AUTORITATEA NAŢIONALĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

SANITARĂ VETERINARĂ
ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
NR. ......................./......................

NR. .........................../.........................

ORDIN
al ministrului transporturilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi
pentru Siguranţa Alimentelor pentru aprobarea procedurii de evaluare a transportatorilor navali
şi a navelor de transport animale vii în vederea autorizării sau operării de pe teritoriul României
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Văzând Referatul de aprobare nr. ………. din …………… 2019, întocmit de Direcţia Generală
Sănătatea şi Bunăstarea Animalelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor,
având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) şi ale art. 7 lit. (i) din Ordonanţa Guvernului nr.
42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 412 din 26 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind
organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
luând în considerare prevederile art. 4 lit. b) pct. 2 din Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Autorităţii Navale Române aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1133/2002, cu
modificările ulterioare;
în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1415/2009 privind
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi
a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 5 alin. (4) al Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi
ministrul transporturilor emit următorul ordin:
Art. I. - Se aprobă Procedura de evaluare a transportatorilor navali şi a navelor de transport
animale vii în vederea autorizării sau operării de pe teritoriul României, prevăzută în anexa care face
parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II. – Prevederile prezentului ordin se aplică în cazul călătoriilor maritime care depăşesc 10
mile marine.
.
Art. III.- Direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi Autoritatea
Navală Română duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. IV. – (1) Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitarveterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din
domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea

subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate,
aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor nr. 16/2010 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 şi 194 bis din 26
martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 20 se abrogă.
2. La anexa nr. 1, punctul 66 se abrogă.
3. La anexa nr. 3 numărul curent 22, punctul 4 se abrogă.
4. Anexa nr. 18 va avea următorul cuprins:
„Anexa Nr. 18
la norma sanitară veterinară

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR……………………………
NATIONAL SANITARY VETERINARY AND FOOD SAFETY AUTHORITY
SANITARY VETERINARY AND FOOD SAFETY DIRECTORATE OF…………………………………
AUTORIZAŢIE SANITAR-VETERINARĂ DE TRANSPORT ANIMALE VII PENTRU CĂLĂTORII RUTIERE DE
LUNGĂ DURATĂ
1. AUTORIZAŢIA TRANSPORTATORULUI nr.*)
1. TRANSPORTER AUTHORISATION No.
2. IDENTIFICAREA TRANSPORTATORULUI
2. TRANSPORTER IDENTIFICATION
2.1. Denumirea societăţii

TIP 2

TYPE 2

VALID PENTRU TOATE
VALID FOR ALL
CĂLĂTORIILE, INCLUSIV JOURNEYS,
CELE DE LUNGĂ DURATĂ INCLUDING LONG
JOURNEYS

2.1. Company name
2.2. Adresa
2.2. Address
2.3. Oraşul
2.4. Cod poştal
2.5. Statul membru
2.3. Town
2.4. Postal Code
2.5. Member State
2.6. Telefon
2.7. Fax
2.8. E-mail
2.6. Telephone
2.7. Fax
2.8. E-mail
3. SFERA DE APLICARE A AUTORIZAŢIEI limitată la anumite
3. SCOPE OF THE AUTHORISATION limited to certain
Categorii de animale |¯|
Mijloace de transport
Types of animals
|¯|
Means of transport
Precizări:
Specify here:
Data expirării .............
Expiry date .....................
4. AUTORITATEA CARE EMITE AUTORIZAŢIA
4. AUTHORITY ISSUING THE AUTHORISATION
4.1. Numele şi adresa autorităţii
4.1. Name and address of the authority
4.2. Telefon
4.3. Fax
4.4. E-mail
4.2. Telephone
4.3. Fax
4.4. E-mail
4.5. Data
4.6. Locul
4.7. Ştampila oficială
4.5. Date
4.6. Place
4.7. Official stamp
4.8. Numele şi semnătura directorului

4.8. Name and signature of the official
*) - codul unic pentru autorizaţiile sanitar-veterinare pentru operatorii economici transportatori de animale vii, în
călătorii rutiere de lungă durată, are următorul format:
RO - OO - B - XXX
RO - codul de ţară al României;
OO - codul judeţului unde se emite autorizaţia, în litere;
B - pentru călătorii de lungă durată;
XXX - un număr care se acordă cronologic, în funcţie de data eliberării autorizaţiei, începând cu cifra 001.”

5. Anexa nr. 20 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr. 20
la norma sanitară veterinară

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
NATIONAL SANITARY VETERINARY AND FOOD SAFETY AUTHORITY
DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR..................................................
SANITARY VETERINARY AND FOOD SAFETY DIRECTORATE OF……………………………….
CERTIFICAT DE AUTORIZARE SANITAR-VETERINARĂ PENTRU MIJLOACE DE TRANSPORT ANIMALE VII
PENTRU CĂLĂTORII RUTIERE DE LUNGĂ DURATĂ
1. NUMĂRUL CERTIFICATULUI*)
1. LICENCE NUMBER
1.2. Echipat cu Sistem de Navigaţie:
DA
NU
1.2. Equipped with Navigation System:
YES
NO
2. Categorii de animale care pot fi transportate
2. Types of animals allowed to be transported
3. SUPRAFAŢA ÎN M2/PUNTE
3. AREA IN M2/DECK
4. Prezenta autorizaţie este valabilă până la data de
4. This authorisation is valid until
5. AUTORITATEA CARE EMITE CERTIFICATUL
5. BODY ISSUING THE CERTIFICATE
5.1. Numele şi adresa autorităţii care emite certificatul
5.1. Name and address of the body issuing the certificate
5.2. Telefon
5.3. Fax
5.4. E-mail
5.2. Telephone
5.3. Fax
5.4. E-mail
5.5. Data
5.6. Locul
5.7. Ştampila
5.5. Date
5.6. Place
5.7. Stamp
5.8. Numele şi semnătura directorului
5.8. Name and signature of the official
*) - Codul unic pentru certificatul de autorizare sanitar-veterinară pentru mijloacele de transport animale vii, în călătorii
rutiere de lungă durată, are următorul format:
RO - OO - B - XXX - YYY/Z

RO - codul de ţară al României;
OO - codul judeţului unde se emite autorizaţia, în litere;
B - pentru călătorii de lungă durată;
XXX - numărul operatorului economic transportator, echivalent cu numărul XXX care apare pe autorizaţia
transportatorului;
YYY - un număr care se acordă cronologic, pentru fiecare mijloc de transport, în funcţie de data eliberării autorizaţiei,
începând cu cifra 001;
Z - numărul de înmatriculare.”

