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1.  SCOPUL 

Asigurarea unui control unitar al modului cum se executa şi cum se gestionează 

identificarea şi înregistrarea animalelor. 

2.  DOMENIU DE APLICARE 

Prezenta procedură se aplică: de către Secţia sănătatea şi bunăstarea animală din 
cadrul ANSA; Subdiviziunilor teritoriale ale ANSA – Direcţiile raionale/municipale pentru 
siguranţa alimentelor. 

3. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 

deţinător de animale - persoană fizică sau juridică care are în posesie permanentă 
animale în calitate de proprietar de animale şi/sau deţinător de exploataţie, sau de 
îngrijitor temporar al animalelor. Această categorie include, fără excepţie, conducătorii 
grupurilor de animale, ai mijloacelor de transport în care se află animale, precum şi 
administratorii exploataţiilor de tipul: târguri sau expoziţii de animale, tabere de vară, 
ferme de animale, centre de colectare a animalelor şi unităţi de sacrificare; 
 exploataţie - orice unitate de animale, construcţie sau întreprindere  în aer liber  în 
care sânt crescute, ţinute sau manipulate animale; 

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

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

cerere de mişcare – cerere depusă de către deţinătorul de animale autorităţii 
competente (Anexa 3); 
pentru înregistrarea în SITA a mişcării animalului, conform modelului din anexa nr.2 la  
prezentul Regulament; 

auditor teritorial – angajat, care activează în oficiul teritorial al Operatorului 
Naţional, care îndeplineşte o parte de atribuţii delegate la nivel raional/municipal;  

bază de date – sistem naţional integrat de informaţii şi aplicaţii, a cărui gestiune şi  
administrare sânt delegate, conform legii, unui operator;  

cerere de identificare – cerere depusă de către deţinătorul de animale la Operatorul 
Naţional pentru identificarea şi înregistrarea animalelor sau a exploataţiilor în SITA 
(Anexa 2); 

cerere de declarare eveniment – cerere depusă de către deţinătorul de animale la 
Operatorul Naţional pentru înregistrarea în SITA a unor evenimente cum sânt: 
sacrificarea tradiţională, moartea, dispariţia de animale, pierdere a crotaliei, 
paşaportului sau cârdului de exploataţie şi regăsire a animalului, modificarea 
proprietarului în urma decesului, partajării averii etc. (Anexa 4); 

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

formular de identificare (F1) – document oficial eliberat de Operatorul Naţional 
drept confirmare a înregistrării oficiale a animalelor şi exploataţiilor identificate în SITA, 
parte componentă a registrului exploataţiei (Anexa 5); 

formular de mişcare (F2) – Certificat veterinar de sănătate – document oficial 
eliberat de autoritatea competentă, care permite mişcarea şi însoţeşte toate animalele 
în timpul mişcării acestora pe teritoriul Republicii Moldova spre destinaţie (târguri, 
expoziţii, tabere de vară, abatoare, ferme de carantină sau alte gospodării, sau în cazul 
înstrăinărilor), generat de Operatorul Naţional drept confirmare a înregistrării oficiale în 
SITA, a evenimentului de mişcare a animalului, parte componentă a registrului 
exploataţiei (Anexa 6);  

formular de declarare eveniment (F3) – document oficial eliberat de Operatorul 
Naţional drept confirmare a înregistrării oficiale în SITA a unor evenimente (sacrificarea 
tradiţională, moartea, dispariţia de animale, pierdere a crotaliei, paşaportului sau 
cârdului de exploataţie, regăsire a animalului etc.), parte componentă a registrului 
exploataţiei (Anexa 7); 

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

navă pentru animale vii – o navă care este utilizată sau este destinată pentru 
transportul animalelor domestice din speciile ecvidee, bovină, ovină, caprină sau 
porcină, alta decât o navă roll-on-roll-off sau o navă care transportă animale în 
containere mobile;  

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

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

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

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

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

navă roll-on-roll-off – o navă maritimă care dispune de facilităţile necesare 
pentru îmbarcarea şi debarcarea vehiculelor rutiere sau feroviare;  

transport – deplasarea animalelor efectuată cu unul sau mai multe mijloace de 
transport şi operaţiunile conexe, inclusiv încărcarea, descărcarea, transferul şi 
repausul, până la încheierea descărcării animalelor  
la locul de destinaţie;  
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ANSA – Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor; 
STSA - Subdiviziunea Teritorială pentru Siguranţa Alimentelor; 
SITA – Sistemul de Identificare şi Trasabilitate a Animalelor; 
BND – Baza Naţională de Date; 
MVO – Medic Veterinar Oficial. 

