AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

CABINET PREŞEDINTE – SECRETAR DE STAT

ORDIN
Nr.________din____________
pentru aprobarea normei sanitar-veterinare referitoare la procedura de respectare a
standardelor de protecţie a animalelor în timpul transporturilor rutiere şi/ sau maritime
pentru animalele destinate exportului în ţări terţe

Văzând Referatul de aprobare nr.

din data de

, întocmit de Direcția

Generală Sănătatea și Bunăstarea Animalelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
şi pentru Siguranţa Alimentelor,
Ţinând cont de prevederile:
- Regulamentului (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. 1.255/97;
- 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;
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,
preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor emite următorul ordin:
Art. 1. – Se aprobă norma sanitar-veterinară referitoare la procedura de respectare a
standardelor de protecţie a animalelor în timpul transporturilor rutiere şi/ sau maritime pentru
animalele destinate exportului în ţări terţe, prevăzută în anexa care face parte integrantă din
prezentul ordin.
Art.2. - Anexele nr.1 – 9 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.
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Art. 3. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi
direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa slimentelor judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti, duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
Geronimo Răducu BRĂNESCU
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Anexa
la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța
Alimentelor nr.......................................2019
Norma sanitară veterinară referitoare la procedura de respectare a standardelor de
protecţie a animalelor în timpul transporturilor rutiere şi/ sau maritime pentru animalele
destinate exportului în ţări terţe

