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1.  SCOPUL 

Verificarea implementării măsurilor naționale referitoare la respectarea cerințelor 
minime privind protecția animalelor în timpul transportului.  

2.  DOMENIU DE APLICARE 

Prezenta procedură se aplică: de către Secția sănătatea şi bunăstarea animală din 
cadrul ANSA; Subdiviziunilor teritoriale ale ANSA, în cazul inspecțiilor realizate la 
îmbarcarea animalelor în trafic, la centrele de  colectare, în târguri, la debarcarea 
animalelor într-un abator, etc. 

3. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 

deținător de animale - persoană fizică sau juridică care are în posesie permanentă 
animale în calitate de proprietar de animale şi/sau deținător de exploatație, sau de 
îngrijitor temporar al animalelor. Această categorie include, fără excepție, conducătorii 
grupurilor de animale, ai mijloacelor de transport în care se află animale, precum şi 
administratorii exploatațiilor de tipul: târguri sau expoziții de animale, tabere de vară, 
ferme de animale, centre de colectare a animalelor şi unități de sacrificare; 

identificare a animalelor - atribuire a numărului de identificare prin aplicarea 
crotaliilor, a altor mijloace de identificare, inclusiv electronice, care vor asigura 
identificarea animalelor fără a prejudicia buna lor stare, cu respectarea cerințelor 
trasabilității; 

pașaport individual pentru bovine - document oficial în care se înregistrează 
identitatea fiecărui animal din specia bovină (Anexa 8); 
    transponder - dispozitiv electronic (microcip) de identificare ce asigură o dublă 
funcționalitate: stocarea numărului de identificare unic şi transmiterea acestuia în cazul 
în care este activat de un câmp de radiofrecvență corespunzător. 

mijloc de identificare – crotalii, trans pondere utilizate la identificarea animalului,  
specificațiile tehnice ale cărora sânt aprobate de către Ministerul Agriculturii şi Industriei  
Alimentare, gestionate şi eliberate doar de Operatorul Național;  
Registrul de stat al exploataţiilor (în continuare – Registrul exploataţiilor) – parte  
componentă a Sistemului de Identificare şi Trasabilitate a Animalelor – colecţia de date 
în format electronic care cuprinde informaţiile de identificare a fiecărei exploataţii din 
Republica Moldova; 

formular de mișcare (F2) – Certificat veterinar de sănătate – document oficial 
eliberat de autoritatea competentă, care permite mișcarea şi însoțește toate animalele 
în timpul mișcării acestora pe teritoriul Republicii Moldova spre destinație (târguri, 
expoziții, tabere de vară, abatoare, ferme de carantină sau alte gospodării, sau în cazul 
înstrăinărilor), generat de Operatorul național drept confirmare a înregistrării oficiale în 
SITA, a evenimentului de mișcare a animalului, parte componentă a registrului 
exploatației (Anexa 6);  

călătorie – întreaga operațiune de transport, de la locul de plecare la locul de 
destinaţie, inclusiv descărcarea, cazarea şi încărcarea în anumite puncte 
intermediare ale călătoriei; 

călătorie de lungă durată – o călătorie care depășește 8 ore, începând cu 
momentul în care este mutat primul animal din lot;  

organizator – un transportator care a subcontractat cel puțin unui alt 
transportator o parte dintr-o călătorie sau o persoană fizică sau juridică ce a 
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contractat cu mai mulți transportatori pentru o călătorie, sau o persoană care a 
semnat secțiunea 1 din jurnalul de călătorie; 

loc de plecare – locul în care animalul este încărcat prima oară într-un mijloc de 
transport, cu condiția să fi fost adăpostit în locul respectiv timp de cel puțin 48 ore 
înainte de plecare;  

loc de destinație – locul în care animalul este descărcat dintr-un mijloc de 
transport şi adăpostit timp de cel puțin 48 ore înainte de plecare sau este sacrificat;  

punct de repaus sau transfer – orice oprire în cursul călătoriei care nu este locul 
de destinație, inclusiv un loc în care animalele au fost introduse într-un alt mijloc de 
transport, fiind sau nu descărcate;  

transport – deplasarea animalelor efectuată cu unul sau mai multe mijloace de 
transport şi operațiunile conexe, inclusiv încărcarea, descărcarea, transferul şi 
repausul, până la încheierea descărcării animalelor  
la locul de destinație;  

ANSA – Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor; 
STSA - Subdiviziunea Teritorială pentru Siguranța Alimentelor; 
SITA – Sistemul de Identificare şi Trasabilitate a Animalelor; 
BND – Baza Națională de Date; 
MVO – Medic Veterinar Oficial. 

