fără a-şi prinde ghearele; dacă bunăstarea piciorelor 
este afectată trebuie luate măsuri de revizuire a aşezării stinghiilor. 

 Stinghiile şi platformele nu trebuie să fie prea înalte de la nivelul 
podelei pentru a fi uşor accesibile şi a nu produce rănirea păsărilor. 

 
Valori recomandate ale parametrilor de microclimat pentru creşterea la 

sol: 
 Temperatura 18 – 22ºC 
 Umiditatea relativa a aerului – nivel optim 60 % 
 Umiditatea relativa a aerului – minim 40 % 
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 Umiditatea relativa a aerului – maxim 70 % 
 Schimbul de aer (în funcţie de temperatura exterioară) 0,5 – 6,0 

m3/h/kg  
 Viteza fluxului de aer circa 0,3 m/s (iarna) şi 1,0 m/s (vara) 
 Concentraţia admisă de gaze toxice NH3 – < 20 ppm, CO2 – < 5 ppm, 

H2S – 0,0005 % sau 0,008 mg/l) 
 Intensitatea luminii controlată 5-30 lucşi 

 
1.2.3. Recomandări specifice şi/sau standarde minime pentru găini 

ouătoare crescute în sisteme ecologice (Council Regulation (EC) No 834/2007 of 
28 June 2007; Johansen şi col., 2010). 

Directiva Consiliului 1999/74/CE din iulie 1999 şi Regulamentul Consiliului 
(CEE) nr. 1907/90 (cu amendamentele ulterioare) se aplică şi producţiei de ouă 
în sisteme ecologice.  

 Producatorii de ouă ecologice trebuie să îndeplinească o serie de 
condiţii, dintre care: 

 Ouăle pot fi marcate ca fiind produs ecologic dacă ferma este 
“autorizată”. Autorizarea şi controlul anual trebuie efectuate de către 
un organism de control naţional, în conformitate cu reglementările 
aplicate în România. 

 Numărul de găini ouătoare dintr-un adăpost (efectivul) nu poate 
depăşi 3.000 de capete. 

 Este interzisă întreţinerea găinilor în baterii. 

 Găinile trebuie să aibă acces liber în padoc/spaţii exterioare cel puţin o 
treime din perioada de viaţă. 

 Cel puţin o treime din suprafaţa netă a adăpostului trebuie să fie cu 
aşternut. 

 Densitatea maximă în adăpost este de 6 găini ouătoare/m² de 
suprafaţă netă. 

 Densitatea maximă în padoc/spaţii exterioare este de 2.500 găini 
ouătoare/hectar. 

 95% din hrana de origine agricolă trebuie să fie ecologică (începând cu 
1 ianuarie 2012 furajele trebuie să fie 100% ecologice). 

 Este interzisă utilizarea de tratamente preventive. 

 Este interzisă utilizarea de “aditivi” sintetici şi produse care conţin 
organisme modificate genetic (OMG).  

 Debecarea este permisă doar în cazul unor probleme care afectează 
bunăstarea. 

 Minim 18 cm de stinghie de odihnă pe cap de găină. 

 Minim 1 cuibar la 7 găini sau 120 cm² suprafaţă de cuibar în cuibarele 
colective. 
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1.2.4. Managementul şi calitatea suprafeţei de păşunat pentru efectivele 
de păsări crescute în sistem „free-range” 

 Fermele de păsări prevăzute cu spaţiu la exterior trebuie poziţionate 
astfel încât păsările să poată utiliza eficient aria de răspândire. 

 Adăposturile trebuie să fie bine izolate pentru prevenirea inundaţiilor. 
 La exterior trebuie să existe o zonă cu paşune acoperită de vegetaţie. 
 Păsările trebuie să aibă acces la o zonă bine drenată pentru odihnă. 
 Condiţiile de creştere în aer liber oferă beneficii considerabile 

bunăstării păsărilor, cu condiţia ca suprafaţa de păşunat să fie bine întreţinută 
şi să ofere păsărilor protecţie împotriva vremii nefavorabile şi prădătorilor. 

 Suprafaţa exterioară trebuie să ofere condiţii corespunzătoare pentru 
a încuraja mişcarea păsărilor prin diferite modalităţi: 

a) montarea de umbrare şi facilităţi de adăpostire la distanţe variabile 
de adăpost; 
b) rotaţia adăposturilor artificiale pentru prevenirea tasării terenului 
din jurul lor; 
c) tunderea gardurilor vii, pentru a avea acces dedesupt; 
d) restricţionarea periodică a accesului în anumite zone, pentru 
prevenirea tasării terenului; 
e) refacerea zonelor tasate şi prevenirea tasării în aceeaşi zonă. 
 

