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1.  SCOP 
 
Verificarea implementării măsurilor naţionale referitoare la respectarea 

standardelor minime privind protecţia porcinelor, respectiv a porcilor destinaţi 

creşterii şi/sau îngrăşării. 
 
2.  DOMENIU DE APLICARE 
 
Prezenta procedură se aplică indiferent de numărul animalelor din exploataţie. 
 
3.  DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 

autoritate competentă– Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor 
(în continuare -Agenţie), subordonată Ministerului Agriculturii şi Industriei 
Alimentare. 

supraveghere sanitar-veterinară- totalitatea activităţilor efectuate de 
medicii veterinari oficiali şi medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi, prin 
care se execută controlul activităţilor sanitar-veterinare, 
           control sanitar-veterinar - activitatea de prevenire, depistare şi 
suprimare a încălcărilor cerinţelor sanitar-veterinare de către persoanele fizice şi 
juridice, 

deţinător– orice persoană fizică sau juridică care deţine în proprietate sau 
în folosinţă animale pentru îngrijire permanentă sau temporară. 
 ANSA- Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor. 

vier - porc mascul puber, destinat reproducţiei;  
  scrofiţă - femelă din specia porcine, puberă, care încă nu a fătat;  
  scroafă - femelă din specia porcine, după prima fătare;  
  scroafă care alăptează - femelă din specia porcine, între perioada perinatală şi 
înţărcarea purceilor;  
  scroafă fără lapte şi gestantă - scroafă între înţărcarea purceilor şi perioada  
perinatală;   
  purcel - porc de la naştere până la înţărcare;  
  purcel înţărcat - porc de la înţărcare până la vârsta de 10 săptămâni;  
  porc de producţie - porc de la vârsta de 10 săptămâni până la tăiere sau montă. 
4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ  

- Legea nr.221/2007,  
- Legea nr. 231/2006,  
- HG 859/2008, 
- HG nr. 1275/2008, 
- HG nr. 507/2012. 

 
 

5.  RESPONSABILITĂŢI 
 
 Conform fişelor de post. 
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6.  DESCRIEREA PROCEDURII 
Pentru realizarea unei inspecţii într-o exploataţie de porcine, inspectorul 

trebuie să fie dotat cu următorul echipament: 

- aparatură pentru verificarea parametrilor de microclimat,  

- ruletă (pentru măsurarea boxelor, etc.),  
- aparat de fotografiat, sau telefonul de serviciu dacă este dotat cu un astfel 

de echipament.  
În timpul inspecţiei, la exploataţie, se verifică următoarele:   

- animalele – se verifică aspectul acestora, dacă prezintă răni, slăbiciuni 
fiziologice sau procese patologice, etc;  

- personalul – suficient numeric şi bine instruit; 
- nr. inspecţiilor – animalele trebuie inspectate zilnic;  
- ţinerea evidenţelor – registrele de mortalităţi şi cele de tratamente 

trebuie păstrate minim 3 ani (Anexa3-4); 
- libertatea de mişcare – trebuie să fie adecvată ţinându-se cont de 

categoria de vârstă şi starea fiziologică( Anexa 2); 
ATENŢIE: este interzisă legarea scroafelor şi scrofiţelor,  

- spaţiul disponibil – trebuie să fie conform prevederilor legislaţiei în 
vigoare. Se vor măsura: lungimea şi lăţimea boxelor (către trebuie să fie 
corespunzătoare pentru categoria de vârstă şi starea fiziologică), lăţimea 
maximă a fantelor de beton (în cazul în care se folosesc pardoseli din grătare de 
beton), lăţimea minimă a barei de grătar şi se va calcula suprafaţa boxelor(Anexa 
1 ).  
ATENŢIE: trebuie să existe boxe pentru izolarea animalelor bolnave,  

- construcţii şi adăposturi – materialele utilizate pentru construcţia 
adăposturilor şi în special pentru boxele şi echipamentele cu care animalele pot 
intra în contact nu trebuie să fie dăunătoare pentru animale şi trebuie să poată fi 
curăţate şi dezinfectate riguros. Circulaţia aerului, nivelul de pulberi, 
temperatura, umiditatea relativă a aerului şi concentraţia gazelor trebuie să fie 
menţinute în limite care să nu fie dăunătoare animalelor. Se vor utiliza aparatele 
pentru măsurarea parametrilor de microclimat. De asemenea se verifică nivelul 
zgomotului, limita maximă admisă fiind: 85dBA,( Anexa 1-2); 

