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 Prezenta procedură are drept scop stabilirea unui mod unitar de verificare a 
respectării  normelor tehnologice de menţinere  a animalelor la fermele zootehnice de 
păsări, realizarea unor  inspecţii obiective, eficiente şi oblgatorii, care să identifice 
eventualele abateri  de la legislaţia în domeniu zootehniei. 

2. DOMENIU DE APLICARE 

 Prezenta procedură se aplică: de către,inspectorii în domeniul zootehniei din 
cadrul Subdiviziunilor teritoriale ale ANSA – Direcţiile raionale/municipale pentru 
siguranţa alimentelor. 

3. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 

 Conform actelor normative în vigoare: 
autoritate competentă – Agenţia Naţională pentru Siguranţa 
Alimentelor;supraveghere zootehnică  –  totalitatea activităţilor  efectuate de 
inspectorii şi specialiştii în domeniul zootehniei împuterniciţi, prin care se execută 
controlul 
activităţilor în domeniul zootehniei; 
zootehnie- ramură a agriculturii, care are drept obiect cunoaşterea, creşterea, 
reproducerea, alimentarea, ameliorarea raselor şi exploatarea animalelor agricole, 
denumite în continuare animale 
inspectarea zootehnică – activtatea de prevenire, depistare şi suprimare a încălcărilor 
cerinţelor zootehnice de către persoanele fizice şi juridice; 
ANSA - Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor; 
STSA- Subdiviziunea Teritorială pentru Siguranţa Alimentelor; 
SITA- Sistemul de Identificare şi Trasabilitate a Animalelor; 
BND- Baza Naţionale de Date 
IDZ - inspector în domeniul zootehniei; 
deţinător de animale- persoană fizică sau juridică care are în posesie   
permanent 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 exploataţilor de tipul: tîrguri 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 
sînt crescute , ţinute  sau manipulate animale; 
baza de date - sistem naţional integrat de informaţii şi aplicaţii, a cărui gestiune şi 
administrare sânt delegate, conform legii, unui operator; 
animal- orice organizm viu care aparţine uneia din următoarele specii: taurine, 

porcine,cabaline, ovine, caprine, animale de blană, păsări, iepuri de casă, peşti, albine 

şi viermi de mătase; 

păşuni- toate terenurile acoperite  cu vegetaţie ierboasă natural,arborescentă, precum 

şi terenurile semănate cu culture furajere, care sînt utilizate  pentru păşunat sau cosit; 

resurse furajere- totalitatea furajelor  de orijene vegetală, animală, minerală, 

produselor industrial de sinteză, care pot fi folosite direct ori după prelucrare în 

alimentarea animalelor 
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culturi furajere- lucernă, trifoiul, sparceta, borceagul, rapiţa, sulfina, facelia, porumbul 

pentru nutreţ verde şi siloz, iarbă de Sudan, mazărea furajeră, sorgul, sfecla furajeră, 

amestecurile de legumunoase şi graminee perene, precum şi alte plante autorizate în 

scopuri furajere; plantele de cîmp, de pădure, de livadă, legumicole şi medicinal uţilizate 

în apicultură; plantaţile de duzi utilizate pentru viermii de mătase. 

selecţie şi reproducţia în zootehnie- sistem de măsuri zootehnice, genetice de 

selecţie, organizatorice, care asigură creşterea productivităţii şi ameliorarea calităţii 

valoroase ale animalelor. 

obiectele selecţiei şi reproducţiei în zootehnie- taurinele, porcinele, ovinele, 

caprinele, cabalinele, păsările, iepuri de casă, animale de blană, albinele, peştii, viermii 

de mătase, alte specii de animale. 