 
4. Documente de referință 

- Legea 221din  19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară,  

- Legea nr.231din  20.07.2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor, 

- HG nr.793 din 22.10.2012 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind 
protecția şi bunăstarea animalelor în timpul transportului,  

- HG nr.507din 18.07.2012 pentru aprobarea unor norme privind identificarea şi 
trasabilitatea animalelor. 

 5.  RESPONSABILITĂŢI 
 

Conform fișelor de post. 
- MVO este responsabil de modul cum se prezintă şi cum desfășoară actul de 

inspecție, 
- este responsabil de ținuta sa ce trebuie aleasă în așa fel încât să nu prejudicieze 

imaginea instituției pe care o reprezintă,  
- MVO are competenta şi obligația de a stabili măsuri în conformitate cu gravitatea 

deficientelor constatate.  

6. PROCEDURA 
 

Pentru realizarea unei inspecții în trafic, la un centru de colectare, târg, etc, 
inspectorul trebuie să fie dotat cu următorul echipament:  

- ruletă (pentru măsurarea rampei, lungimii şi lățimii mijlocului de transport, înălțimii  
nivelurilor, înălțimii mijlocului de transport, etc),  

- aparat de fotografiat, sau telefonul de serviciu este dotat cu un astfel de 
echipament. 
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Verificarea mijloacelor de transport destinate călătoriilor de până la 8 ore: 

- dacă corespund speciei transportate (vezi Anexa 2 din PS (02/1E) 01/02),  

- dacă sunt dotate cu acoperiș sau prelată,  

- dacă sunt dotate cu rampe prevăzute cu parapete laterali (se măsoară înălțimea 

acestora) şi dacă unghiul acestora corespunde speciei transportate (se va calcula 

inclusiv unghiul rampei),  

- dacă sunt etanșe şi nu permit pierderea așternutului, a urinei sau a fecalelor pe traseu,  

- dacă au fost dezinfectate în prealabil,  

- dacă sunt dotate cu sistem de iluminat, care să permită inspectarea şi îngrijirea 

animalelor în timpul transportului,  

- dacă sunt construite, astfel încât să nu permită evadarea sau căderea animalelor în 

timpul transportului,  

- dacă podeaua este antiderapantă,  

- densitatea animalelor. 

 Verificarea mijloacelor de transport destinate călătoriilor peste 8 ore: 

- dacă acesta corespunde pentru specia transportată;  

- verificarea rampei de îmbarcare, inclusiv calcularea unghiului şi măsurarea 

parapetelor  

laterali;  

- etanșeitatea acestuia;  

-dacă prezintă pereți despărțitori capabili să suporte greutatea animalului iar în cazul  

transportului de cabaline dacă există boxe individuale;  

- conformitatea așternutului ;  

- densitatea animalelor;  

- existenta şi funcționarea sistemului de monitorizare şi înregistrare a temperaturii, 

precum şi existenta înregistrărilor;  

- existenta şi funcționarea sistemului de alarmă în caz de dereglare a sistemului de 

înregistrare a temperaturii;  

- existenta şi funcționarea sistemului de ventilație;  

- existenta şi funcționarea instalației de adăpare; 

- existenta unei cantități suficiente de hrană;  

- existenta şi funcționarea instalației de iluminat;  

- existenta şi funcționarea sistemului de navigație;  

- existenta şi funcționarea tahografului. 