- iluminare minimă – animalele trebuie să beneficieze de o intensitate 
luminoasă de cel puţin 40 de lucşi pe o perioadă de minim 8 ore/zi, (Anexa 1); 

- suprafeţe de pardoseală – adecvate categoriilor de vârstă şi stărilor 
fiziologice,  

- materiale ocupaţionale – paie, fân, lemn, rumeguş, compost de ciuperci, 
turbă sau un amestec sin acestea. Trebuie menţionat că materialele 
ocupaţionale nu trebuie să compromită sănătatea porcinelor(Anexa 1);  

- echipamentele automate şi mecanice – se verifică de cel puţin o dată 
pe zi, iar când apar defecţiuni acestea trebuie imediat remediate. Sistemul de 
ventilaţie trebuie să fie prevăzut cu un sistem de alarmă, iar în cazul în care se 
defectează ar trebui să existe un sistem de ventilaţie suplimentar. Sistemul de 
alarmă trebuie testat regula(Anexa 1);  

- furaje, apă şi alte substanţe – animalelor trebuie să li se asigure 
furaje în cantităţi şi de calităţi corespunzătoare. De asemenea animalelor trebuie 
să li se asigure apa, iar instalaţiile de adăpare şi furajare trebuie să fie proiectate, 
construite şi amplasate astfel încât să fie redus la minim riscul de contaminare a 
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hranei şi apei şi efectele dăunătoare ale competiţiei dintre animale. Cu excepţia 
substanţelor administrate în scopuri terapeutice, profilactice sau în scopul unui 
tratament zootehnic, nu se administrează alte substanţe animalelor(Anexa 1); 

- furaje care conţin fibre (scroafe) – tuturor scroafelor în aşteptare 

şi scrofiţelor trebuie să li se asigure o cantitate suficientă de hrană de volum sau 

bogată în fibre, precum şi hrană energizantă, pentru a-şi satisface foamea şi 

ţinând cont de necesitatea de a mesteca a acestora(Anexa 1);   
- mutilările – sunt interzise, cu următoarele excepţii: reducerea 

uniformă a colţilor purceilor sugari prin pilire sau tăiere, dar nu mai târziu de 
vârsta de 7 zile, tăierea parţială a cozii, castrarea porcilor masculi prin alte 
metode decât deşirarea ţesuturilor, aplicarea inelului nazal, dar doar când 
animalele sunt ţinute în sisteme de creştere în aer liber (Anexa 1) ; 

ATENŢIE: Tăierea cozilor şi reducerea colţilor nu trebuie efectuate ca 
procedee de rutină. 

- sisteme de creştere – nu trebuie să fie practicate creşterea sau 
metodele de creştere naturale ori artificiale ce provoacă sau ar putea cauza 
suferinţe ori vătămări oricăruia dintre animalele implicate.  

7.  ÎNREGISTRĂRI 
7.1 Fişă de evaluare referitoare la protecţia porcinelor destinate creşterii şi   îngrăşării 

PF (D02/01E) 01/02 

7.2 Ghid privind indicii, suprafeţele, distanţele şi parametrii pentru  protecţia  
şi bunăstarea animalelor PG(D02/01E) 01/03 

8. ANEXE 
Anexa 1 Forma de prezentare a fişei de evaluare referitoare la protecţia porcinelor 

destinate creşterii şi îngrăşării- formular cod: PF (D02/01E) 01/02 

Anexa 2 Forma de prezentare a ghidului privind indicii, suprafeţele, distanţele 
şi parametrii pentru protecţia şi bunăstarea animalelor- formular cod: 
PG(D02/01E) 01/03 

Anexa 3 Forma de prezentare a registrului ambulator de evidenţă a tratamentelor 
medicale efectuate- formular cod: FRA- 1.1 

Anexa 4 Forma de prezentare a registrului de evidenţă a animalelor și păsărilor pierite- 

formular cod: FRAPP- 1.2 

Anexa 5 Forma de prezentare a actului de control – formular cod: FAC- 1.3 

Anexa 6 Forma de prezentare a prescripției- formular cod: FP- 1.4 

Anexa 7 Forma de prezentare a procesului verbal cu privire la contravenţia din 
domeniul Sanitar-Veterinar- formular cod: FPV- 1.5 