Cap. I
Protecția animalelor în timpul transportului rutier
Art. 1. În conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1/2005 din 22
decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi a operaţiunilor conexe şi
de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1255/97,
pot desfăşura operaţiuni de transport animale vii în vederea exportului transportatorii care sunt
autorizaţi sanitar veterinar într-un Stat Membru al Uniunii Europene.
Art. 2. În funcție de durata călătoriei, responsabilitatea privind protecția animalelor pe durata
călătoriei, intră în sarcina:
a) reprezentantului centrului de colectare animale vii/exploatației de origine, în cazul
călătoriilor de scurtă durată;
b) organizatorului călătoriei, definit în Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1/2005/CE, în
cazul călătoriilor de lungă durată.
Art. 3. În cazul animalelor exportate, dar care realizează călătorii de scurtă durată, reprezentantul
centrului de colectare animale vii/exploatației de origine are obligaţia transmiterii, în termen de
30 de zile de la finalizarea călătoriei, autorităţii competente de la locul de plecare a anexei nr.1,
semnată şi ştampilată inclusiv de operatorul economic de la destinaţia din ţara terţă, prin care se
furnizează informaţii despre călătorie.
Art. 4. Înainte ca animalele să fie încărcate de la locul de origine în mijloacele de transport rutier,
în cazul călătoriilor de lungă durată ale animalelor vii destinate exportului în ţări terţe,
organizatorul are obligaţia de a îndeplini următoarele:
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(1) Întocmirea secțiunii 1 a jurnalului de călătorie, conform prevederilor Regulamentului
Consiliului (CE) nr. 1/2005/CE;
(2) Transmiterea autorităţii competente de la locul de plecare, cu 48 de ore înaintea
momentului încărcării animalelor de la locul de origine, a Secţiunii 1 a jurnalului de calatorie, cu
toate rubricile completate, mai putin 5.3;
(3)Transmiterea de fotocopii după dovada achitării serviciilor pentru descărcarea, cazarea în
vederea odihnei, furajarea şi adăparea animalelor transportate, în diferite locații de pe teritoriul
țărilor terțe sau în puncte de control în cazul în care acestea există, în situația în care durata
călătoriei depășeste limitele precizate în Anexa 1, Cap. V, pct. 1.4 a Reg. Cons. 1/2005/CE ,
precum şi asistenţă veterinară, elemente obligatorii în planificarea călătoriei;
(4) Întocmirea unui plan de urgență pentru călătoria planificată, care trebuie să conțină
obligatoriu planuri de remediere a situațiilor care ar putea afecta bunăstarea animalelor,
document precizat în anexa nr. 9;
(5) La finalul călătoriei, organizatorul transmite autorității competente de la locul de plecare
datele stocate de sistemul de navigație, înregistrările de temperatură și o declarație din care să
reiasă numărul total de animale care au ajuns la destinație și eventualele animale rănite sau
moarte și cauzele care au determinat acest lucru, declarație precizată în anexa nr. 2.
Art. 5. Autoritatea competentă de la locul de plecare autorizează călătoria numai după ce se
asigură că toate prevederile prevăzute atât în Reg. Cons. CE/1/2005 cât şi în prezentul ordin sunt
respectate prin verificarea următoarelor:
(1) Dacă sectiunea 1 a jurnalului de călătorie este întocmită realistic;
(2) Examinarea calculelor, ţinând cont de spaţiul util al autovehiculelor, specia şi
categoria de animale, şi de temperaturile care vor evolua pe respectiva durată, pentru:
a) densitatea de încărcare a animalelor;
b) cantităţile de furaje;
c) cantităţile de aşternut planificate pentru transportul rutier;
d) prognoza evoluţiei condiţiilor meteorologice pentru întreaga călătorie.
Art. 6. Jurnalul de călătorie se va întocmi în 3 exemplare: primul rămâne la centrul de colectare
animale vii/exploataţia de origine, cel de-al doilea exemplar rămâne la medicul veterinar oficial
din punctul de ieşire/punctul de inspecție la frontieră de pe teritoriul UE, iar cel de-al treilea
exemplar bilingv română-engleză, însoţește transportul de animale vii până la destinaţia finală
din ţara terţă. Prin grija organizatorului, o copie după cel de-al treilea exemplar, care a fost
completat şi la destinaţia finală din ţara terţă, se transmite autorităţii competente de la locul de
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plecare în termen de 30 de zile de la finalizarea călătoriei, împreună cu declarația precizată în
anexa nr. 2.
Cap. II
Protecţia animalelor în timpul transportului maritim
Art. 1. Transportul rutier al animalelor, pe teritoriul național, de la centrul de
colectare/exploatația de origine până în portul de îmbarcare, se face cu respectarea prevederilor
Reg. Cons. 1/2005/CE, precum și cele ale Cap. I al prezentului ordin.
Art. 2. În funcție de tipul călătoriei, rutieră sau maritimă, responsabilitatea privind protecția
animalelor, pe durata transportului, intră în sarcina:
a) reprezentantului centrului de colectare animale vii/exploatației de origine, în cazului
transportului rutier pe teritoriul național, până la portul de îmbarcare;
b) căpitanului navei de transport animale vii, pe durata transportului maritim.
Art. 3. (1) Reprezentantul centrului de colectare animale vii/exploataţiei de origine trebuie să
notifice autoritatea competentă din punctul de iesire sau punctul de inspecţie la frontieră, cu 4
zile lucrătoare în prealabil, cu privire la intenţia de încărcare, astfel încât medicii veterinari