 Verificarea documentelor de transport: 

- certificat sanitar-veterinar;  

- formular de mișcare;  

- în cazul bovinelor, față de documentele mai sus menționate se solicitată pașaportul;  

- certificat sanitar-veterinar a mijlocului de transport; 

- actul de dezinfecție al mijlocului de transport;  

- jurnal de călătorie pentru călătoriile peste 8 ore, care depășesc granițele Republicii 

Moldova. 
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7. Înregistrări  

7.1 Fișa de inspecție privind respectarea normelor sanitar-veterinare referitoare la 
protecția animalelor în timpul transportului- formular cod- FPAT-7.3 
7.2 Formularul de mișcare- formular cod: FFM- 7.3. 
7.3 Pașaportului individual pentru bovine- formular cod: FPB- 7. 
7.4 Certificatul sanitar-veterinar Formularul 1- formular cod: FCSVF- 7.3 
7.5 Autorizare sanitar-veterinar pentru mijloacele de transport- formular cod: FPSVT- 7.3 
7.6 Actul de control- formular cod: FAC- 7.3 
7.7 Prescripție- formular cod: FP-7.3. 
7.8 Proces verbal cu privire la contravenția din domeniul sanitar-veterinar- formular cod: 
FPV-7.3 
 

 8. Anexe 
Anexa 1 Forma de prezentare a fișei de inspecție privind respectarea normelor 

sanitare-veterinare  referitoare la protecția animalelor în timpul transportului- 

formular cod: FPAT-7.3. 

Anexa 2 Forma de prezentare a formularului de mișcare- formular cod: FFM- 7.3 
Anexa 3 Forma de prezentare a pașaportului individual pentru bovine- formular cod: 
FPB- 7.3 
Anexa 4 Forma de prezentare a certificatului sanitar-veterinar Formularul1- formular 
cod: FCSVF1 
Anexa 5 Forma de prezentare a autorizației sanitar-veterinară pentru mijloacele de 
transport- formular cod: FPSVT- 7.3 
Anexe 6 Forma de prezentare a actului de control- formular cod: FAC- 7.3 
Anexe 7 Forma de prezentare a prescripției- formular cod: FP- 3.7 
Anexe 8 Forma de prezentare a procesului verbal cu privire la contravenția din 
domeniul sanitar-veterinar- formular cod: FPV-7.3. 
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Anexa 1  

FIŞĂ DE INSPECŢIE 

privind respectarea normelor sanitare-veterinare  referitoare la 

protecția animalelor în timpul transportului 

formular cod: FPAT-7.3. 
Baza legală 

Legea nr. 221/2007, Legea nr.231/2006, HG nr.793 /2012 ,HG nr.507/2012.  

 

Obiectivul inspecţiei 

Verificarea respectarii prevederilor legale privind protectia animalelor în timpul 

transportului 

 

Echipa de inspectori 

MVO__________________________________ cu legitimaţia de serviciu nr_________ 

Ordinul de serviciul ANSA/STAS. :nr_____  din ________________________________ 

Locul de desfaȘurare al inspectiei : _________________________________________ 

Data inspectiei :_____________________________, Ora inspectiei :_______________ 

TRANSPORTATOR  

Denumirea firmei transportatoare : __________________________________________  

Adresa firmei transportatoare : _____________________________________________ 

ȘOFER/ÎNSOȚITOR 

Numele si prenumele : ___________________________________________________  

Mijloc de transport : _____________________________________________________ 

Numar de nmatriculare : __________________________________________________ 

 Nr.pașaportului sanitar-veterinar : _______________ data eliberării________________ 

DATE REFERITOARE LA ANIMALELE TRANSPORTATE : 

Specia : _______________, Numarul animalelor : _____________________________  

Categoria :_____________________________________________________________ 
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Documente Observații/Neconformități 

 

Certificat sanitar-veterinar  

 

 

 

Formular de mișcare  

 

 

 

 

Pașaport în cazul bovinelor   

 

 

 

 

Autorizația mijlocului de 

transport 

(se verifică și dacă corespunde 

speciei transportate) 

 

 

 

 

 

 

Actul de dezinfecție al mijlocului 

de transport 

 

 

 

 

 

 

Jurnal de călătorie (se 

completează numai în călătoriile 

peste 8 ore și care depășesc 

granițele naționale) 
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Țara de plecare  

 

 

 

Locul de îmbarcare  

 

 

 

 

Data și ora plecării  

 

 

Durata estimată a călătoriei  

 

 

 

 

Durata efectivă a călătoriei, pînă 

în momentul controlului 

 

 

 

 