Anexa 8 Forma de prezentare a autorizaţiei sanitar-veterinare de funcționare- 
formular cod: FASV- 1.6 
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Anexa1 
 

Forma de prezentare a fişei de evaluare privind respectarea normelor sanitare- 
veterinare referitoare la protecţia porcinelor destinate creşterii şi îngrăşării 

FIȘA DE EVALUARE PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR 

SANITARE- VETERINARE REFERITOARE LA PROTECŢIA PORCINELOR 

DESTINATE CREŞTERII ŞI ÎNGRĂŞĂRII 

Baza legală  
Legea nr.221/2007,  Legea nr. 231/2006, HG nr. 859/2008, HG nr. 1275/2008, HG nr. 

507/2012  cu modificările şi completările ulterioare 

Obiectivul inspecţiei 

Verificarea modului de respectare a prevederilor normelor sanitare veterinare 
referitoare la protecţia la protecţia porcinelor destinate creşterii şi îngrăşării 

 
Subsemnatul (a) ______________________________________ în calitate de medic 
veterinar oficial, posesor al legitimaţiei nr. _________, din cadrul ANSA/ STSA 
___________________ în urma evaluării efectuate în unitatea_____________________ cu 
nr. autorizaţiei sanitar-veterinare de funcţionare______________________________ cu 
adresa      ____________________________________________________________ 
aparţinînd (numele proprietarului)____________________________________________                                   
nr. de telefon___________ în prezenţa d-nei/d-lui _______________________________ în 
calitate de _________________ la ___________________________, am constatat şi 
dispus următoarele: 
Data evaluării  _____________________________; 

Tipul evaluării :  Rutină ;      Tematică ;      Autorizare ; 

Evaluarea veterinară anterioară: Da  ;      Nu . 
În cazul în care unitatea a mai fost evaluată se indică numărul documentului anterior şi 
data___________________________________________________________________ 
 
A. INFORMAŢII GENERALE: 
Numărul de autorizare sanitar-veterinar de funcţionare al unităţii:_______________ 
 
Adresă juridică: ________________________________________________________ 
 
Telefon/Fax:____________________________________________________________ 
 
Adresa explotaţiei: ______________________________________________________ 
 
Telefon/Fax:_____________________________________________________________ 
 
Medic veterinar:_________________________________________________________ 
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 DA NU NECONFORMITĂŢI/ OBSERVAŢII 
A. Personalul    

1. Dacă personalul este instruit şi există 
documente care sa ateste instruirea 

   

2. Frecvenţa instruirilor    

3. Dacă este asigurată asistenţa sanitar-
veterinară 

   

B. Inspecţiile    

1. Dacă animalele sunt inspectate de 
minim 1 dată/zi 

   

2. Dacă există surse de iluminat 
adecvate (mobile sau fixe) pentru a 
realiza inspecţia animalelor. 

   

3.   Dacă   există   evidenţe   care   
atestă efectuarea inspecţiilor zilnice 

   

4. Dacă exista proceduri de intervenţie în 
cazul îmbolnăvirilor, accidentelor, etc 

   

5. Dacă există spaţii corespunzătoare 
pentru izolarea animalelor bolnave sau 
rănite. 

   

C. Ţinerea evidenţelor    
1. Documentele sunt arhivate conform şi 
păstrate cel puţin trei ani. 

   

2. Evidenţa tratamentelor efectuate    
3. Evidenţa numărului de animale 
moarte. 

   

D. Cerinţe speciale pentru porcine    

1. Dacă se respectă suprafeţele minime 
obligatorii: 

   

- 0,15 m2 (purceii <10 kg)    

- 0,20 m2 (porcii între 10 şi 20 kg)    

- 0,30 m2 (porcii între 20 şi 30 kg)    

- 0,40 m2 (porcii între 30 şi 50 kg)    
- 0,55 m2 (porcii între 50 şi 85 kg)    
- 0,65 m2 (porcii între 85 şi 110 kg)    

- 1,00 m2 (porcii > 110 kg)    
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2. Suprafaţa liberă totală de pardoseală 
disponibilă pentru fiecare scrofiţă, după 
montă, şi pentru fiecare scroafă, atunci 
când sunt ţinute în grup, este de cel 
puţin 1,64 m2, respectiv, 2,25 m2. 
 

   

3. Atunci când scrofiţele şi/sau scroafele 
sunt crescute în grupuri mai mici de 6 
indivizi, suprafaţa liberă de pardoseală 
trebuie să fie mărită cu 10%. 