oficiali să fie disponibili pentru a supraveghea procesul de încărcare. Toate informațiile pe care
trebuie să le cuprindă această notificare, sunt precizate în anexa nr. 3.
(2) În situația în care sunt femele gestante dar care nu au depășit 90 % sau mai mult din perioada
de gestație preconizată , reprezentantul centrului de colectare animale vii/exploataţiei de origine
trebuie să transmită simultan cu notificarea și o listă cu numărul de femele gestante, precum și o
listă cu datele acestora.
(3) În condiții de temperaturi ridicate, la completarea notificării, reprezentantul centrului de
colectare animale vii/exploataţiei de origine trebuie să țină cont de mărirea suprafeței alocate pe
cap de animal cu minim 10 %.
(4) Reprezentantul centrului de colectare animale vii/exploataţiei de origine trebuie să transmită
medicului veterinar oficial, de la plecare un document din care să reiasă mijloacele de transport
utilizate, precum și distanța pe care se vor deplasa animalele, document precizat în anexa nr.5.
Art. 3. Obligațiile căpitanului vaporului:
(1) Furnizează medicului veterinar din punctul de ieșire/ punctul de inspecție la frontieră lista
personalului implicat în manipularea și îngrijirea animalelor pe durata transportului
maritim. În situația în care nava nu dispune de echipamente mecanice pentru adăparea și
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furajarea animalelor, iar aceste operațiuni se realizează manual, numărul persoanelor
implicate în îngrijirea animalelor trebuie să fie corelat cu numărul de animale transportate
și durata călătoriei. Documentul trebuie să precizeze dacă personalul deține experiență
pentru realizarea acestor operațiuni. Acesta este mentionat în anexa nr. 6.
(2) Ia la cunoștință si semnează documentul, elaborat de către medicul veterinar oficial din
punctul de ieșire/punctul de inspecție la frontiera, care prevede cantitățile de apă, hrana și
așternut care trebuie să existe pe navă pentru călătoria preconizată, document prevazut în
anexa nr. 4
(3) Întocmește și transmite raportul final al călătoriei către medicul veterinar oficial din
punctul de ieșire/punctul de inspecție la frontieră. Documentul anterior menționat, este
precizat în anexa nr. 7.
Art. 4. Obligaţiile medicilor veterinari oficiali din punctelede ieșire/punctele de inspecţie la
frontieră:
1. Analizează datele transmise prin intermediul anexei nr. 3 şi în baza acestora programează
sosirea mijloacelor rutiere de transport animale vii în port, conform anexei nr. 8 pentru a evita
supraaglomerarea şi creşterea timpilor de aşteptare în vederea descărcării;
2. Notifică, cu cel puţin 24 de ore anterior îmbarcării animalelor, Autoritatea Navală
Română, în vederea participării reprezentanţilor acesteia la inspectarea în comun cu autoritatea
veterinară competentă din punctul de ieşire a vasului de transport animale vii;
3. Verifică, împreună cu reprezentanţii Autorităţii Navale Române existenţa şi funcţionarea
corespunzătoare a sistemelor şi echipamentelor din dotarea vasului, necesare asigurării unor
condiţii optime de transport şi siguranţă a animalelor vii;
4. Verifică autorizația de transport animale vii pentru călătorii maritime de peste 10 mile
marine, precum și certificatul de autorizare pentru navele de transport animale vii pentru călătorii
peste 10 mile marine;
5. Verifică dacă animalele sunt apte de transport și asistă la îmbarcarea acestora pe navele de
transport animale vii;
6. Transmit o copie a jurnalului de călătorie reprezentantului centrului de colectare animale
vii/exploataţiei de origine;
7. Preiau declaraţia căpitanului navei de transport animale vii cu privire la deţinerea de
echipamente şi personal instruit cu privire la respectarea normelor de protecţie a animalelor în
timpul transportului maritim, conform anexei nr. 6, anexată prezentului ordin;
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8. Elaborează și înmânează căpitanului vasului documentul care prevede cantitățile de apă,
hrană și așternut care trebuie să existe pe nava pentru călătoria preconizată, în conformitate cu
prevederile Reg.Cons.1/2005/CE, document precizat în anexa nr. 4.
9. Verifică dacă cantitățile de apă, hrană și așternut îmbarcate la bordul navei, corespund
cantităților calculate în documentul precizat în anexa nr. 4.
10. Primesc şi arhivează în condiţii legale, raportul final al călătoriei semnat şi ştampilat de
căpitanul navei, iar în cazul existenţei unor deficienţe, notifică Autoritatea Națională Sanitară
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
11.Verifică prognoza evoluţiei condiţiilor meteorologice pentru întreaga călătorie; în cazul
în care prognoza meteo indică evoluţia unor temperaturi peste valoarea de +30°C, în orice etapă
a călătoriei, densitatea animalelor trebuie redusă cu un procent de minim 10%, astfel încât să se
asigure standardele minime de bunăstare şi să se prevină situaţii nedorite, stresul termic fiind un
factor nociv deosebit de important pentru animalele de interes economic, indiferent de specie;
Art. 5. Autoritatea competentă de la locul de îmbarcare autorizează călătoria doar după ce se
asigură că toate normele prevăzute atât în Reg. Cons. CE/1/2005 cât şi în prezentul Ordin sunt
respectate de către organizator.
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Anexa 1 la norma sanitara referitoare la procedura de respectare a standardelor de protectie a animalelor in timpul transporturilor
rutiere și/sau maritime în cazul exporturilor catre tari terte