Recomandări de bune practici pentru sistemul „free-range”: 
Controlul frecvent al terenului (tipul de sol şi drenajul acestuia) pentru: 

prevenirea contaminării cu organisme ce pot produce boli (ex. paraziţi); 
respectarea densităţilor, accesul prin rotaţie la zonele din exteriorul 
adăpostului; stimularea păsărilor să utilizeze spaţiul exterior; accesul 
permanent în zonele de adăpostire naturale sau artificiale (umbrare, 
adăposturi mobile simple).  

 
2. Pregătirea unităţii pentru populare 

 Pregătirea unităţii şi echiparea acesteia trebuie să fie completă şi 
funcţională înainte de popularea cu găini ouătoare şi/sau tineret de înlocuire.   

 Echipamentele de microclimat (încălzire, iluminat, ventilaţie) trebuie să 
fie în bună stare de funcţionare, verificate periodic, iar în caz de defecţiune se 
înlocuiesc/repară imediat. 

 Pardoseala adăposturilor trebuie să fie curăţată şi dezinfectată eficient 
în scopul prevenirii apariţiei paraziţilor şi a altor agenţi patogeni. 

 Popularea să se fac respectând principiul totul plin/totul gol. 

 Condiţiile de microclimat trebuie să fie asigurate la nivel optim.  

 La popularea unui adăpost se are în vedere ca păsările să aibă aceeaşi 
vârstă.  
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Crescătorii de păsări trebuie să cunoască standardele de bunăstare şi 
să aplice reglementările în vigoare 

 
3. Hrănirea şi adăparea (ANSVSA-Ord. nr. 136/2006; ANSVSA-Ord. nr. 

249/2003; Legea Zootehniei, 2002) 
 
3.1. Hrana 
Indiferent de sistemul de creştere a păsărilor, la stabilirea cantităţii şi 

calităţii hranei se ţine cont de mai mulţi factori: condiţii de microclimat, 
compoziţia în principii nutritivi a materiilor prime furajere, genotip, vârsta, sex, 
tip de producţie, starea de sănătate, rata de creştere şi nivelurile precedente 
de hrănire.  

Cerinţele de furajare, în funcţie de sistemul de creştere, sunt redate în 
tabelul 2, iar în tabelul 3 parametrii minimi ai reţetelor de nutreţuri combinate. 

 
Tabelul 2. Cerinţe de furajare (ANSVSA-Ord. nr. 136/2006) 

Sistem de creştere Cerinţe privind furajarea 

Liber Front de furajare liniar de 10 cm/pasăre 
Front de furajare circular de 4 cm/pasăre 

Cuşti îmbunătăţite Jgheab de furajare de cel puţin 12 cm x nr. de păsări din cuşcă 

 
Tabelul 3. Parametrii minimi ai reţetelor de nutreţuri combinate folosite în hrana 
păsărilor (valorile se referă la 88% substanţă uscată)* 

Specia, direcţia de 
exploatare, vârsta 

EM 
MJ/kg 

PB 
% 

Met. 
% 

Met.+ 
cist, % 

Liz. 
% 

Ca 
% 

P total 
% 

Na 
% 

Vit. A 
U.I./kg 

Vit. D3 

U.I./kg 
Vit. E 
mg/kg 

NC start, tineret 
înlocuire (0 – 6 
săpt) 

11,5 19,0 0,40 0,65 0,90 1,00 0,60 0,11 6.000 1.000 10 

NC creştere, tineret 
înlocuire (6 – 11 
săpt) 

11,5 17,0 0,30 0,60 0,80 1,00 0,50 0,11 4.000 750 10 

NC dezvoltare, 
tineret înlocuire (11 
– 16 săpt) 

11,5 15,0 0,30 0,50 0,60 1,00 0,50 0,11 4.000 750 10 

NC pregătitor, găini 
ouătoare (16 – 18 
săpt) 

11,5 14,0 0,25 0,40 0,60 2,00 0,60 0,11 6.000 1.000 10 

NC găini ouătoare, 
faza I (> 70% ouat) 

11,5 16,0 0,30 0,50 0,70 3,50 0,60 0,13 6.000 1.000 10 

NC găini ouătoare, 
faza II (< 70% ouat) 

11,5 15,0 0,25 0,45 0,60 3,50 0,60 0,13 6.000 1.000 5,0 

SURSA: Ordin nr. 249/2003 
*Coţinutul în apă al nutreţurilor combinate nu poate depăşi 14%. Valorile conţinutului intern sunt 
nemodificate la un conţinut de apă cuprins între 12 -  14%. EM - energie metabolizabilă; PB - proteină brută; 
Met.- metionină; Met.+cis. - metionină + cistină; Liz. – lizină; Ca – calciu; P total – fosfor total; Na – sodiu; Vit. 
A – vitamina A; Vit. D3 – vitamina D3; Vit. E – vitamina E. 
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Recomandări de bune practici:  
 Toate sistemele de creştere trebuie echipate cu hrănitori lineare astfel 

încât să se asigure un front de furajare de cel puţin 10 cm/pasăre (conform 
ANSVSA-Ord. nr. 136/2006). 