   

4. Atunci când scrofiţele şi/sau scroafele 
sunt ţinute în grupuri de 40 sau mai mulţi 
indivizi, suprafaţă liberă de pardoseală 
poate fi mai mică cu 10%. 

   

5. Pentru scrofiţe după montă şi scroafe.    

gestante: o parte din suprafaţă prevăzută 
la pct.2, egală cu cel puţin 0,95 m2 
pentru o scrofiţă şi cel puţin 1,3 m2 
pentru o scroafă, trebuie să fie 
pardoseală continuă, solidă, din care 
maximum 15% este rezervată pentru 
fante de drenaj. 

   

6. Atunci când sunt utilizate pardoseli din 
grătare de beton, pentru porcii crescuţi în 
grup, se asigura lăţimea maximă a 
fantelor, astfel: 

   

- 11 mm pentru purcei;    
- 14 mm pentru purcei înţărcaţi;    
- 18 mm pentru tineret porcin;    
- 20 mm pentru scrofiţe după montă şi 
scroafe. 

   

iar lăţimea minimă a barei de grătar, 
astfel: 

   

- 50 mm pentru purcei şi porci înţărcaţi;    

- 80 mm pentru porci în creştere, scrofiţe 
după montă şi scroafe. 

   

7. Este interzisa legarea scroafelor şi  
scrofiţelor. 
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8. Scroafele şi scrofiţele sunt crescute în 
grupuri, pe parcursul unei perioade 
începând cu 4 săptămâni după montă şi 
până la o săptămână înainte de data 
aproximată a fătării. Boxa pt. grupul de 
scroafe are laturile mai mari de 2,8 m 
lungime. Când sunt ţinuţi mai puţin de 6 
indivizi într-un grup, boxa respectivă are 
laturile mai mari de 2,4 m lungime 

   

9. Scroafele şi scrofiţele din exploataţiile 
cu mai puţin de 10 scroafe pot fi crescute 
în boxe individuale, cu condiţia ca ele să 
se întoarcă cu uşurinţă în acestea. 

   

10. Scroafele şi scrofiţele au acces 
permanent la materiale ocupaţionale 
(care se pretează folosirii râtului în 
scopul consumării energiei şi stimulării 
curiozităţii animalului) 

   

11. Materialele ocupaţionale pot fi: paie, 
fân, rumeguş, compost de ciuperci, turba 
sau un amestec din acestea care sa nu 
le compromită sănătatea şi care să le 
permită activităţi adecvate de provocare 
a curiozităţii 

   

12. Dacă exista boxe individuale pentru 
porcii care deşi trebuie să fie crescuţi în 
grupuri, sunt agresivi, au fost atacaţi de 
alţi porci sau sunt bolnavi ori răniţi. 

   

13. Boxa individuală permite animalului 
să se rotească cu uşurinţă (numai dacă 
acest lucru nu este în contradicţie cu 
recomandarea medicului veterinar). 

   

E. Libertatea de mişcare 
 
 
 
 

   
Dacă se permite tuturor animalelor să 
stea culcate, să se odihnească şi să stea 
în poziţie patrupedală în acelaşi 
timp. 
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F. Adăposturile    

1. Adăposturile, boxele de cazare  sunt 
construite     din     materiale     
rezistente, impermeabile,   care   pot  fi   
curăţate   şi dezinfectate uşor. 

   

2.   Dacă   există   margini   ascuţite   
sau proeminente care pot accidenta. 

   

3. Animalele au acces la o zona de 
odihnă confortabilă din punct de vedere 
fizic si termic, drenată şi curăţată 
corespunzător şi care  permite  tuturor 
animalelor  să  se odihnească în acelaşi 
timp 

   

4. Pardoseala este netedă, 
nealunecoasă, rigidă, fără denivelări 

   

5. Pardoseala este adecvată pentru 
mărimea si greutatea porcilor şi, dacă nu 
este asigurat aşternut, formează o 
suprafaţă rigidă, plană şi stabilă 

   

6. Dacă aşternutul este uscat şi 
confortabil în    spaţiile    utilizate    
pentru    izolarea animalelor 

   

7. Dacă în orice moment pot vedea alţi 
porci 

 

 

 

 

 