Formular monitorizare transporturi de scurtă durată animale vii în ţări terţe

Operator economic: S.C. ..................................................... (Centrul de colectare animale vii/exploataţia de origine)
Mijloc de transport: ........................./............................................ (Nr. autorizaţie sanitară veterinară / Număr de înmatriculare)
Operator destinaţie finală ţară terţă: S.C. ......................................... (Deţinătorul de la locul de destinaţie)

Nr.
Crt.

Data&ora încărcării

Data&ora descărcării

Număr de animale
încărcate

Număr de animale Număr de animale
descărcate
moarte în timpul
transportului

Semnătură şi
ştampilă operator
destinaţie finală
ţară terţă

Anexa 2 la norma sanitara referitoare la procedura de respectare a standardelor de protectie a animalelor in timpul transporturilor
rutiere și/sau maritime în cazul exporturilor catre tari terte

Declarația organizatorului

Organizatorul.. ..................................................... al călătoriei din ................................................cu destinația................................................,
precizez că am îmbarcat în data de .................................., ora..............un nr. de ...............................................( se precizeaza nr. și specia).
La destinație au ajuns.........................animale vii, animale ranite........................., animale moarte în data ..............................și la ora..............
Cauza rănirii sau morții..................................................................................

Data..........................

Semnatura ..............................................

Anexa 3 la norma sanitara referitoare la procedura de respectare a standardelor de protectie a
animalelor in timpul transporturilor rutiere și/sau maritime în cazul exporturilor catre tari terte

Notificarea intenției de a încărca
Notificarea intenției de a încărca animale vii pe o navă pentru animale vii
Denumirea navei: ________________________________ Autorizație nr.: _____________ Nr.
OMI:_______
Denumirea și detaliile de contact ale organizatorului
_________________________________________________ și
Agentul economic exportator_______________________________________________________________________
Portul de acostare preconizat: ___________________ Data/ora de sosire preconizată în portul
de acostare: ____________
Data de plecare preconizată: ______________
Data și ora preconizate de începere a încărcării:
_______________________________________________
Țara și portul de descărcare preconizate:
_________________________________________________
Durata estimată a călătoriei preconizate: ____________ zile ____________ ore
Specii/
Număr Greuta Greutate
Spațiu
Densitatea
Acceptabilă
tip
te
totală
disponibil efectivelor
Da/Nu
medie
total în
în
m2
m2/animal* numai pentru
uzul
inspectorului
din Punctul de
ieşire
Vaci
Juninci
Tauri
Boi
Viței
Ovine
Miei
Capre
Iezi
Porci
Ecvidee
Altele
Total
*Densitățile efectivelor per animal sunt menționate în capitolul VII din anexa I la
Regulamentul (CE) nr. 1/2005

Nume si prenume……………………
Semnatura…………………………………….

Anexa 4 la norma sanitara referitoare la procedura de respectare a standardelor de protectie a animalelor in timpul transporturilor
rutiere și/sau maritime în cazul exporturilor catre tari terte

Punct de ieșire /Punct de inspecție la frontieră
Data..............................