6. Anexa nr. 23 se abrogă.
Art. V. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru
siguranţa alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 şi 611 bis din 18
august 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
La anexa nr. 5, secţiunea B, punctul 38 va avea următorul cuprins:
38.

a) Mijloc de transport naval pentru animale vii
b) Mijloc de transport naval pentru animale vii – în regim de urgenţă

Unitate
Unitate

1082
2077

Art. VI. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
şi pentru Siguranţa Alimentelor
Geronimo Răducu BRĂNESCU

Ministrul transporturilor
Alexandru Răzvan CUC

Anexa
Procedura de evaluare a transportatorilor navali şi a navelor de transport animale vii în
vederea autorizării sau operării pe teritoriul României

Capitolul I
Dispoziţii generale
Art. 1. – Transportul animalelor vii în călătorii maritime care depăşesc 10 mile marine se poate
efectua doar cu condiţia deţinerii autorizaţiei sanitar-veterinare de transport animale vii pentru călătorii
maritime care depăşesc 10 mile marine şi a certificatului de autorizare pentru nave de transport animale
vii pentru călătorii care depăşesc 10 mile marine, emise în baza prevederilor prezentei proceduri.
Art. 2. - Autorizaţia sanitar-veterinară deţinută de transportatorii navali la data intrării în
vigoare a prezentei proceduri rămâne valabilă până la data înscrisă pe aceasta.
Art. 3. - Certificatul de autorizare sanitar-veterinară deţinut de navele de transport animale vii la
data intrării în vigoare a prezentei proceduri ramâne valabil până la data înscrisă pe acesta.
Art. 4. – Înainte de fiecare îmbarcare a animalelor pe navele de transport animale vii autorizate
de autoritatea competentă a României sau a altui stat membru al Uniunii Europene, se efectuează o
inspecţie de către echipe mixte alcătuite din reprezentanţi ai Autorităţii Navale Române şi ai direcţiei
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene; în cadrul acestei inspecţii se urmăresc
aspectele prevăzute la anexa nr. 6.
Art. 5. – Pentru autorizarea sanitar – veterinară a transportatorilor navali şi a navelor de
transport animale vii, precum şi pentru inspecţia prevăzută la art. 4, se percep tarifele prevăzut de
legislaţia în vigoare.
Capitolul II
Procedura privind autorizarea sanitar - veterinară a transportatorilor navali
Art. 6. – În vederea autorizării sanitar - veterinare, transportatorul/reprezentantul său în
România depune la direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană următoarele
documente:
a) cererea, în original, conform modelului prevăzut la anexa nr. 1;
b) copia certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului;
c) dovadă scrisă că solicitantul este stabilit/ reprezentat în România, conform prevederilor
legislaţiei în vigoare, respectiv certificatul de înregistrare fiscală;
d) declaraţie scrisă pe proprie răspundere, conform modelului prevazut la anexa nr. 3;
e) plan general pentru situaţii de urgenţă care specifică procedurile referitoare la remedierea
problemelor mecanice, tratamentul bolilor şi accidentelor la animale, mijloacele de asomare şi de
eliminare a cadavrelor.
Art. 7. - Direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană verifică, în
termen de 5 zile de la data înregistrării cererii depuse de operatorul economic, îndeplinirea condiţiilor
prevăzute la art. 6 şi, în cazul îndeplinirii acestora, emite autorizaţia sanitar-veterinară de transport
animale vii pentru călătorii maritime care depăşesc 10 mile marine, conform modelului prevăzut în
anexa nr. 4.

Capitolul III
Procedura privind autorizarea navelor de transport animale vii
Art. 8. – (1) În vederea autorizării navei de transport animale vii, transportatorul/reprezentantul
său în România transmite documentele prevăzute la art. 10, prin intermediul poştei electronice sau pe
suport de hârtie, la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, cu cel puţin 5
zile înainte de data estimată a inspecţiei.
(2) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană transmite la Autoritatea
Navală Română, în vederea verificării, documentele prevăzute la art. 10 lit. d), e) şi f), prin intermediul
poştei electronice.
(3) În cazul în care se constată conformitatea documentelor prevăzute la alin. (1), reprezentanţii
Autorităţii Navale Române sunt notificaţi de reprezentanţii direcţiei sanitar-veterinare şi pentru
siguranţa alimentelor judeţene cu privire la data programată pentru inspecţia navei de transport animale
vii, cu 2 zile lucrătoare înainte de aceasta, cu excepţia situaţiilor de urgenţă prevăzute la alin. (4).
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), inspecţia poate fi efectuată, în regim de urgenţă, în
zilele de sâmbătă şi duminică sau în zilele stabilite de lege ca fiind sărbători legale, situaţie în care se
percepe un tarif prevăzut de legislaţia în vigoare.
(5) În cazul depunerii unei documentaţii incomplete, solicitantul este informat în maxim 2 zile
lucrătoare de la primirea acesteia, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare şi la
faptul că data de la care începe să curgă termenul prevăzut la alin. (1) este cea a depunerii tuturor
documentelor necesare.
Art. 9. – (1) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi Autoritatea
Navală Română verifică la faţa locului, în termen de 5 zile de la data înregistrării cererii, cu excepţia
situaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (4), îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 10 şi completează
referatul de evaluare prevăzut în anexa nr. 6; o copie a acestuia se înmânează
transportatorului/reprezentantului său în România.
(2) În cazul în care rezultatele inspecţiei efectuate indică faptul că nava respectă cerinţele
prezentei proceduri, se emite certificatul de autorizare sanitar - veterinară a navelor de transport
animale vii pentru călătorii maritime care depăşesc 10 mile marine, de către direcţia sanitar - veterinară
şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, în baza referatului de evaluare întocmit în comun cu
Autoritatea Navală Română; certificatul de autorizare sanitar – veterinară este emis conform modelului
prevăzut în anexa nr. 5 având imprimat timbru sec.
(3) În cazul în care rezultatele inspecţiei efectuate indică faptul că nava nu respectă cerinţele
prezentei proceduri, transportatorul/reprezentantul său în România poate solicita reinspectarea navei de
transport animale vii în vederea autorizării după remedierea deficienţelor înscrise în referatul de
evaluare.
(4) Orice modificare sau reechipare a navei de transport animale vii care afectează bunăstarea
animalelor trebuie notificată direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene,
impunând reluarea procedurii de autorizare.
(5) În cazul schimbării denumirii sau a pavilionului unei nave autorizate sanitar-veterinar în
România, fără schimbarea proprietarului sau a societăţii de exploatare şi fără modificari structurale care
pot afecta condiţiile de bunăstare a animalelor, se poate elibera un nou certificat de autorizare sanitar veterinară, în baza unei inspecţii efectuate de către autoritatea competentă din România sau din alt stat
membru al Uniunii Europene, în acest ultim caz fiind necesară notificarea autorităţii competente din
România privind inspecţia; noul certificat de autorizare sanitar-veterinară se eliberează de către
autoritatea competentă din România cu păstrarea valabilităţii inţiale şi fără a se percepe taxă de
autorizare.
(6) Certificatul de autorizare sanitar – veterinară prevăzut la alin. (2) are o perioadă de
valabilitate de maxim 3 ani, corelată cu perioada de valabilitate a certificatului eliberat de societatea de
clasificare.
Art. 10. – Documentele care trebuie depuse în vederea autorizării navei de transport animale vii
sunt::
a) cerere scrisă, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) declaraţie, conform modelului prevăzut la anexa nr. 3;

