
Procedura de implementare a sistemului de iluminat cu LED 

pentru ferme de crestere a animalelor 

 

 

 

 

Conform APIA, Masura 2.1.5. privind platile pentru bunastarea animalelor, 

Accesand Pachetul 2 ( Asigurarea a minimum 11 ore/zi lumină artificialăcu o valoare a iluminării de 50 

lux) urmatoarele ajutoare vor fi acordate in cazul indeplinirii conditiilor de iluminat : 

*Suma acordată anual pentru acoperirea costurilor suplimentare şi a pierderii de venituri datorate 

aplicării măsurilor de bunăstare a animalelor Euro/UVM 

Nr Crt Specificare Porci grasi Scrofite Scroafe 

1 Asigurarea a minim 11 ore/zi lumina artificiala 
cu o valoare a iluminarii de 50 lux 

19.10 17.20 23.30 

 

“Pachetul 2 - asigurarea a minimum 11 ore/zi lumină artificială cu o valoare a iluminării de 50 lux, 

sprijinul se acordă pentru exploataţiile comerciale autorizate şi exploataţiile comerciale de tip A de 

creştere a porcinelor în care iluminatul se face exclusiv artificial sau unde raportul dintre suprafaţa 

vitrată şi suprafaţa pardoselii este de cel mult 1/50.” 

Sursa :  

APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură GHIDUL SOLICITANTULUI privind plăţile pentru 

bunăstarea animalelor - porcine - Măsura 2.1.5. Cod:DASCS – M215A 

 

      Procesul de implementare al solutiilor de iluminat cu LED de catre firma noastra urmareste urmatorii 

pasi : 

 

 Etapa I – Realizarea unui audit energetic prin analiza locatiei beneficiarului. 

In aceasta etapa se evalueaza posibilitatile de implementare a solutiilor de iluminat cu LED, se analizeaza 

instalatia de iluminat existenta si se fac masuratorile locatiei in vederea propunerii de solutii tehnice. 

 

 Etapa II – Stabilirea solutiei tehnice 

In baza studiului luminotehnic efectuat, studiu comparativ intre iluminatul existent ( daca este cazul ) si 

cel bazat pe tehnologia LED, se prezinta ctre beneficiar solutia tehnica. 



 



 



 Etapa III – Calculul de amortizare 

Pe baza studiului luminotehnic, se realizeaza calculul de amortizare al investitiei.Acest calcul se 

efectueaza comparative ILUMINAT TRADITIONAL – ILUMINAT LED si reda numarul de luni in care 

investitia este recuperata precum si economia generata. 

 

 

*Exemplul de mai sus este parte integranta dintr un proiect implementat la ferma de crestere porcine. 

 

 Etapa IV – Proiectul pilot 

In urma stabilirii de comun accord a solutiei tehnice, se realizeaza implementarea unui proiect 

pilot.Acesta consta in montarea si punerea in functiune, gratuit si fara obligativitatea de achizitie din 

partea benificiarului, a unor corpuri de iluminat porpuse in Solutia tehnica. 

Testarea produselor se face pe o perioada determinata si se poate realiza inclusiv cu contorizarea 

consumului de energie. 

 Etapa V – Punerea in opera a solutiei tehnice 

La solicitarea beneficiarului, putem realiza implementarea proiectului in totalitatea lui, incluzand 

efectuarea lucrarilor de montaj si a instalatiei electrice.De asemenea, exista posibilitatea de a 

implementa si sisteme de automatizare cu senzori crepusculari. 

In caz contrar, cand beneficiarul alege sa efectueze lucrarea in regie proprie, sunt puse la dispozitie 

cotele de montaj. 
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