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Raport 

privind participarea la seminarul ,,Protecţia şi bunăstarea porcinelor”, 11 –              
15 noiembrie 2013, la Desenzano del Garda, Italia 

 
 Seminarul enunţat a fost desfăşurat în perioada 11 - 15 noiembrie 2013, la 
Desenzano del Garda, Italia, fiind organizat de către Direcţia Generală pentru 
Sănătate şi Protecţia Consumatorului (DG  SANCO) finanţat de către Comisia 
Europeană şi implementat de către Instituto Zooprofilattico de la Teramo, unde au 
fost prezenţi 55 de participanţi din 33 de ţări membre UE cît şi din ţări terţe. 
  Republica Moldova a fost reprezentată de: 
 Silvia Sîtnic-Adam -  şef  Serviciu supravegherea identificării şi trasabilităţii 
animalelor şi Natalia Ciofu - specialist superior, Serviciu supravegherea, 
identificării şi  trasabilităţii animalelor. 
 Scopul general al seminarului: a fost instruirea reprezentanţilor ţărilor 
participante la utilizarea şi aplicarea implementarii directivei CE nr. 2008/210 
privind protecţia porcinelor. 

Seminarul s-a desfăşurat pe parcursul a 4 zile, avînd module diverse, fiind 
structurat astfel: 

Marţi, 12 noiembrie 2013: 
- Deschiderea seminarului: Dr. F.Bertani - ministrul sănătăţii al Italiei; 
- Prezentare generală a DG SANCO, obiective şi principp – Dr. Silvia 

D’Albenzio – trainer în cadrul Instituto Zooprofilatiico Sperimentale 
dell’Molise (IZSAM) – Teramo; 

- Bunăstarea porcinelor crescute în regim intensiv în conformitate cu legislaţia 
UE în vigoare – Dr. Rene Danau – DG SANCO; 

- Concluziile FVO privind punerea în aplicare a cerinţelor UE privind 
bunăstarea porcinelor – Dr. Terence Cassidy – FVO; 

- Punerea în aplicare a legislaţiei UE de către autorităţile competente ale  
statelor membre: daneze, suedeze, italiene – Dr. B. Broberg (Danemarca), 
Dr. F.Bertani (Italia), Dr. L. Nordensten (Suedia) – serviciile veterinare ale 
statelor membre; 

- Discuţii în plen privind: 
• Principiile generale ale OIE şi standartele minime de protecţie; 
• Problemele apărute în legătură cu imlementarea legislaţiei, relatate din 

experienţa ţărilor membre UE; 
• Cerinţe minime de creştere şi întreţinere a suinelor (sistemul de creştere în 

grup, material manipulabil/exploatabil, frontul de furajare, frontul de 
adăpare); 
 



Miercuri, 13 noiembrie 2013: 
- Biologia şi comportamentul (stereotipul) porcinelor în condiţii naturale şi 

semi-naturale – Dr. A. Velarde - Institutul de tehnologii agroalimentare  
Recerca din Spania (IRTA); 

- Relevanţa indicatorului privind evaluarea bunăstării porcilor – Dr. A 
Dalmau - IRTA;  

- Controlul şi îndeplinirea Fişei de evaluare privind bunăstarea porcinelor – 
Dr. A. Dalmau - IRTA; 

- Proceduri de mutilare: codotomia, rezecţia dinţilor, castrarea masculilor – 
Dr. A. Velarde - IRTA; 

- Aspecte de sănătate şi bunăstare a animalelor în diferite sisteme de creştere 
şi adăpostire a porcinelor – Dr. E. Fabrega – IRTA; 

- Întreţinerea în grup şi strategii de hrănire pentru scroafe şi purcei – Dr. S. 
Turner - SRUC; 
 
Joi, 14 noiembrie 2013: 

- Am vizitat 4 ferme de creştere a porcinelor pe diverse categorii: scroafe 
gestante, purcei la înţărcare, scroafe cu purcei, vieri crescuţi pentru 
reproducţie (pozele privind criterii de bunăstare sînt anexate). Astfel, 
participanţii au avut posibilitatea de a discuta despre experienţa diferitor ţări 
membre ale grupului şi schimb de opinii în domeniul aplicării legislaţiei în 
domeniul bunăstării porcinelor; 

- Sesiune plenara – Prezentarea rapoartelor grupurilor de lucru. 
 
Vineri, 15 noiembrie 2013: 

- Îmbunătăţirea mediului pentru optimizarea bunăstării porcinelor – Dr. S 
Barbiere - UNIMI; 

- Măsuri privind realizarea necesităţilor de bază şi prevenirea agresiunii în 
grup – Dr. S.Turner - SRUC; 

- Aspecte sociale şi economice ale bunăstării animalelor în ceea ce priveşte 
creşterea porcinelor – Dr. P. Ferrari - CRPA; 

- Viziunea fermierilor  privind aplicarea legislaţiei în domeniul bunăstării şi 
protecţiei porcinelor – dl C. Bourns – COPA-COCEGA; 

- Discuţii generale şi distribuirea formularelor de evaluare; 
- Ceremonia de inchidere si distribuirea certificatelor de participare. 

 
 Zilnic au fost petrecute exerciţii practice în grup, pe diverse situaţii de caz, 
au fost discutate probleme apărute în legătură cu bunăstarea porcinelor în diferite 
sisteme de creştere, sisteme de furajare şi de adăpare. 
 Seminarul a fost organizat la un nivel înalt datorită experţilor care au fost 
prezenţi la seminar.  
  
Concluzii şi propuneri: 
1. Obiectivul propus este de a înţelege legislaţia şi politica Uniunii Europene în 

ceea ce priveşte sănătatea şi bunăstarea porcinelor; 



2. De a analiza situaţia existentă şi de a implementa Hotărîrea de Guvern nr. 859 
din 14.07.2008 cu privire la aprobarea Normei sanitar- veterinare privind 
criteriile minime pentru protecţia porcinelor destinate creşterii şi îngrăşării; 

3. De a aplica pentru o misiune de experţi prin intermediul programului TAIEX 
în vederea asistenţei tehnice în domeniul bunăstării porcinelor; 

4. Elaborarea unui program de control privind îndeplinirea prevederilor 
legislaţiei naţionale; 

5. Prezentarea materialelor la următoarea instruire cu medicii veterinari oficiali 
pe domeniul bunăstării animalelor. 
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Front de adăpare: 

 
 

 
 
 
 
 



Material ocupaţional: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Front de furajare electronic cu microcip: 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



Front de furajare automatizat: 

 
 

 
 
 
 
 



Bunăstarea scroafelor cu purcei: 

 
 

 
 
 
 

 
 



Bunastarea purceilor înţărcaţi: 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



Microclima: 

 
 

 



Deratizarea: 

 
  

 
 