c) planurile navei pentru animale vii care trebuie să includă următoarele elemente, fie sub formă
de planuri individuale, fie combinate într-un singur plan:
i) un plan general care specifică amplasarea şi identificarea boxelor, pasajelor, rampelor de
acces şi a altor rampe, zonei de depozitare a diverselor tipuri de hrană şi a diferitelor tipuri de
rezervoare care să includă dimensiunile suprafeţelor utilizabile pentru animale per platformă, respectiv
suprafeţe per boxă, exclusiv suprafeţele coridoarelor, rampelor de acces şi boxelor de izolare şi să
respecte prevederile art. 11; în cazul în care, în timpul inspectării navei, se constată că situaţia reală este
diferită de informaţiile furnizate de solicitant în planurile navei, planul trebuie retrimis solicitantului în
vederea corectării;
ii) un plan privind situaţiile de urgenţă în caz de incendiu sau întreruperile ale alimentării cu
electricitate; cerinţele privind stingerea incendiilor, suplimentare faţă de prevederile Regulamentul (CE)
nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi
al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE şi 93/119/CE şi a Regulamentului
(CE) nr. 1255/97, sunt prevăzute în art. 12;
iii) un plan privind sistemul de furnizare a apei; cerinţele privind sistemul de furnizare a apei
proaspete, suplimentare faţă de prevederile Regulamentului (CE) nr. 1/2005, sunt prevăzute la art. 11;
iv) un plan al sistemului de iluminat; cerinţele privind iluminatul, suplimentare faţă de
prevederile Regulamentului (CE) nr. 1/2005, sunt prevăzute în art. 14;
v) un plan pentru situaţiile de urgenţă care specifică procedurile de tratare a bolilor şi
accidentelor la animale, mijloacele de asomare şi de eliminare a cadavrelor;
vi) un plan privind ventilaţia; cerinţele privind ventilaţia, suplimentare faţă de prevederile
Regulamentului (CE) nr. 1/2005, sunt prevăzute în art. 15;
d) certificat de naţionalitate a navei de transport animale vii emis de autoritatea competentă a
statului în care a fost înmatriculată nava;
e) copii valabile ale certificatelor eliberate de societatea de clasificare pentru corpul navei şi
maşinării, vizate pe anul în curs, certificatele eliberate conform cerinţelor Convenţiei internaţionale
pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS) şi Convenţiei internaţionale pentru prevenirea
poluării de către nave (MARPOL);
f) raport privind rezultatele inspecţiei efectuate în cadrul controlului statului portului (PSC).

Capitolul IV
Cerinţe privind autorizarea navelor de transport animale vii, suplimentare celor din
Regulamentul (CE) nr. 1/2005

Art. 11. – Boxele, rampele şi pasajele de pe navele de transport animale vii trebuie să
îndeplinească următoarele cerinţe:
a) podeaua de la fiecare capăt al rampei trebuie să fie antiderapantă;
b) rampele pentru animale trebuie prevăzute, după caz, cu rampe laterale adecvate pentru
personalul care îngrijeşte animalele, pentru a ajuta la deplasarea animalelor pe rampă;
c) trebuie prevăzute bariere rezistente, având forma şi înălţimea adecvată, eventual portabile,
pentru a se asigura deplasarea în siguranţă a animalelor, atât pe navă cât şi în vecinătatea cheiului;
d) toate boxele trebuie să fie numerotate în mod individual; podeaua boxelor trebuie să fie
antiderapantă, din materiale care sa poată suporta uzura fizică fără a se deteriora;
e) laturile boxelor, pasajelor de acces şi rampelor trebuie să fie verticale; laturile boxelor pot să
fie compacte sau cu bare şi trebuie amplasate la sau lângă unghiurile drepte ale platformei pentru
animale; în cazul în care, în mod excepţional, latura navei este utilizată ca limită pentru boxă, acest fapt
nu trebuie să aibă ca rezultat un perete de separare la un unghi care să depăşească 15 grade faţă de
perpendiculară;
f) boxele de izolare trebuie identificate în mod clar, cu spaţiu suficient pentru un procent de 1%
din numărul total de animale de pe platformă.

