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 Stimate Domnule Președinte, 

 

 
 Pe baza datelor păublicate de INS, am realizaqt o analiză a importurilor de pui de o zi de găină, 

curcă, rață, gâscă și bibilică. 

 Situația a fost realizata în baza datelor din anii 2019 și 2020, întrucât în anul 2021, INS nu a 

publicat încă aceste importuri. Situația din 2021 trebuie să fie  similară cu cea din anii anteriori. 

 Așa cum spuneam în cadrul comitetului de experți, în România există reproducție organizată în 

ferme, doar pentru găini rase grele (cca 75% din necesarul de pui de o zi anual). Pentru celelalte specii, 

nu există reproducție organizată în ferme, decât pentru curcă, care importă ouă de incubație și populează 

fermele comerciale cu pui din stația de incubație proprie. 

 Am reprezentat în tabelele de mai jos importul anual de pui de o zi și am separat importul pe 

lunile februarie, martie, aprilie, mai, luni în care se vând foarte mulți pui la gospodăriile populației. 

 

 PUI DE 

CARNE 

(mii capete) 

CURCI SI 

CURCANI 

(mii capete) 

RAȚE VII 

 

(mii capete) 

GÂȘTE VII 

 

(mii capete) 

BIBILICI 

VII 

(mii capete) 

Total pui importați în 

anul 2020, din care : 

107141 799 1425 158 545 

Februarie 2020 9313 48 0 0 0 

Martie 2020 14890 224 109 17 97 

Aprilie 2020 12511 178 457 42 108 

Mai 2020 11053 205 531 73 14 

Total febr – mai 2020 47767 655 1097 132 219 

 

 

 



 PUI DE 

CARNE 

(mii capete) 

CURCI SI 

CURCANI 

(mii capete) 

RAȚE VII 

 

(mii capete) 

GÂȘTE VII 

 

(mii capete) 

BIBILICI 

VII 

(mii capete) 

Total pui importați în 

anul 2019, din care : 

111295 1247 1303 183 495 

Februarie 2019 8373 39 0 0 1 

Martie 2019 13447 385 126 0 106 

Aprilie 2019 15021 458 456 45 173 

Mai 2019 13553 343 493 46 146 

Total febr – mai 2019 50394 1225 1075 91 425 

 

Astfel, pentru puii de găină, s-au importat în anul 2019 – 111295 mii capete, din care 50394 mii 

capete în lunile februarie – mai. Din cei 50394 mii capete, cca 20000 mii capete sunt destinați fermelor 

de creștere, în vederea abatorizării, iar 30394 mii capete pentru gospodăriile individuale. 

În anul 2020 s-au importat 107141 mii capete, din care în lunile februarie – mai, 47767 mii 

capete. Din aceștia cca 20000 mii capete sunt importați pentru fermele comerciale și 27767 mi capete 

pentru gospodăriile populației. 

Celelelte specii sunt reprezentate în tabelele de mai sus, de asemenea, cu cifre anuale și cifre 

pentru perioada februarie – mai. 

Față de cifrele importate și destinate gospodăriilor individuale se adaugă și vânzările de pui de o 

zi din stațiile de incubație autohtone, care în perioada februarie – mai sunt de cca 12 – 15 milioane 

capete. 

Așadar, cca 40 – 45 milioane capete de pui de o zi de găină se livrează în perioada februarie – 

mai, la gospodăriile individuale. 

Vânzarea se face de regulă: 

- prin magazine autorizate – cca 25 – 30 mil. capete 

- prin vânzare directă de la stațiile de incubație autohtone  

- prin livrare de pui zburați din ferme organizate în acest sens 

Având în vedere că pentru 30 de zile este suspendată vânzarea puilor de o zi prin magazine 

autorizate, iar comerțul intracomunitar nu poate fi oprit, vă rugăm să analizați următoartele situații: 

● puii aduși din import și destinați vânzării prin magazine autorizate se vând acum în spații 

improvizate, neautorizate, fără ca această actuvitate să poată fi controlată de ANSVSA; 

● o parte din puii care se vindeau în magazinele autorizate se vând acum în stradă. Avem 

informații că a înflorit comerțul cu pui de o zi necontrolat. 

Vă rugăm Domnule Președinte să analizați situația prezentată, iar măsurile pe care le dispuneți, 

să aibă în vedere readucerea, sub controlul ANSVSA, a activității de comercializare a puilor de o zi 

pentru a preveni pătrunderea virusului în fermele comerciale. 

 Mulțumim pentru colaborare. 

Cu stimă, 

  

  