 
4. Documente de referinţă 

- Legea 221din  19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară,  

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

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

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

 5.  RESPONSABILITĂŢI 
Conform fiselor de post. 
- MVO este responsabil de modul cum se prezintă şi cum desfăşoară actul de 

inspecţie, 
- este responsabil de ţinuta sa ce trebuie aleasă în aşa fel încât să nu prejudicieze 

imaginea instituţiei pe care o reprezintă  
- MVO are competenţa şi obligaţia de a stabili măsuri în conformitate cu gravitatea 

deficientelor constatate.  

6. PROCEDURA 

La exploataţii se va verifică: 
- în registrul exploataţiei;  
- dacă există concordanţă între registrul exploataţiei şi BND;  
- dacă toate animalele prezente în exploataţie sunt identificate conform prevederilor 

legale;  
- dacă există animale neidentificate care au vârstă peste cea maximă admisă în 

legislaţie ca referinţă pentru obligativitatea identificării;  
- animalele fără crotalii care au vârsta peste cea maximă admisă în legislaţie ca 

referinţă pentru obligativitatea identificării, au prezentă urma aplicării crotaliei/crotaliilor;  
- numărul de crotalii pentru care s-a consemnat pierderea prin formularul F3;  
- numărul crotalii şi paşapoarte predate medicului veterinar împuternicit pentru 

animalele sacrificate pentru consum propriu sau moarte număr de animale înregistrate 
în exploataţie (raport „registru exploataţie” din BND); 

- număr de animale intrate în exploataţie prin formular de identificare F1; 
- număr de animale intrate în exploataţie prin formular de mişcare F2;  
- număr de animale ieşite din exploataţie prin formular de declarare eveniment F3 

(dispărute, moarte, sacrificate pentru consum propriu);   
- existenţa registrului de exploataţie - format electronic sau pe suport de hârtie;  
- dacă registrul de exploataţie este completat la zi; 
- verificarea corectitudinii şi realităţii datelor înregistrate;  
- dacă există notificări mişcările şi evenimentele din exploataţie; 

- dacă există paşapoarte pentru toate bovinele (Anexa 8) existente în exploataţie;  
- destinatorul are obligaţia de a avea asupra sa pe timpul mişcării animalelor:  
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paşaportul în cazul bovinelor,formularul de mişcare – certificat de sănătate; 
- proprietarul are obligaţia de a reţine, păstra şi arhiva în registrul de fermă, 

exemplarele ale tuturor formularelor de mişcare – certificatele de sănătate eliberate 
pentru animalele care au fost şi/sau sunt în exploataţie. 

Mijlocitorii de afaceri cu animale vii 
- se va acorda o mare atenţie acestei categorii de comercianţi;   
- verificarea în mod special documentul de mişcare pentru verificarea codului de 

identificare data de SITA din cadrul STSA.  

Transportul animalelor 
- sunt acceptate pentru transport numai animalele crotaliate care sunt însoţite de 

formularul de mişcare – certificat de sănătate sau certificat de sănătate pentru export, 

după caz şi la bovine paşaport;  
- se verifică la îmbarcare pentru fiecare animal corespondenţa între paşaportul bovin, 

formularul de mişcare – certificat de sănătate şi crotalie, pentru bovine iar pentru 
celelalte specii de animale corespondenţa între crotalie şi formularul de mişcare – 
certificat de sănătate;  

- transportul se realizează în vehicule autorizate sanitar-veterinar (Anexa 9) în acest 
scop şi de către persoane atestate pentru această acţiune;  

- se verifică asigurarea bunăstării animalelor pe parcursul întregii călătorii, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare. 