8. Scroafele şi scrofiţele pot fi ţinute în 
afara razei vizuale a altor categorii de 
porci, în săptămâna dinaintea fătării 

   

9. Dacă microclimatul este conform şi 
monitorizat : 

   

Circulatia aerului    
Nivelul de pulberi    

Nivelul zgomotelor (max. 85 dB) Trebuie 
evitat zgomotul constant sau brusc 

   

Prezenţa şi concentraţia noxelor    
Temperatura aerului    
Umiditatea aerului    
Luminozitatea suficientă (minim 40 lucşi, 
pentru minim 8h/zi) 

   

10. Dacă se asigura protejarea faţă de 
instalaţia electrică 

   

11. Porcii au acces la materiale 
ocupaţionale 
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12. Nr. de animale existente/categorii  
13. Nr. de animale necroitaliate  
13. Suprafata utilă a adapostului/m2  
G. Echipamente automate indispensabile 
pentru sănătate 

   

1.Există în dotare echipamente automate 
indispensabile   pentru   sănătate   
(hrănire, adăpare, ventilaţie) etc), 

   

2. Dacă se realizează inspecţia zilnică a 
tuturor echipamentelor, 

   

3.Există    sisteme    de    rezervă,    care 
funcţionează în cazul defectării, 

   

4.Există sisteme de alarmă/ avertizare în 
cazul defectării si dacă acestea se 
testează cu regularitate. 

   

H. Specificaţii tehnologice de 
exploatare a vierilor. 

   

1.Boxele   permit   rotirea,   mirosirea   şi 
contactul auditiv şi vizual cu alţi vieri. 

   

2. Suprafaţa de pardoseala liberă 
disponibilă este conformă (min. 6 m2) 

   

3. Dacă boxa este folosită şi pentru 
monta naturală,  suprafaţa pardoselii  
disponibilă pentru un vier adult este de 
minim 10 m2, iar boxa nu prezintă 
obstacole. 

   

I. Specificaţii tehnologice de 
exploatare a scroafelor şi scrofiţelor. 

   

1. Animalele gestante sunt tratate pentru 
paraziţi interni si externi şi spălate la 
transferul în maternitate 

   

2. Se asigură material adecvat pentru 
culcuş, cu excepţia cazului în care 
sistemul de evacuare al urinei nu permite 
acest lucru, precum   şi   zona   liberă   
pentru   fătare 
 
 
corespunzatoare, 

   

3.   Boxele   de   fătare   sunt  dotate   cu 
dispozitive pentru protecţia purceilor, în 
cazul în care scroafele sunt ţinute libere. 
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J. Specificaţii tehnologice de 
exploatare a purceilor sugari 

   

1. O parte a pardoselii permite 
animalelor sa se odihnească în acelaşi 
timp, iar suprafaţa este solidă sau 
acoperită cu paie sau un strat izolator. 

   

2. Organizarea spaţiului permite 
alăptarea uşoară, în cazul în care se 
utilizează o boxă de fătare 

   

3. Se practică înţărcarea la vârsta de 28 
zile. 

   

4. Purceii pot fi înţărcaţi la 21 de zile, 
dacă sunt mutaţi în adăposturi speciale. 

   

K. Specificaţii tehnologice de 
exploatare a purceilor  înţărcaţi  şi a 

tineretului porcin. 

   

1. Grupurile sunt uniforme    
2. Există boxe pentru izolarea animalelor 
violente şi bolnave 

   

3. Utilizarea de medicamente 
tranchilizante cu scopul de a se facilita 
amestecarea este limitata la condiţii 
excepţionale şi numai după consultarea 
unui medic veterinar. 

   

L. Hrănirea şi adăparea    
1.  Hrănirea  şi  adăparea  se  realizează 
conform    vârstei,    greutăţii,    cerinţelor 
fiziologice şi comportamentale 

   

2. Toţi porcii sunt hrăniţi cel puţin o dată 
pe zi 

   

3. Accesul la hrană şi apă se face în 
mod egal şi în acelaşi timp 

   

4. Toţi purceii în vârstă de peste două 
săptămâni au acces permanent la o 
cantitate suficientă de apă proaspătă. 

   

4. Se asigură o cantitate suficientă de 
hrană de volum sau bogată în fibre, 
precum şi hrană energizantă tuturor 
scroafelor în aşteptare şi scrofiţelor. 
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5. Echipamentele de furajare şi adăpare 
protejează faţă de contaminare. 