 Accesul la hrană trebuie să fie facil; hrana trebuie administrată în 
cantităţi suficiente; administrarea dietelor trebuie să se facă cu regularitate, 
respectându-se anumite intervale de timp. 

 Structura şi calitatea recepturilor de nutreţ combinat trebuie să se facă 
conform normelor specifice categoriilor de vârsta, greutate şi tipului de 
producţie. 

 Hrana pentru găinile ouătoare şi/sau tineretului de înlocuire trebuie:  
- Să asigure cerinţele nutriţionale ale hibridului respectiv, conform 

ghidului de creştere al firmei producătoare, pe faze de creştere 
şi/sau de producţie. 

- Să permită menţinerea unei stări bune de sănătate.  
- Să fie administrată la discreţie (cu excepţia protocoalelor sanitar-

veterinare). 
 Producătorii de furaje sunt obligaţi să ataşeze certificatul de 

conformitate în care este specificat conţinutul în nutrienţi al nutreţului 
respectiv. 

 Conţinutul maxim de micotoxine din furajele administrate păsărilor nu 
trebuie să depăşească următoarele niveluri: 

a. deoxinivalenol: 8 mg/kg pentru cereale şi produse cerealiere, 12 mg/kg 
pentru produse din porumb şi 5 mg/kg pentru furaje combinate; 

b. zearalenonă: 2 mg/kg pentru cereale şi produse cerealiere şi 3 mg/kg 
pentru produse din porumb; 

c. ochratoxina A: 0,25 mg/kg pentru cereale şi produse cerealiere şi 0,1 
mg/kg pentru furaje combinate; 

d. fumonisina: 60 mg/kg pentru porumb şi produse din porumb şi 20 
mg/pentru furaje combinate. 

 În fermă trebuie să se păstreze în condiţii corespunzătoare, timp de 
minim 3 luni, probe din fiecare lot de furaj administrat.  

 Instalaţiile de furajare şi adăpare trebuie să fie distribuite în aşa fel 
încât să asigure accesul egal al păsărilor. 

 Instalaţia de furajare trebuie inspectată frecvent (la inceputul şi la 
sfârşitul zilei de lucru) pentru identificarea eventualelor defecţiuni care se vor 
remedia imediat. 

 Ferma trebuie să aibă în stoc piese de schimb pentru instalaţia de 
furajare, iar în cazul în care defecţiunea este majoră, furajarea se va face 
manual. 



Anca Gheorghe şi colab. 

 

82 

 În cazul în care consumul de furaj al părărilor se reduce, trebuie 
identificată cauza, iar când consumul de furaj este în exces (ex. iarna) se vor lua 
masuri pentru a se evita apariţia ouălor cu o greutate mare, ajustându-se 
compoziţia hranei de către nutritionişti.  

 Se înregistrează greutatea corporală prin cântăriri de control (minim 
100 păsări) pentru a se compara cu curba teoretică de creştere şi pentru a se 
lua măsurile ce se impun.  

 Înainte de transferul la altă fermă sau la abator, păsările nu trebuie 
private de hrană mai mult de 12 ore. 

 Buncărele pentru depozitarea furajelor trebuie amplasate cu 
respectarea normelor de biosecuritate. 

 
3.2. Adăparea (ANSVSA- Ord. nr. 136/2006) 
Toate sistemele trebuie echipate astfel încât toate găinile ouătoare să 

aibă: instalaţii de adăpare cu apă continuă care asigură un front de adăpare de 
2,5 cm/pasăre sau instalaţii cu adăpare circulară care asigură 1 cm/pasăre. În 
plus, când sunt folosite adăpători tip cupe sau la pipe, va exista cel puţin o pipă 
sau o cupă pentru fiecare grup de 10 găini. Când punctele de adăpare sunt 
verticale, vor exista cel puţin două cupe sau două pipe la dispoziţia fiecărei 
păsări.  