La abatoare se va controla: 
- verificarea în registru de abator a înscrierilor tuturor animalelor şi dacă abatorul are 

atribuit codul SITA; 

- dacă în registrul de abator sunt înscrise data tăierii, codul animalelor, codul 
abatorului, codul exploataţiei de origine, nr. animale tăiate, nr. lotului de animale, 
greutatea carcasei, codul de identificare al carcasei, destinaţia cărnii, nr. autorizaţie de 
transport şi nr. vehiculului care a adus animalele la abator;  

- după taiere medicul veterinar împuternicit responsabil cu activitatea din abator 
trebuie sa completeze data tăierii si codul abatorului pe paşaport, să semneze şi să 
ştampileze paşaportul, să preia crotaliile animalelor tăiate şi să le transmită împreuna 
cu paşaportul în cazul bovinelor medicului veterinar oficial competent teritorial;  

- dacă în abator s-au tăiat numai animale individualizate şi însoţite de formulare de 
mişcare – certificat de sănătate sau paşaport în cazul bovinelor;  

- dacă s-a verificat concordanta intre crotalii şi documentele de însoţire;   
- dacă paşapoartele bovinelor au fost înmânate medicului veterinar împuternicit. 

 

7. Înregistrări  

7.1 Cererea de identificare a animalelor- formular cod: FCI – 7.3 
7.2 Cererea de de mişcare a animalelor- formular cod: FCM – 7.3 
7.3 Cererea de de declarare a evenimentului- formular cod: FCDE- 7.3 
7.4 Formularul de identificare a animalelor- formular cod: FFI- 7.3 
7.5 Formularul de mişcare- formular cod: FFM- 7.3 
7.6 Formularul de declararea evenimentului- formular cod: FFDE- 7.3 
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7.7 Paşaportului individual pentru bovine- formular cod: FPB- 7.3 
7.8 Certificatul sanitar-veterinar Formularul 1- formular cod: FCSVF- 7.3 
7.9 Autorizaţia sanitar- veterinară- formular cod: FASV- 7.3 

 

 8. Anexe 
Anexa 1 Forma de prezentare a cererii de identificare- formular cod: FCI – 7.3 
Anexa 2 Forma de prezentare a cererii de mişcare- formular cod: FCM – 7.3 
Anexa 3 Forma de prezentare a cererii de declarare a evenimentului- formular cod: 
FCDE- 7.3 
Anexa 4 Forma de prezentare a formularului de identificare- formular cod: FFI- 7.3 
Anexa 5 Forma de prezentare a formularului de mişcare- formular cod: FFM- 7.3 
Anexa 6 Forma de prezentare a formularului de declararea evenimentului- formular 
cod: FFDE- 7.3 
Anexa 7 Forma de prezentare a paşaportului individual pentru bovine- formular cod: 
FPB- 7.3 
Anexa 8 Forma de prezentare a a certificatului sanitar-veterinar Formularul1- formular 
cod: FCSVF1 
Anexa 9 Forma de prezentare a autorizaţiei sanitar-veterinere- formular cod:FASV-7.3 
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Anexa 1  
Forma de prezentare a cererii de identificare- formular cod: FCI – 7.3 
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Anexa 2 
Forma de prezentare a cererii de mişcare- formular cod: FCM – 7.3 
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Anexa 3  

Forma de prezentare a cererii de declarare a evenimentului 
 formular cod: FCDE- 7.3
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Anexa 4  
Forma de prezentare a formularului de identificare- formular cod: FFI- 7.3 
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Anexa 5  
Forma de prezentare a formularului de mişcare- formular cod: FFM- 7.3 
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Anexa 6 
Forma de prezentare a formularului de declararea evenimentului 

formular cod: FFDE- 7.3 
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Anexa 7  
Forma de prezentare a paşaportului individual pentru bovine 

formular cod: FPB -7.3 
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Anexa 8  

Forma de prezentare a certificatului sanitar-veterinar Formularul 1 
formular cod: FCSVF1- 7.3 
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Anexa 9 
Forma de prezentare a autorizaţiei sanitar-veterinare de funcţionare 

formular cod: FASV- 7.3 
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