Art. 12. - Navele de transport animale vii trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe privind
stingerea incendiilor:
a) navele trebuie să aibă un program de inspecţie şi testare a extinctoarelor de pe platformele
pentru animale, care să fie în conformitate cu reglementările Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea
vieţii omeneşti pe mare;
b) în cazul în care se utilizează sau se transportă fân, paie, alte tipuri de nutreţ sau materiale de
aşternut de natură inflamabilă, în spaţiul unde orice astfel de materiale sunt amplasate trebuie afişate, în
locuri vizibile, notificări de interzicere a fumatului sau a utilizării de lămpi cu flacără deschisă;
c) fiecare furtun de incendiu menţionat trebuie să poată fi conectat la orice hidrant şi la orice alt
furtun, altele decât hidranţii şi furtunurile din interiorul compartimentului motoarelor sau al zonelor de
cazare şi trebuie păstrat, împreună cu racordurile şi ajutajul său, într-o poziţievizibilă în apropierea
hidrantului împreună cu care se preconizează să fie utilizat, şi într-o poziţie vizibilă în apropierea
intrărilor sau a scărilor care conduc la spaţiul sau platforma în cauză.
Art. 13. - Navele de transport animale vii trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe privind
sistemul de furnizare a apei proaspete:
a) navele trebuie să fie echipate cu un sistem de furnizare a apei proaspete în fiecare dintre
zonele în care sunt transportate animale;
b) în cazul în care se instalează un sistem automat, acesta trebuie să fie construit astfel încât să
reducă la minimum, prin controlarea nivelului apei, orice deversare dintr-un recipient şi să împiedice
revenirea apei dintr-un recipient în rezervorul de apă proaspătă;
c) în cazul unui sistem manual, trebuie să existe puncte de furnizare a apei pentru a se umple
fiecare jgheab;
d) jgheaburile/recipientele pentru adăpare trebuie să fie corespunzătoare speciilor şi categoriilor
de animale;
e) o navă trebui să fie echipată cu pompe care să aibă capacitatea de a furniza în mod continuu
apă proaspătă animalelor.
Art. 14. - Navele de transport animale vii trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe privind
iluminatul:
a) lămpile fixe trebuie să ilumineze la cel puţin 20 lucşi în zonele în care sunt transportate
animalele, în pasajele de acces între boxe şi între compartimente şi pe căile care conduc din aceste zone
înspre platforma deschisă;
b) pe toate platformele pentru animale trebuie să fie disponibile surse portabile de iluminat
suplimentare de cel puţin 110 lucşi, în vederea inspecţiei mai atente a animalelor;
c) o navă trebuie să fie echipată cu un sistem de iluminat pentru situaţii de urgenţă în fiecare
spaţiu închis care adăposteşte animale, care trebuie să se activeze în mod automat la căderea surselor
principale de alimentare cu electricitate de pe navă; acest sistem trebuie să furnizeze 8 lucşi în pasaje şi
pe căile de acces, pe o perioadă neîntreruptă de minim 15 minute.
Art. 15. - Navele de transport animale vii trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe privind
ventilaţia:
a) toate orificiile de aerisire trebuie să fie la o înălţime adecvată;
b) toate orificiile de admisie a ventilaţiei trebuie să fie deviate în mod corespunzător pentru a
face ventilaţia confortabilă pentru animale;
c) nu trebuie să existe spaţii neventilate din cauza lipsei de flux de aer în nicio zonă pentru
animale;
d) la bord trebuie transportate piese de schimb suficiente pentru a facilita repararea sau
înlocuirea ventilatoarelor sau a motoarelor ventilatoarelor; toate ventilatoarele trebuie să poată fi
controlate;
e) gurile de admisie aer trebuie amplasate astfel încat să fie protejate în mod eficient împotriva
blocajului; nu trebuie să existe nicio obstrucţie, precum partiţii solide, aşternuturi, nutreţ depozitat, care
să poată împiedica fluxul de aer;
f) orificiile de evacuare a aerului trebui amplasate la distanţă de structurile de adăpostire şi astfel
încât aerul să nu fie evacuat pe platformele închise pentru animale.
Art. 16. – Pe fiecare punte navele de transport animale vii trebuie să fie prevăzute cu
instrumente de măsurare a temperaturii, amplasate în minim 2 zone care, în funcţie de caracteristicile de
proiectare, pot înregistra cele mai aspre condiţii climatice.
Art. 17. – Anexele nr. 1 – 6 fac parte integrantă din prezenta procedură.

Anexa nr. 1
la procedură
Operatorul economic ...........
C.U.I.
Adresa ..........
Tel/ fax ..........
Nr. înregistrare ........... din data .......

CERERE
Subsemnatul .........................................reprezentant legal al ........................... cu sediul social în (adresa
completa, nr. tel, fax) ...................................................... posesor al BI/CI seria ... Nr. ....... CNP
................................... eliberat/ă de ...................................... la data ....................................
Prin prezenta solicit eliberarea autorizaţiei sanitar-veterinare de transport animale vii pentru călătorii
maritime care depăşesc 10 mile marine.
Anexat, depun următoarele documente:
copia certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului;
dovadă scrisă că transportatorul are sediul /este reprezentat în România, conform prevederilor legale
în vigoare;
declaraţie scrisă pe proprie răspundere, conform modelului prevazut la anexa nr. 3 la procedura de
autorizare a transportatorilor navali şi a navelor de transport animale vii;
plan general pentru situaţii de urgenţă.

Data

Nume şi prenume
Semnătura

Anexa nr. 2
la procedură
Operatorul economic ...........
C.U.I.
Adresa ..........
Tel/ fax ..........
Nr. înregistrare ........... din data .......