 
Recomandări de bune practici: 
 Păsările trebuie să aibă acces liber la apă curată, potabilă, cu excepţia 

cazului în care se execută activităţi veterinare (ex: vaccinări sau tratamente 
medicamentoase). 

 Instalaţia de alimentare cu apă trebuie testată la fiecare 6 luni pentru 
evaluarea calităţii potabile şi certificarea acesteia. 

 Trebuie asigurată o rezervă de apă în cazul în care există condiţii de 
îngheţ. 

 Rezervorul de stocare să fie prevăzut cu capac, instalat astfel încât să 
furnizeze apă pentru o perioadă de minim 24 de ore, atunci când reţeaua de 
alimentare cu apă este defectă. 

 Se recomandă montarea apometrelor în fiecare adăpost pentru 
monitorizarea consumului de apă. 

 Instalaţia de alimentare cu apă trebuie menţinută în condiţii igienice. 
 Siguranţa chimică (nivelul maxim al nitraţilor + nitriţilor să nu 

depăşească 100 mg/litru, iar nivelul maxim al nitriţilor să nu depăşească 1 
mg/litru) şi microbiologică a apei trebuie monitorizată regulat.  

 Verificarea zilnică şi de mai multe ori pe zi a sistemului de adăpare în 
sezonul foarte cald sau rece şi asigurarea rezervelor de apă pentru minim 24 
ore. 
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Cerinţele de adăpare în funcţie de sistemul de creştere sunt prezentate în 
tabelul 4 (ANSVSA-Ord. nr. 136/2006). 
 
Tabelul 4. Cerinţe de adăpare (ANSVSA-Ord. nr. 136/2006) 

Sistem de creştere Cerinţe privind adăparea 

Liber - front de adăpare liniar de 2,5 cm/pasăre 
- front de adăpare circular de 1 cm/pasăre 

Cuşti îmbunătăţite minim 2 pipe sau cupe/cuşcă 

 
4. Inspecţia efectivelor de păsări 
 Inspecţia păsărilor, precum şi a condiţiilor de întreţinere ale acestora, 

trebuie să se facă cel puţin o dată/zi, iar în primele zile de viaţă chiar mai 
frecvent.  

 Evidenţa inspecţiilor trebuie datată, semnată şi trebuie menţionat 
timpul de inspecţie. Documentele se păstrează timp de minim 3 ani pentru a 
putea fi puse la dispoziţia autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor competente atunci când se efectuează o inspecţie oficială sau la 
cerere. 

 Orice problemă de sănătate sau de bunăstare observată în timpul 
inspecţiei se va soluţiona cu promptitudine. 

 Pentru a fi evitate perturbările comportamentale ale puilor sunt 
dezvoltate/modificate practicile şi metodele de lucru. 

 Se iau măsuri de prevenire a bolilor şi/sau de eliminare a păsărilor 
bolnave. 

 Se înregistrează numărul păsărilor bolnave şi/sau rănite, precum şi 
cauza. 

 Cuibarele se inspectează zilnic pentru depistarea mortalităţilor. 
 Instalaţiile de furajare, adăpare, ventilaţie şi iluminare se verifică 

periodic, iar defecţiunile trebuie remediate urgent. 
 Se realizează o evaluare generală a adăpostului şi a mediului 

înconjurător. 
 
5. Ciugulirea penajului 

 Ciugulirea penajului are ca factor favorizant stresul şi constituie o 
problemă serioasă de bunăstare care trebuie evitată.  

 Trebuie asigurate permanent condiţii de mediu „libere de stres” prin: 
asigurarea aşternutului, existenţa stinghiilor şi a obiectelor de ciugulit prin care 
se evită agresiunea şi ciugulirea penajului. Prin aceste măsuri se reduce 
necesitatea de tăiere a ciocului (debecarea).  
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Debecarea este permisă atunci când sunt epuizate toate măsurile 
pentru prevenirea picajului şi canibalismului. Debecarea se efectuează 
asupra puilor care au mai puţin de 10 zile, la recomandarea şi sub 
supravegherea medicului veterinar şi numai de către persoane 
instruite şi presupune secţionarea vârfului ciocului sau a primei treimi 
din valva superioară 

 

 Stresul la transferul puicuţelor în hala de găini ouătoare trebuie evitat 
prin asigurarea unor condiţii de microclimat similare celor anterioare. 

 Dacă apar semne evidente de ciugulire a penajului se reduce 
intensitatea luminoasă. 

 Cazurile severe de ciugulire a penajului şi de canibalism sunt rare, însă 
în cazul în care apar trebuie luate imediat măsuri, inclusiv analiza furajului.  
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