   

6. Existenţa documentelor care atestă 
calitatea apei şi furajelor. 

   

7. Dacă animalelor li se administrează 
alte substanţe, cu excepţia celor utilizate 
în scopuri terapeutice, profilactice sau în 
scopul unui tratament zootehnic. 

   

8. Dacă apa și hrana sunt 
corespunzătoare din punct de vedere 
calitativ şi cantitativ. 

   

M. Manopere chirurgicale    

1. Se pot practica următoarele 
manopere: 

   
a. reducerea uniforma a colţilor, până la 
vârsta de 7 zile, dar nu ca procedeu de 
rutină 

   

b. tăierea parţială a cozii, dar nu ca 
procedeu de rutină 

   

c. castrarea porcilor masculi, prin alte 
metode decât deşirarea ţesuturilor 

   

d. aplicarea inelul nazal (numai la 
creşterea în aer liber) 

   

2.Toate manoperele chirurgicale sunt 
efectuate de către un medic veterinar 

   

Dacă se practică castrarea sau tăierea 
cozilor după vârsta de 7 zile, aceasta 
s-a efectuat numai sub anestezie şi 
analgezie prelungită şi numai de un 
medic veterinar 
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COMENTARII/RECOMANDĂRI (se va trece “Nr.crt.” al fiecărei cerinţe care nu este conformă şi 

se vor detalia toate aceste aspecte neconforme precum şi măsurile care s-au impus): 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

B-bine ;  AR-acceptabil cu reinspecţie ;  N-neacceptabil ;  NE-neaplicabil ; 

 

VI. EVALUARE FINALĂ: 

B AR (termen de 
recontrol) 

N (numar ordonanţa de 
închidere) 

NE 

    

 

 

 

MEDIC VETERINAR OFICIAL_______________________________________________ 

 

REPREZENTANTUL UNITĂŢII ______________________________________________ 

 

ÎNTOCMIT LA DATA DE ___________________________________________________ 

 

NUMĂR DE EXEMPLARE__________________________________________________ 
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Anexa 2 

Forma de prezentare a ghidului privind indicii, suprafeţele, distanţele şi 
parametrii pentru  protecţia  şi bunăstarea animalelor PG(D02/01E) 01/03 

 
GHID PRIVIND INDICII, SUPRAFEŢELE, DISTANŢELE ŞI PARAMETRII 

pentru protecţia şi bunăstarea animalelor 
 

Suprafeţele utilizabile de taurinele crescute în sistem dezlegat . 

Suprafaţa disponibilă (m2/UA) 

Vaci de lapte 
ecornate 

Vaci de lapte 
neecornate 

Viţei sugari Tineret bovin 
  

< 5 <6 <4 <2,5 

> 5 >6 >4,5 >3 

>6 >7 >5,5 >4 

>7 > 8 >6,5 > 5 

> 8 >9 >7,5 >6 
 

Suprafaţa utilă minimă pentru ovine. 

Berbeci 

m2/cap 

Oi fătate 

m2/cap 

Tineret ovin 

m2/cap 

1.8 1 0.3 

 

Volumul orientativ necesar de adăpost pe cap de animale. 

Categoria m3/cap 

Bovine adulte 22 

Tineret bovin 5 

Cabaline 20 

Scroafe negestante 6 

Scroafe gestante cu purcei 21 

Tineret porcin 3 

Porci la îngrăşat 3,5 

Ovine adulte 3,5 

Tineret ovin 1 

Păsări de reproducţie 0,4 

Păsări în baterii 0,06 
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Număr maxim de animale admise pe hectar în fermele ecologice. 
Grupa sau specia de animale Număr maxim de animale pe hectar echivalent 

a 170 kgN/ha/an 
Cabaline în vîrstă de peste 6 luni 2 

Viţei şi tineret în vîrstă de mai puţin de un an 
pentru îngrăşat 5 

Bovine între 1 - 2 ani masculi sau femele 3,3 
Vaci lapte 2 

Oi sau capre 13,3 
Purcei 74 

Scroafe de prăsilă 6,5 
Porci pentru îngrăşat 14 

Găini pentru carne 580 
Găini ouătoare 230 

 

Parametri de microclimat orientativi pentru adăposturi. 