 

Destinație  

 

 

 

Data și ora estimată de sosire la 

destinație 

 

 

 

 

Temperatura exterioară, la ora 

inspecției 

 

 

 

 

Temperatura în mijlocul de 

transport, la ora inspecției 

 

 

 

 

FORMULAR              Cod: FPAT-7.3               Ediția       1/10.2014  Pag 3/7 



 

PROCEDURĂ SPECIFICĂ 
PRIVIND BUNĂSTAREA ANIMALELEOR 

ÎN TIMPUL TRANSPORTULUI 
 

Cod: 

PS(D02/1E) 07/01 

Editia 1 

Revizia 0 

Ex. nr. 

Pagina 12 din 30 

 

 

Animale Observații/Neconformități 

Animalele sunt apte de transport  

 

 

 

 

Transportă animale 

rănite/bolnave 

 

 

 

 

 

Modul de repartizare al spațiului 

este corespunzator speciei 

transportate, precum și 

categoriei de vîrstă 

 

 

 

 

 

 

 

Animalele sunt identificate  

 

Compartimentarea mijlocului de 

transport este specifica speciei 

transportate, iar pereții 

despărțitori sunt suficienți de 

solizi pentru a suporta greutatea 

animalelor 

 

Se respectă practicile de 

manipulare ale animalelor 

 

 

 

 

Mijloace de transport 

destinate călătoriilor de până 

la 8 ore 

 

Observații/Neconformități 
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Dotate cu acoperiș sau prelată  

 

 

 

Dotate cu rampe, prevăzute cu 

parapete laterali, iar unghiul 

rampei corespunde speciei 

transportate:  

 

Inscripționate clar, atestând 

transportul animalelor 

 

 

 

 

Podele antiderapante și etanșe 

nepermițând pierderea 

așternutului, a urinei sau a 

fecalelor pe traseu 

 

 

 

 

 

 

 

Dotate cu sistem de iluminat, 

care să permită inspectarea şi 

îngrijirea animalelor în timpul 

transportului 

 

 

 

 

 

 

 

Acces direct la animale  

 

 

 

 

Construite, astfel încât să nu 

permită evadarea sau căderea 

animalelor în timpul transportului 
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Mijloace de transport 

destinate călătoriilor peste 8 

ore 

 

Observații/Neconformități 

Dotate cu acoperiș de culoare 

deschisă si izolate 

corespunzător 

 

 

 

 

 

Dotate cu rampe, prevăzute cu 

parapete laterali, iar unghiul 

rampei corespunde speciei 

transportate: 

 

 

 

 

 

Inscripționate clar, atestând 

transportul animalelor 

 

 

Acces direct la animale  

 

 

Podele antiderapante și etanșe 

nepermițând pierderea 

așternutului, a urinei sau a 

fecalelor pe traseu 

 

 

 

 

Dotate cu echipamente de 

hrănire 

 

 

 

Dotate cu echipamente de 

adăpare, specifice speciei 

transportate 

 

 

 

 

Dotate cu rezervor de apă, care 

poate fi drenat și curățat după 

fiecare călătorie  și este 

prevăzut cu un sistem care să 

permită verificarea nivelului apei 
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Compartimentarea mijlocului de 

transport este specifică speciei 

transportate, iar pereții 

despărțitori sunt suficienți de 

solizi pentru a suporta greutatea 

animalelor, transportul 

cabalinelor fiind obligatoriu să 

se realizeze în boxe individuale 

 

Dotare cu sistem de înregistrare 

și de monitorizare a temperaturii 

 

 

 

Dotate cu sistem de alarma 

funcțional, care semnalizează 

dereglarea sistemului de 

înregistrare a temperaturii 

 

 

 

 

 

Dotate cu sistem de ventilație  

 

 

Dotate cu sistem de iluminat, 

care să permită inspectarea şi 

îngrijirea animalelor în timpul 

transportului 

 

 

 

 

 

Dotate cu sistem de navigație  

 

Dotate cu tahograf  

 

 

MVO______________________                                         Am luat conoștință 
                       Semnătura                                                                                       

                                                                                 _________________________ 
                                                                                                              semnătura administratorului/ reprezentantului  

 

 

Data_______________ 
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