Necesarul minim zilnic de apă și hrană pe navele pentru animale vii sau portcontainere pentru pentru vaporul..................................................

Categorie

Nr. de animale
transportate

Durata călătoriei

Cantitatea estimativă de hrană și apă
Hrană

Apă

Bovine
Ovine

Medic veterinar oficial
.....................................

Căpitan
...........................................

Necesarul minim zilnic de apă și hrană pe navele de animale vii în conformitate cu prevederile Reg.1/2005/CE

Categorie

Bovine și ecvidee
Ovine
Porci

Hrană
(în % din greutatea animalelor vii)
Nutreț
Hrană concentrată pentru
animale
2
1,6
2
1,8
‐
3

Apă proaspătă
( litri per animal)
(*)
45
4
10

(*) Cerințele privind proviziile minime de apă prevăzute în coloana a patra pot să fie înlocuite în cazul tuturor
speciilor cu provizii de apă de 10% din greutatea animalelor vii;

Anexa 5 la norma sanitara referitoare la procedura de respectare a standardelor de protectie a animalelor in timpul transporturilor
rutiere și/sau maritime în cazul exporturilor catre tari terte

Notificare a centrului de colectare animale vii / exploatația de origine - intenție de export

Subsemnatul.............................................reprezezentant

al

centrului

de

colectare

animale

vii/exploatației

de

origine.................................................................., doresc să vă informez că în data de ..................................vom exporta un nr. de
.................................din specia......................................, cu destinația.........................................
Transportul se va realiza cu următoarele mijloace de transport rutiere......................................, de la origine și pâna în portul...........................
Din portul ........................................și pâna în portul....................................din ......................................(țara) călătoria se va efectua cu
vaporul.............................................
Pe teritoriul țării terțe, animalele se vor îmbarca în mijloacele de transport rutiere până la îmbarcare în....................................., pe o distanță
de..................................

Repezentantul Centrului de colectare/ Exploatația de origine..................................................

Annex 6 to the sanitary veterinary procedure for compliance with the animal welfare standards during road/maritime transports when exporting
to third countries
NOTIFICAREA AUTORITĂŢII COMPETENTE DE LA LOCUL DE PLECARE PRIVIND DECLARAŢIA PE PROPRIE RĂSPUNDERE A
CĂPITANULUI ASUPRA ECHIPAMENTELOR ŞI ECHIPAJULUI RESPONSABIL PENTRU PROTECŢIA ANIMALELOR
NOTIFICATION OF THE COMPETENT AUTHORITY FROM THE PLACE OF DEPARTURE ON THE MASTER’S STATUTORY
DECLARATION ON THE EQUIPMENT AND THE PERSONNEL RESPONSIBLE FOR ANIMALS

Subsemnatul, .........................................................Căpitanal navei ........................................., care va transporta, în data de ........./................/...........,
I, the undersigned, ………………………………..Master of the ship ………………………. which will carry, on (date)..…./………../…………,.
un număr de ............ animale din specia ......................., pe ruta ................................... - .................................., din portul .......................................,
.. ................(number) animals of the species .................., on the route………………………………………… from the port …………………………..,
România, în portul ..............................., din ................................ (ţară terţă), cu data de sosire la destinaţia finală ............./............/.............., declar pe
Romania, to the port ................................., in…………………. (third country), reaching the final destination on (date)……../…………/………
proprie răspundere că deţin în echipaj echipamente şi personal cu experienţă profesională necesară pentru a desfăşura acţiuni de manipulare şi
do hereby solemnly declare that there is necessary equipment and trained personnel in the crew for handling and caring for the animals transported
îngrijire a animalelor vii transportate la bordul navei, fără a aduce atingeri normelor de protecţie a animalelor vii în timpul transportului.
by the livestock vessel without affecting animal welfare during transport.

1.
2.
3.
4.