Specia şi 
categoria de 

animale 

Temeratura 
0C 

 

Umiditatea relativă 
% 

 

Viteza aerului (m/s) 

min max optim max min Pt tem 
max 

Pt tem 
min 

Vaci în lactaţie 6 24 10 - 14 60 75 0,2 - 0,3 1,0 
Maternitate 12 24 20 55 70 0,1 - 0,2 0,1 - 0,2 

Viţei în 
prifilactoriu 
0 - 14 zile 

12 24 15 - 19 60 70 0,1 - 0,2 0,5 

Viţei 15 - 21 zile 10 24 12 - 15 60 70 0,1 - 0,2 0,5 

Viţei 22 – 180  zile 8 24 10 - 15 60 70 0,2 - 0,3 0,5 

Tineret taurin, la 
îngraşat 

6 24 8 - 10 60 75 0,2 - 0,3 1 

Cai de muncă - - 8 - 10 60 75 0,3 1,5 

Iepe - - 12 - 15 60 75 0,3 1,5 

Armăsări şi cai la 
antrenament 

- - 10 - 12 60 75 0,3 1,5 

Vieri 10 24 15 60 70 0,2 - 0,3 1,0 
Scroafe gestante 10 24 15-18 60 70 0,2 - 0,3 1,0 

Scroafe care 
alăptează 

15 24 18-22 60 70 0,2 - 0,3 1,0 

Purcei 0 - 7 zile - - 32-30 60 70 0,2 - 0,3 1,0 
Purcei 8-14 zile - - 30-28 60 70 0,2 - 0,3 1,0 

Purcei 15-21 zile - - 28-24 60 70 0,2 - 0,3 1,0 
Vaci în lactaţie 6 24 10 - 14 60 75 0,2 - 0,3 1,0 

Maternitate 12 24 20 55 70 0,1 - 0,2 0,1 - 0,2 
Viţei în 

prifilactoriu 
0 - 14 zile 

12 24 15 - 19 60 70 0,1 - 0,2 0,5 

Viţei 15 - 21 zile 10 24 12 - 15 60 70 0,1 - 0,2 0,5 
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Purcei 22-28 zile - - 24-22 60 70 0,2 - 0,3 1,0 
Purcei 29-36 zile - - 22-20 60 70 0,2 - 0,3 1,0 

Alte categorii 15 -18 24 18-24 55 70 0,2 - 0,3 1,0 
Saivane 

compartiment 
pentru fatări 

5  12-15 60 75 0,3 0,3 

Saivane 
compartiment 
pentru tineret 

8  8-12 60 75 0,3 0,3 

Găini producţie 
hibride 

12 24 13-18 60 70 0,3-0,5 1,5 

Găini reproducţie 
parinti 

14   60 70 0,3 -0,5 1,5 

Găini 
reproducţie 

bunici 

16   50 70 0,3 -0,5 1,5 

Tineret producţie 
hibrizi 

Iarna Vara   

Săpt 1 
35,5 - 33 sub 

eleveuză X 50 70 0,15 - 0,3 0,5 
Săpt 2 32,0 - 30 X 50 70 0,15 - 0,3 0,5 
Săpt3 29 - 26 X 50 70 0,15 - 0,3 0,5 
Săpt4 25 - 21 X 50 70 0,15 - 0,3 0,5 
Săpt5 20 - 18 X 50 70 0,15 - 0,3 0,5 

Pui de carne Săpt 
1 

35,5 - 33 sub 
eleveuză  50 70 0,15 - 0,3 0,5 

Săpt2  31  50 70 0,15 - 0,3 0,5 

Săpt3  29  50 70 0,15 - 0,3 0,5 

Săpt4  27  50 70 0,15 - 0,3 0,5 

Săpt5  25  50 70 0,15 - 0,3 0,5 

Săpt6  23  50 70 0,15 - 0,3 0,5 

Săpt7  31  50 70 0,15 - 0,3 0,5 

Săpt8-9  18  50 70 0,15 - 0,3 0,5 
Curci 5 24 13 - 18 50 70 0,15 - 0,3 0,5 

Gîste şi raţe 

 
3 

 
24 

 
13 – 18 

 
50 

 
70 

 
0,15 - 0,3 

 
0,5 

 
 
 

Valorile minime pentru indicele de iluminare naturală 

Destinatia construcţiei indice de 
iluminare 

lucşi 

Vaci de lapte 1/20 40 - 60 
Maternităţi pentru vaci 1/15 60 - 80 

Tineret bovin de reproducţie 1/16 40 - 60 
Tineret bovin la îngrăşat perioada I 1/10 40 - 60 
Tineret bovin la ingrăşat perioada II 1/15 40 - 60 