CERERE
Subsemnatul .........................................reprezentant legal al ........................... cu sediul social în (adresa
completa, nr. tel, fax) ...................................................... posesor al BI/CI seria ... Nr. ....... CNP
................................... eliberat/ă de ...................................... la data .......................................
Prin prezenta solicit autorizarea navei de transport animale vii ...................................aparţinând
armatorului………………….........cu
sediul
în................................................................
(adresa
completă), în regim:
normal(1);
de urgenţă(2).
Detalii privind nava de transport animale vii:
a) Numărul Organizaţiei Maritime Internaţionale (IMO) al navei...................................................
b) Denumirea actuală a navei ...........................................................................................................
c) Denumirea anterioară cunoscută a navei ......................................................................................
d) Statul de pavilion...........................................................................................................................
e) Societatea de exploatare ...............................................................................................................
f) Numărul IMO al societăţii de exploatare ......................................................................................
g) Portul de înmatriculare ………………………………................….....…….……...…………….
h) Data construcţiei………………………………………………………………...………
i) Data conversiei în navă pentru animale vii (dacă este cazul)…...…………...…………
j)Societatea de clasificare ………………………………………….……….……………
k) Speciile pentru care se solicită autorizaţia :………………………………...………….

Data

Nume şi prenume
Semnătura

(1)

În urma inspecţiei efectuate la minim 5 zile de la depunerea documentelor la sediul DSVSA judeţene.
În urma inspecţiei efectuate în regim de urgenţă, în zilele de sâmbătă şi duminică sau în zilele stabilite de lege ca fiind
sărbători legale.
(2)

Anexa nr. 3
la procedură

DECLARAŢIE
Subsemnatul/a........................................................................................................,
reprezentantul legal al..............................................., cu sediul în localitatea............................................
.................................................,
înregistrata
la
Oficiul
Registrul
Comerţului
sub
nr.............................declar pe propria răspundere că:
transportatorul dispune de personal, echipamente şi proceduri operaţionale suficiente şi
corespunzătoare, care permit respectarea legislaţiei în vigoare;
transportatorul nu a fost înregistrat pentru încălcări grave ale legislaţiei comunitare şi/sau ale
legislaţiei naţionale privind protecţia animalelor, în ultimii 3 ani anteriori datei la care se solicită
autorizaţia;
nava de transport animale vii nu face obiectul vreunei cereri de autorizare depuse în alt stat membru
şi că aceasta nu este deja autorizată(*);
orice modificare sau reechipare a navei de transport animale vii care afectează bunăstarea
animalelor va fi imediat adusă la cunoştinţa direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
judeţene(*).

Data

Nume şi prenume
Semnătura

(*) Se completează în cazul cererii de autorizare a navelor de transport animale vii.

Anexa nr. 4
la procedură

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR .......................
NATIONAL SANITARY VETERINARY AND FOOD SAFETY AUTHORITY
SANITARY VETERINARY AND FOOD SAFETY DIRECTORATE OF ..........................
AUTORIZAŢIE SANITAR-VETERINARĂ DE TRANSPORT ANIMALE VII PENTRU CĂLĂTORII
MARITIME CARE DEPĂŞESC 10 MILE MARINE
VETERINARY AUTHORIZATION FOR LIVESTOCK SEA TRANSPORT
FOR MORE THAN 10 NAUTICAL MILES
1. AUTORIZAŢIA TRANSPORTATORULUI nr.*)
1. TRANSPORTER AUTHORISATION No.
2. IDENTIFICAREA TRANSPORTATORULUI (Numele armatorului)
2. TRANSPORTER IDENTIFICATION (Owner’s name)
2.1. Denumirea reprezentantului legal
2.1. Name of the legal representative
2.2. Adresa
2.2. Address
2.3. Oraşul
2.4. Cod poştal
2.5. Statul membru
2.3. Town
2.4. Postal Code
2.5. Member State
2.6. Telefon
2.7. Fax
2.8. E-mail
2.6. Telephone
2.7. Fax
2.8. E-mail
3. SFERA DE APLICARE A AUTORIZAŢIEI limitată la anumite
3. SCOPE OF THE AUTHORISATION limited to certain
Specii de animale
|¯|
Species of animals |¯|
Precizări:
Specify here:
Data expirării .............
Expiry date .....................
4. AUTORITATEA CARE EMITE AUTORIZAŢIA
4. AUTHORITY ISSUING THE AUTHORISATION
4.1. Numele şi adresa autorităţii
4.1. Name and address of the authority
4.2. Telefon
4.3. Fax
4.4. E-mail
4.2. Telephone
4.3. Fax
4.4. E-mail
4.5. Data
4.6. Locul
4.7. Ştampila oficială
4.5. Date
4.6. Place
4.7. Official stamp
4.8. Numele şi semnătura directorului
4.8. Name and signature of the director
*) - codul unic pentru autorizaţiile sanitar-veterinare pentru operatorii economici transportatori de animale
vii, în călătorii maritime care depăşesc 10 mile marine, va avea următorul format: RO - OO - N - XXX, unde:
RO - codul de ţară al României;
OO - codul judeţului unde se emite autorizaţia, în litere;
N - literă distinctivă care semnifică transport naval (rămâne neschimbată);
XXX - un număr care se acordă cronologic, în funcţie de data eliberării autorizaţiei, începând cu cifra 001.

Anexa nr. 5
la procedură

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA
ALIMENTELOR
NATIONAL SANITARY VETERINARY AND FOOD SAFETY AUTHORITY
DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
..............................
SANITARY VETERINARY AND FOOD SAFETY DIRECTORATE OF .............................
CERTIFICAT DE AUTORIZARE PENTRU NAVE DE TRANSPORT ANIMALE VII
PENTRU CĂLĂTORII CARE DEPĂŞESC 10 MILE MARINE
CERTIFICATE OF APPROVAL OF LIVESTOCK VESSELS FOR
JOURNEYS EXCEEDING 10 NAUTICAL MILES
*Nr/ No……………………………………………………..
1. IDENTIFICAREA NAVEI/ IDENTIFICATION OF VESSEL
1.1 Numărul IMO al navei/ vessel IMO number……………………………………........................…………..
1.2 Denumirea navei/Current name of vessel ………………………………...........................…………………
1.3 Statul de pavilion/flag ……………………………………………............................................…………….
1.4 Societatea de exploatare/ Operating company ................................................................................................
1.5 Numărul IMO al societăţii/ company IMO number........................................................................................
1.6 Portul de înmatriculare/port of registry…………………..........................…………………………………..
1.7 Data construirii/ Date of build..........................................................................................................................
1.8 Data conversiei în navă pentru animale vii (Dacă e cazul)/ Date of conversion to livestock vessel (if
applicable)...............................................................................................................................................................
1.9 Societatea de clasificare/ Classification society………………………...................................................……
1.10 Denumirea anterioară a navei/ Former name of vessel……………………...........…………………………
2. SPECII DE ANIMALE AUTORIZATE PENTRU TRANSPORT/
SPECIES APPROVED FOR TRANSPORT