Nume şi prenume

Funcţie/Responsabilităţi

Semnătura

First name and surname

Position / Responsibilities

Signature

5.
6.
7.
8.
9.
Căpitan......................................

Master…………………………..

Data............................

Semnătură şi ştampilă ...................................................

Date.............................

Signature and stamp………………………………..

Anexa 7 la norma sanitara referitoare la procedura de respectare a standardelor de protectie a
animalelor in timpul transporturilor rutiere și/sau maritime în cazul exporturilor catre tari terte

Annex 7 to the sanitary veterinary procedure for compliance with the animal welfare standards
during road/maritime transports when exporting to third countries

RAPORTUL FINAL ÎNTOCMIT DE CĂPITANUL NAVEI
FINAL REPORT OF THE SHIP CAPTAIN
RAPORT FINAL AL CĂPITANULUI
FINAL REPORT OF THE CAPITAIN
Denumirea navei şi numărul OMI
Name of the ship and OMI number
Punctul de îmbarcare

Data îmbarcării

Loading seaport

Date of loading

Punctul de descărcare

Data descărcărcării

Unloading seaport

Date of unloading

Numărul de animale vii îmbarcate / Specia
Number and species of loaded animals
Numărul de animale vii descărcate / Specia
Number and species of unloaded animals
Mortalitate
Mortality
Alte situaţii cu impact asupra bunăstării animalelor:
Other situations that impacted the welfare of animals:
Consumul de apă l/cap an/zi.Cantitatea de apă consumată:

Water consumption liters/animal/day and total water quantity consumed:

Cantitatea de furaje consumate pe durata transportului:
Total feed quantity consumed during transport:
Cantitatea de așternut utilizată:
Total bedding quantity used during transport:
Temperatura medie pe durata călătoriei în zonele în care sunt cazate animalele:

Average day temperatures recorded in the areas where the animals are accommodated:

Observatii:
(*)Observations
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Semnătura şi ştampila căpitanului
Capitan’s signature and stamp
..........................................................

Data:
Date:

Anexa 8 la norma sanitara referitoare la procedura de respectare a standardelor de protectie a animalelor in timpul transporturilor rutiere și/sau
maritime în cazul exporturilor catre tari terte

Punct de ieșire /Punct de inspecție la frontieră.......................................................
Data..................................
Călătorie: România - ........................
Vapor.................................................

PLANIFICAREA SOSIRII MIJLOACELOR DE TRANSPORT RUTIER ÎN PORT
Nr.

Centru colectare

Persoană de contact Centru

Număr de

Număr de animale

Ziua&Ora sosirii

Crt.

animale/Exploataţia de

de colectare/exploataţia de

telefon/adresă de e-

transportate

în port

origine

origine

mail persoană de
contact

1
2
3
Medic veterinar oficial...........................................
Nume si prenume................................................
Semnatura...................................................

Anexa 9 la norma sanitara referitoare la procedura de respectare a standardelor de protectie a
animalelor in timpul transporturilor rutiere și/sau maritime în cazul exporturilor către țări terte

PLAN DE URGENȚĂ PENTRU O CĂLĂTORIE SPECIFICĂ – MODEL
Prezentul plan de urgență generic se completează de către transportatorul de bovine, ovine,
caprine, porcine și ecvine pentru transporturile cu o durată de peste opt ore către țari terțe.
Vă rugăm să completați prezentul plan de urgență și să îl transmiteți autorității competente
împreună cu secțiunea 1 a jurnalului dumneavoastră de călătorie: Adresa autorității competente
Secțiunea 1 – Detalii privind jurnalul de călătorie pentru
această călătorie specifică

Nr.
jurnal:

1 Numele și detaliile de
contact ale transportatorului (în
cazul în care acesta nu este
organizatorul)
2 Statul (statele) membru
(membre) de tranzit
Secțiunea 2 – Vă rugăm să furnizați datele de contact și numerele de telefon care vor fi
utilizate în cazul unei urgențe:
1 Biroul autorității
competente care semnează
certificatul TRACES
2
Punctul de control
Punctul de transfer
(port, aeroport etc.)
Punctul de ieșire
3 Poliție (pentru fiecare
țară sau contact
internațional)
4 Servicii de salvare
(pentru fiecare țară sau
contact internațional)
5 Detalii de contact ale
autorităților competente sau
ale statelor membre de
tranzit (dacă sunt
disponibile)

Biroul autorității competente la
nivel local

Operator/Agent

6.Pentru transportatorii
dependenți de mijloace
de transport
suplimentare (cu
feribotul, pe care aeriană
și/sau ferată), numele și
adresa (adresele)
punctelor de urgență
care vor fi utilizate în
cazul unei întârzieri

Reprezentant al transportatorului………………………………….
Semnatură……………………………………………………………

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 Nagy CSUTAK

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere că Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
este autoritatea competentă pe domeniul bunăstării şi protecţiei animalelor, domeniu reglementat la
nivel European de Regulamentul (CE) 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia
animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de Decizia de punere în aplicare a
Comisiei 188/2013 privind rapoartele anuale referitoare la inspecţiile nediscriminatorii efectuate în
temeiul Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului privind protecţia animalelor în timpul
transportului şi al operațiunilor conexe.
Luând în considerare prevederile Deciziei Curţii Europene de Justiţie în Cazul C-424/13, emisă
în 2015, care precizează că la nivel European transporturile de animale vii către ţări non-UE trebuie să
fie planificate în conformitate cu legislaţia Europeanăîn domeniu; în baza acestei Decizii, Curtea a
reglementat că orice operaţiune de transport de lungă durată pentru speciile de animale de interes
comercial care depăşeşte graniţele UE trebuie autorizată de către Autoritatea Competentă din Statul
Membru din care se face transportul, doar dacă organizatorul transportului transmite o planificare a
călătoriei care să fie conformă cu realitatea, şi indică respectarea Regulamentului CE/1/2005 inclusiv
pentru segmentele de călătorie care depăşesc graniţele Uniunii Europene; autoritatea competentă are
dreptul de a solicita operarea de modificări in cadrul planului de călătorie, în cazul în care identifică
elemente neconforme în cadrul planificării călătoriei până la destinaţia finală.
Ţinând cont că este necesar ca România, prin Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor, să implementeze legislaţie naţională pentru a se conforma cu prevederile
Deciziei Curţii Europene de Justiţie în cazul C-424/13, şi că, în vederea respectării standardelor
minime de bunăstare animală în timpul transportului de animale vii pe căile maritimă şi rutieră pe
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teritoriul României şi nu numai, este obligatoriu să se identifice responsabili pentru toate etapele
călătoriei: încărcarea şi descărcarea animalelor, transportul rutier, transportul maritim, punctele de
control sau alte locaţii în care animalele pot fi descărcate în vederea adăpării, furajării şi odihnei; aceşti
responsabili trebuie să se asigure că bunăstarea animalelor nu este compromisă prin coordonarea
insuficientă a diferitelor etape ale călătoriei, că sunt luate în considerare condiţiile meteorologice şi
restul factorilor de risc care pot afecta bunăstarea animalelor în timpul transportului, şi că furnizează
autorităţii competente, în orice moment, informaţii privind planificarea, execuţia şi încheierea
călătoriei.
În vederea respectării pe toată durata transportului a standardelor minime referitoare la protecţia
animalelor exportate, până la destinaţia finală din ţara terţă, a fost elaborat prezentul proiect de Ordin
al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare şi pentru Siguranţa Alimentelor privind respectarea
standardelor de protecţie a animalelor în timpul transportului rutier şi maritim în cazul
exporturilor către ţări terţe, pe care vă rugăm să îl aprobaţi.

DIRECTOR GENERAL
Dr. Velizar BARBULI
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