 
4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 
 Legea Zootehnie  nr.412-XIV din 27.05.1999 

 Legea privind selecţia şi reproducţia în zootehnie nr.371-XIII din 15.02.1995 

 Legea privin activitatea sanitar-veterinară nr.221 din 19.10.2007  
  Legea privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător nr.131 din 
 08.06.2012    
  HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la păşunat şi cosit nr.667 din  
 23.07.2010                                                                                                               
5. RESPONSABILITĂŢI 

 Conform fişelor de post. 

- IDZ este responsabil de modul cum se prezintă şi cum desfăşoară actul de  
control; 

- este responsabil de ţinuta sa ce trebuie aleasă în aşa fel încât să nu prejudicieze 
imaginea instituţiei pe care o reprezintă; 

- IDZ  are competenţa şi obligaţia de a stabili măsuri în conformitate cu gravitatea 
deficientelor constatate. 
 

6. PROCEDURA 

 Procedura de inspecţie într-o fermă  pot fi:  
- inspecţie de fond, cum ar fi: 

 conform planului de activitate; 
 conform cererii de atestare a fermei de prăsilă; 
 conform petiţiilor, plîngerilor, sesizări ş.a. 

-  inspecţie pe tematici restrînse, cum ar fi: 
 furajarea animalelor;  
 însămînţarea artificială a animalelor; 
 evidenţa zootehnică; 
  tehnologiile de creştere; 
 alte tematici specifice; 
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Această procedură va avea la bază Fişa de inspecţie privind verificarea respectării 
normelor tehnologice de menţinere a efectivului în fermele de păsări. 

     În timpul pregătirii inspecţiei se vor solicita şi se vor studia în cadrul Secţiei 
sănătatea animalelor raionale următoarele: 
      - dosar cu legislaţia în domeniu; 

       - dosar cu instruirele făcute cu specialiştii zootehnici sau agenţi economici; 

      - сorespondenţa cu alte subdiviziuni ramurale teritoriale pentru siguranţa  

         alimentelor sau alte instituţii pe probleme de  reproducere a animaleleor şi     

        menţinerea fondului jenetic valuros; 

      - situaţia şi starea zooveterinară la ferma de păsări; 

 Pentru realizarea unei inspecţii într-o exploataţie, inspectorul trebuie să fie dotat 

cu următorul echipament şi necesităţi:     

     - acte legislative şi normative în domeniul zootehniei; 

     - instrucţiuni de bonitare a păsărilor şi animalelor; 

     - ruletă pentru măsurare; 

      - aparat de fotografiat, sau telefonul de serviciu dotat cu astfel de echipament. În 

timpul inspecţiei, la exploataţie se verifică următoarele: 

       - activitatea fermelor zootehnice amplasate în exstravilan în toate categoriile de 
gospodării care au drept obiect cunoaşterea, creşterea, reproducerea, păsărilor, 
ameliorarea raselor şi exploatarea acestora. 

      -promovarea tehnologiilor avansate de reproducere, menţinere, nutriţie a păsărilor 
înregistrate în teritoriu care contribue la sporirea productivităţii păsărilor în toate 
categoriile de gospodării. 

    -monitorizează respectarea termenelor stabiliţi în regulament  pentru exploatarea  
păsărilor de prăsilă si a utilagului tehnologic pentru fermele zootehnice procurate de 
agenţii economici şi persoane fizice cu subvenţii de stat. 

     -сontribue la crearea premiselor pentru sporirea calităţii şi creşterii producţiei 
animaliere pe baza ameliorării raselor existente, respectarii  parametrilor normativi la 
creşterea păsărilor de prăsilă. 

    -participă  la atestarea de stat a fermelor zootehnice care solicită de a fi incluse în 
categoria de prăsilă. 

   -monitorizează testarea ( bonitarea ) corectă a  păsărilor reproducătoare, verifică 
aprecierea lor după calitatea descendenţilor şi productivitatea proprie. 

   -verifică certificatele de rasă şi provenenţă a păsărilor de prăsilă la realizare. 

   - starea şi folosirea resurselor de prăsilă, verificarea programului activităţii de selecţie 
şi reproducţie   conform cerinţelor zooveterinare. 