3. SUPRAFAŢA UTILĂ PENTRU ANIMALE (m2)/ SURFACE AREA OF LIVESTOCK PENS (m2)
Nr. punte/ Deck No.
1.
2.
3.

Total/ Total :

Suprafaţa utilă/
Usable area

Suprafaţa boxei de
izolare/ Hospital pen
area

Specii de animale/Species of
animals

4. OBSERVAŢII/ NOTES
4.1 Dacă nava este modificată sau reechipată într-un mod care afectează bunăstarea animalelor, prezentul
certificat îşi pierde valabilitatea/ If the vessel is modified or refitted in a way that affects the welfare of the
animals this certificate becomes invalid.
4.2 Documentaţia prezentată în vederea autorizării şi care trebuie păstrată anexată la prezentul certificat:
planul general, planul privind siguranţa, planul pentru situaţii de urgenţă, planul privind sistemul de furnizare
a apei, planul sistemului de ventilaţie, planul sistemului de iluminare/ Documentation submitted for approval
and that must be kept annexed to this certificate: general plan, safety plan, contingency plan, water supply
system, drainage system, ventilation plan, lighting plan.
5. Autoritatea competentă care emite certificatul/ Competent authority issuing the certificate
5.1 Denumirea şi adresa / Name and address
5.2 Telefon/Telephone
5.3 E-mail
5.4 Data eliberării/ Date of issue
5.6 Locul eliberării/ Place of issue

5.5 Data expirării/Expiry date

5.7 Numele şi semnătura/ Name and signature

5.8 Ştampila oficială/Official stamp

*- Codul unic pentru certificatul de autorizare sanitara veterinara pentru navele de transport de animale vii, în călătorii
maritime care depăşesc 10 mile marine, va avea următorul format: RO - OO -N -YYY, unde
RO - codul de ţară al României;
OO - codul judeţului unde se emite autorizaţia, în litere;
N - literă distinctivă care semnifică transport naval (rămâne neschimbată);
YYY - un număr care reprezintă codul IMO al navei.

Anexa nr. 6
la procedură

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ......................................
AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ
Nr. ....................... data
REFERAT DE EVALUARE PENTRU AUTORIZAREA SANITAR – VETERINARĂ A NAVEI DE TRANSPORT ANIMALE VII
Subsemnaţii ......................................................, medic veterinar oficial în cadrul Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor ..............................................., căpitan specialist în cadrul Autorităţii Navale Române, având în vedere documentaţia
înregistrată la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor sub nr. .......................... din data de ........................
privind solicitarea emiterii certificatului de autorizare pentru nava de transport animale vii aparţinând :
Operatorul economic (armatorul)...................................................................................., prin societatea de exploatare
...................................., cu nr IMO......................................adresa ...................strada………….. nr. ........... cod poştal ................
telefon ............ fax ...... e-mail ............... reprezentată legal prin .................................. , în calitate de ...........................al
SC.............................., deţinător al navei de transport animale vii cu denumirea................................... nr.
IMO......................................................sub pavilion...............................în suprafaţă de ..................m2 (capacitatea de transport)
în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar - veterinare şi pentru
siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi
ale Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al
operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE şi 93/119/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1255/97, cu
amendamentele ulterioare,
în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, cu modificările şi completările
ulterioare;
am verificat documentaţia şi cerinţele de construcţie şi echipare pe care le îndeplineşte nava de transport animale vii, constatând
următoarele:
1.
Document
Data emiterii
Data expirării
Data vizei anuale
Certificat de registru
Certificat de tonaj
Certificat de siguranţă a echipamentului
Certificat de siguranţă a construcţiei
Certificat de siguranţă radio
Certificat de clasă
Certificat de bord liber
Certificat cu privire la personalul minim de siguranţă
Certificat de prevenire a poluării
Certificat de prevenire a poluării cu ape uzate
Certificat de prevenire a poluării aerului
Certificat de deratizare
Certificat de asigurare poluare cu combustibil
Certificat eficienţă energetică
Certificat sistem antivegetativ
Document de conformitate
Certificat de management al siguranţei
Registru sinoptic permanent
Certificat de securitate a navei
Poliţ de asigurare
Raport de inspecţie PSC