Bovine la îngrăşat 1/25 25 - 30 
Scroafe şi vieri 1/18 - 1/20 40 - 60 

Scroafe cu purcei 1/18 60 - 80 
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Tineret porcin pentru reproducţie 1/16 40 - 60 

Porci la îngrăşat 1/25 25 - 30 
Cabaline 1/18 40 - 60 

Compartimente pentru fătări în saivane 1/20 40 - 60 
Păsări 1/10 - 1/15 5 - 20 

 
Distanţe minime de protecţie sanitară între ferme. 

Tipuri de unităţi de 
creştere a 
animalelor 

Distanţa minimă 
Ferme de bovine, 
suine, ovine sau 

cabaline 

Ferme de iepuri 
şi animale de 

blană 

Ferme 
avicole 

Complexe 
avicole 

Ferme de bovine 150 300 200 1000 
Ferme de suine 150 1500 200 1000 
Ferme de ovine 150 300 200 1000 

Ferme de cabaline 150 300 200 1000 
Ferme de iepuri si 
animale de blana 

300 300 300 1500 

Ferme avicole 200 300 200 1000 
Complexe avicole 1000 1500 1000 1000 

Suprafaţa pe cap de animal la transportul cu autovehicole şi în vagoane. 

Specia şi categoria de animale Suprafaţa /animal 
Cai adulţi 1,75 m2 ( 0,7x2,5 m) 

Cai tineri 6 - 24 luni pentru călătorii pînă la 48 
zile 1,2 m2 (0,6x2m) 

Cai tineri 6 - 24 luni pentru călătorii peste 48 
ore 2,4 m2 (1,2x2m) 

Mînji 1,4 m2 (1x 0,4m) 
Viţei mici 50 kg 0.3 - 0,4 m2 

Vitei mijlocii110 kg 0,4 - 0,7 m2 

Tineret taurin 200 kg 0,7 - 0,95 m2 
Vaci 325kg 0,95 - 1,3 m2 

Vaci 550 kg 1,3 - 1,6 m2 
Taurine peste 700 kg Peste 1,6 m2 

Oi sub 55 kg 0,3 - 0,4 m2 
Oi peste 55 kg Peste 0,4 m2 

Oi gestante sub 55 kg O,4 - 0,5 m2 
Oi gestante peste 55 kg Peste 0,5 m2 

Capre sub 35 kg O,2 - 0,3 m2 
Capre 35 - 55 kg 0,3 - 0,4 m2 

Capre 55 kg şi gestante 0,4 -0,75 m2 
Purcei 15 kg 0,13 m2 

Tineret porcin 25 kg 0,15 m2 
Porci 50 kg 0,32 m2 

Porci 100 kg 0,51 m2 
Pui 1 zi 21 - 25 cm2/pui 

Păsări sub 1,6 kg 180 - 200 cm2/kg 
Păsări 1,б - 3 kg 160 cm2/kg 
Păsări 3 - 5 kg 115 cm2/kg 

Păsări peste 5 kg 105 cm2/kg 
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Anexa 3 
 

Forma de prezentare a registrului ambulator de evidenţă a tratamentelor medicale efectuate 

Numărul curent 

 

Data Proprietarul 

și adresa 

Specia,rasa,vîrsta, 

nr. matricol, semne 

particulare 

Data 

îmbolnăvirii 

animalului 

Diagnosticul Tratamentul, 

prescripții 

Rezultatul 

tratamentului 

Plata pentru 

deservire 

Nr.bon 

de plată 

Semnătura 

medicului 

veterinar Prima 

dată 

Final 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

 

Anexa 4 

Forma de prezentare a registrului de evidenţă a animalelor și păsărilor pierite 

Nr./do 

 

Data  Localitate  Proprietarul 

și adresa 

Specia Vîrsta  Sexul Data  Cauza 

mortalității  

Diverse  

Morbidității Mortalității 
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Anexa 5 

Forma de prezentare a actului de control 
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Anexa 6 

Forma de prezentare a prescripției 
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Anexa 7 

Forma de prezentare a procesului verbal  cu privire la contravenţia din 
domeniul Sanitar-Veterinar 
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Anexa 8 

Forma de prezentare a autorizaţiei sanitar-veterinare de funcționare 
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