2. Rezistenţa barelor şi a boxelor este adecvată animalelor transportate
Cerinţe privind accesoriile:
- sunt proiectate şi exploatate astfel încât nu există margini ascuţite, proeminenţe, goluri
sau spaţii, sau accesorii în platformele pentru animale vii, boxe, pasaje sau rampele de
încărcare care pot cauza căderea sau rănirea animalelor...............................................................................|_| conform |_| neconform
- asigură protecţie suficientă la acţiunea condiţiilor meteorologice şi maritime...........................................|_| conform |_| neconform
- sunt curăţate şi dezinfectate cu uşurinţă......................................................................................................|_| conform |_| neconform
- sunt suficient de durabile şi prezintă foarte puţină rugină sau deloc..........................................................|_| conform |_| neconform
- sunt din metal sau din alt material impermeabil care poate fi curăţat şi dezinfectat uşor...........................|_| conform |_| neconform
Cerinţe privind boxele:
- sunt numerotate în mod individual............................................................................................................. |_| conform |_| neconform
- mijloacele de închidere a boxelor sunt asigurate împotriva deschiderii.
accidentale............................................................................................................................. ...................... |_| conform |_| neconform
- au pardoseli cu suprafaţă antiderapantă iar materialele antiderapante sunt rezistente la
uzură............................................................................................................................................................. |_| conform |_| neconform
- există un pasaj de serviciu pe cel puţin una dintre laturile fiecărei boxe................................................... |_| conform |_| neconform
- laturile boxelor, pasajelor de acces şi rampelor sunt verticale................................................................... |_| conform |_| neconform
- boxele sunt etanşeizate sau izolate, după caz, în mod eficient................................................................... |_| conform |_| neconform
- există boxe de izolare clar identificate pe fiecare platformă, cu spaţiu suficient pentru
1% din animale............................................................................................................................................. |_| conform |_| neconform
- se asigură o densitate corespunzătoare fiecărei specii/m2/punte şi spaţiu deasupra.
capului astfel încât atunci când animalele sunt în poziţie patrupedă să se poată mişca
natural........................................................................................................................................................... |_| conform |_| neconform
Cerinţe privind pasajele, rampele şi spaţiile pentru depozitarea aşternutului, furajelor şi.
apei:....................................................................................................................................... ....................... |_| conform |_| neconform
- există spaţiu suficient pentru depozitarea unei cantităţi de apă şi hrană pentru întreaga
durată a călătoriei, plus o cantitate suplimentară de 25% sau echivalentul necesar pentru
încă trei zile în cazul călătoriilor care depăşesc 24 de ore............................................................................ |_| conform |_| neconform
- există spaţiu suficient pentru depozitarea unei cantităţi suficiente de aşternut.......................................... |_| conform |_| neconform
- toate rampele de îmbarcare/debarcare sunt dotate corespunzator cu parapeţi laterali si
podea antiderapantă............................................................................................................... ........................|_| conform|_| neconform
- pasajele interne sunt prevăzute cu podea antiderapantă, iluminate şi cu lăţime
corespunzatoare..................................................................................................................... ...................... |_| conform |_| neconform
3. Sursa de alimentare cu electricitate
- sursa principală de alimentare cu electricitate este suficientă pentru alimentarea.
continuă cu electricitate a sistemelor de ventilaţie, de alimentare cu apă proaspătă şi de
evacuare........................................................................................................................................................ |_| conform |_| neconform
- sursa secundară de alimentare cu electricitate este suficientă pentru a înlocui sursa
.
principală de alimentare cu electricitate pe o perioadă neîntreruptă de trei zile................... ....................... |_| conform |_| neconform
4. Sistemul de ventilaţie
- există sisteme de ventilaţie forţată cu următoarele capacităţi de reîmprospătare
.
a aerului:................................................................................................................................ ....................... |_| conform |_| neconform
(i)40 reîmprospătări/h - pentru un compartiment închis cu h = < 2,3 m...................................................... |_| conform |_| neconform
(ii)30 reîmprospătări/h - pentru un compartiment închis cu h > 2,3 m........................................................ |_| conform |_| neconform
(iii)75% din capacitatea menţionată anterior pentru un compartiment parţial închis................................... |_| conform |_| neconform
- toate orificiile de aerisire sunt la o înălţime adecvată................................................................................ |_| conform |_| neconform
- toate orificiile de admisie a ventilaţiei sunt deviate în mod corespunzător pentru a face.
ventilaţia confortabilă pentru animale.......................................................................................................... |_| conform |_| neconform
- nu există spaţii neventilate din cauza lipsei de flux de aer în nicio zonă pentru animale.......................... |_| conform |_| neconform
- la bord sunt transportate piese de schimb suficiente pentru a facilita repararea sau
înlocuirea ventilatoarelor sau a motoarelor ventilatoarelor. Toate ventilatoarele pot fi
controlate...................................................................................................................................................... |_| conform |_| neconform
- gurile de admisie aer sunt amplasate astfel încât:
- acestea sunt protejate în mod eficient împotriva blocajului;................................... .......................|_| conform |_| neconform
- nu există nicio obstrucţie care să poată împiedica fluxul de aer......................................................|_| conform |_| neconform
- orificiile de evacuare a aerului sunt amplasate:
- la distanţă de structurile de adăpostire................................................................................................... |_| conform |_| neconform
- astfel încât să nu se evacueze pe platformele închise pentru animale.................................................... |_| conform |_| neconform
5. Sistemul de furnizare a apei proaspete
- există un sistem de furnizare a apei proaspete în fiecare zonă unde sunt animale..................................... |_| conform |_| neconform
-există adăpători adecvate speciei/categoriei de animale transportate......................................................... |_| conform |_| neconform
- sistemul de aprovizionare cu apă este prevăzut cu echipament de pompare principal şi
de rezervă...................................................................................................................................................... |_| conform |_| neconform
- există rezervoare de apă curate, dotate cu sistem de verificare a nivelului apei ....................................... |_| conform |_| neconform

- în cazul unui sistem automat, acesta este construit astfel încât să reducă la minimum
deversarea dintr-un recipient şi să împiedice revenirea apei dintr-un recipient în
rezervorul de apă proaspătă.......................................................................................................................... |_| conform |_| neconform
- în cazul unui sistem manual, există puncte de aprovizionare cu apă pentru umplerea
fiecărei adăpători.......................................................................................................................................... |_| conform |_| neconform
6. Sistemul de iluminat
- există lămpi fixe care iluminează la cel puţin 20 lucşi, în zonele în care sunt transportate
animalele, în pasajele de acces între boxe şi între compartimente şi pe căile care conduc
din aceste zone înspre platforma deschisă.................................................................................................... |_| conform |_| neconform
- există surse portabile de iluminat suplimentare de cel puţin 110 lucşi, pe toate
platformele pentru animale........................................................................................................................... |_| conform |_| neconform
- în fiecare spaţiu închis care adăposteşte animale, există un sistem de iluminat pentru
situaţii de urgenţă, care furnizează 8 lucşi în pasaje şi pe căile de acces, pe o perioadă
neîntreruptă de minim 15 minute.......................................................................................... ....................... |_| conform |_| neconform
7. Sistemul de stingere a incendiilor
- există sistem de stingere a incendiilor ....................................................................................................... |_| conform |_| neconform
- exista certificate de valabilitate a extinctoarelor conform reglementarilor SOLAS.................................. |_| conform |_| neconform
- în spaţiul unde sunt amplasate fân, paie, alte tipuri de nutreţ sau materiale de aşternut de
natură inflamabilă, sunt afişate, în locuri vizibile, notificări de interzicere a fumatului sau
a utilizării de lămpi cu flacără deschisă........................................................................................................ |_| conform |_| neconform
- fiecare furtun de incendiu poate fi conectat la orice hidrant şi la orice alt furtun, altele.
decât cele din interiorul compartimentului motoarelor sau al zonelor de cazare
- fiecare furtun este păstrat, împreună cu racordurile şi ajutajul său, într-o poziţie vizibilă
în apropierea hidrantului împreună cu care se preconizează să fie utilizat, şi într-o poziţie
vizibilă în apropierea intrărilor sau a scărilor care conduc la spaţiul sau platforma în
cauză..................................................................................................................................... ....................... |_| conform |_| neconform
8. Sistemul de monitorizare
- există un sistem de monitorizare central şi alarmă în cabina timonei, privind.
funcţionarea instalaţiilor de ventilaţie, iluminat, furnizarea si recircularea apei
proaspete...................................................................................................................................................... |_| conform |_| neconform
9. Pe fiecare punte, în minim 2 zone, există echipamente de monitorizare a temperaturii ........................ |_| conform |_| neconform
10. Se asigură condiţii igienice şi eliminarea (cu depozitarea temporară)
dejecţiilor..................................................................................................................................................... |_| conform |_| neconform
11.
SUPRAFAŢA UTILĂ PENTRU ANIMALE (m2)/ SURFACE AREA OF LIVESTOCK PENS (m2)
Nr. punte/ Deck No.
Suprafaţa boxei de izolare/ Suprafaţa utilă/ Usable area
Specii cazate
Hospital pen area

Total
|_| nava de transport animale vii îndeplineşte cerinţele pentru autorizare şi este destinată pentru transportul următoarelor
specii......................................................şi categorii .....................................................de animale
|_| nava de transport animale vii nu îndeplineşte cerinţele pentru autorizare
Medic veterinar oficial
(semnătura, parafa, ştampila)
Verificat:
Sef S.C.A.I.E.I.,
(numele, semnătura, parafa, ştampila)
.........................................
Aprobat: Director ,
(semnătura, parafa, ştampila)
........................................

Căpitan specialist
(semnătura)

Căpitan Şef
(numele, semnătura)
..........................................

Reprezentant legal al operatorului economic
(numele, semnătura)

Comandant navă
(numele, semnătura, ştampila navei)
..........................................

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU
SIGURANŢA ALIMENTELOR
DIRECŢIA GENERALĂ SĂNĂTATEA ŞI BUNĂSTAREA ANIMALELOR

Se aprobă,
PREŞEDINTE – SECRETAR DE STAT
Dr. Geronimo Răducu BRĂNESCU
Propun a se aproba,
VICEPREŞEDINTE-SUBSECRETAR DE STAT
Dr. Laszlo CSUTAK NAGY

REFERAT DE APROBARE
Protecţia animalelor în timpul transportului maritim este reglementată la nivel european de
Regulamentul Consiliului nr. 1/2005/CE privind privind protecţia animalelor în timpul transportului şi
al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE şi 93/119/CE şi a Regulamentului
(CE) nr. 1255/97.
În prezent, navele maritime pentru transportul animalelor vii se autorizează conform
prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor nr. 16/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de
înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a
mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în
depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
şi a produselor procesate, în baza unei evaluări efectuate de reprezentanţii direcţiilor sanitar-veterinare
şi pentru siguranţa alimentelor judeţene.
O serie din aspectele urmărite în cadrul inspecţiei şi incluse în referatul de evaluare au caracter
tehnic, astfel încât a reieşit necesitatea inspectării în comun cu specialişti care deţin o astfel de
expertiză, respectiv reprezentanţi ai Autorităţii Navale Române. Efectuarea inspecţiei de echipe
alcătuite din reprezentanţi ai direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi ai
Autorităţii Navale Române este oportună şi în cazul în care îmbarcarea animalelor pe nava respectivă,
autorizată de către autoritatea competentă a unui stat membru, se realizează pentru prima dată în
porturile din România. Prin cooptarea acestor experţi, s-ar putea preîntâmpina eventualele probleme
legate de bunăstarea animalelor apărute pe durata transportului naval.
De asemenea, se intenţionează includerea unor condiţii suplimentare privind autorizarea
navelor pentru transportul animalelor vii, condiţii incluse în „Documentul de reţea privind navele
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pentru animale vii” elaborat de Comisia Europeană şi care au fost preluate în legislaţia naţională a
unor state membre.
Principalele condiţii suplimentare faţă de prevederile Regulamentului Consiliului nr.
1/2005/CE vizează următoarele: intensitatea luminoasă pe platformele pentru animale; adecvarea
jgheaburilor/recipientelor pentru băut în funcţie de speciile şi categoriile de animale transportate;
specificaţii privind boxele de izolare; instrumentele de măsurare a temperaturii.
Totodată, ar trebui incluse prevederi referitoare la posibilitatea autorizării navelor de transport
animale vii în regim de urgenţă şi în zile de weekend sau sărbători legale, la solicitarea transportatorului
sau reprezentantului său legal. Astfel de situaţii ar presupune prioritizarea corespunzătoare a activităţilor
în cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, cu alocarea personalului
necesar în zile nelucrătoare sau în afara duratei normale a timpului de muncă, precum şi compensarea
ulterioară a muncii suplimentare prin ore libere platite. În consecinţă, în aceste cazuri, tariful perceput
pentru autorizarea sanitar-veterinară a navelor maritime de transport animale vii trebuie majorat. Precizăm
că prevederi similare sunt incluse în Ordinul ministrului transporturilor nr. 444/2018 privind aprobarea
tarifelor pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură
cu acestea de către Autoritatea Navală Română.
Având în vedere cele mai sus menţionate, a fost elaborat prezentul proiect de Ordin al
preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului
transporturilor pentru aprobarea procedurii de evaluare a transportatorilor navali şi a navelor de
transport animale vii în vederea autorizării sau operării de pe teritoriul României şi pentru modificarea
şi completarea unor acte normative, pe care vă rugăm să îl aprobaţi, pentru a fi promovat şi publicat în
Monitorul Oficial al Romaniei, partea I.
Cu stimă,
DIRECTOR GENERAL
Dr. Velizar BARBULI
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