 Supravegherea de stat a respectării prevederilor, actelor legislative şi normative în 
domeniul zootehniei: 
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   - respectarea regulelor şi parametrilor normativi la reproducerea, creşterea, 
intreţinerea, nutriţia şi comecializarea păsărilor. 

 - evidenţa zootehnică,verificarea tineretului de prăsilă înainte de comercializare. 

Consultează  persoanele fizice şi juridice privind aplicarea legislaţiei în domeniul de 

profil: 

   -prestează ajutorul practic  agenţilor economici şi persoanelor fizice care practică la 
creşterea păsărilor în privinţa reproducerii, menţinerii şi nutriţiei acestora. 

  -întruniri cu deţinătorii de păsări pe problemele reproducerii în ramură. 

   Monitorizează respectarea regulelor şi parametrilor normativi la reproducerea, 
creşterea, intreţinerea şi nutriţia păsărilor: 

 - starea şi folosirea resurselor de prăsilă, verificarea programului activităţii de selecţie şi 
reproducţie   conform planurilor de ameliorare. 

  - păstrarea fondului genetic al raselor autohtone, importate  şi a celor pe cale de 
dispariţie. 

  - examinează şi exercită controlul asupra creării resurselor furajere, cantitativ şi 
calitativ, condiţiile de păstrare.Balansarea raţiilor de furagiere a păsărilor după indicii 
nutritivi, normelor de nutriţie, prodductivitate. 

Altele. 
- Participă la activităţile de instruire (şedinţe, conferinţe, mese rotunde, seminare, 

stagii, etc.) organizate în ţară şi peste hotare, pe tematici ce ţin de domeniul de 
activitate; 

7.ÎNREGISTRĂRI                                                                                                   
7.1 Fişa de inspecţie  privind respectarea prevederilor actelor legislative şi normative în 
domeniul zootehniei în fermele de păsări - formular cod:FPALNZPS-7.3 
7.2  Forma de prezentare a ACTULUI DE CONTROL – formular: FAC-7,3 
7.3   Forma de prezentare  PRESCRIPŢIE – formular:FP-7,3 
7.4   Forma de prezentare  Indicii cantitativi şi calitativi ai productivităţii animalelor  şi 

activităţii economice de producţie a fermei de prăsilă de păsări –

formular:FICCPAAEPS-7,3 

8. ANEXE       

Anexa 1  Fişa de inspecţie  privind respectarea prevederilor actelor legislative şi 

normative în domeniul zootehniei la fermele de păsări - formular cod: FPALNZPS-7.3 

Anexa 2  Forma de prezentare a ACTULUI DE CONTROL – formular: FAC-7,3 

Anexa 3  Forma de prezentare  PRESCRIPŢIE – formular:FP -7,3 

Anexa 4  Forma de prezentare  Indicii cantitativi şi calitativi ai productivităţii animalelor  

şi activităţii economice de producţie a fermei de prăsilăde păsări- formular: 

FICCPAAEPS-7,3 
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Anexa 1 

Forma de prezentare a fişei de inspecţie privind respectarea prevederilor actelor 

legislative şi normative în domeniul zootehniei în fermele de păsări 

cod:FPALNZB-7.3 
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Fişa de inspecţie a fermei de păsări_____________________________________ 

privind respectarea prevederilor actelor legislative şi normative 

 în domeniul zootehniei. 

 

I. BAZA   LEGALĂ: 

Legea zootehniei nr.XIV din 27.05.1999, Legea nr.371-XIII din 15.02.1995 privind 

selecţia şi reproducţia în zootehnie,. Legea privind activitatea sanitar-veterinară nr.221 

din 19.10.2007, Legea privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător nr.131 

din 08.06.2012,. 

 II. OBIECTIVUL  INSPECŢIEI: 

Verificarea respectării normelor  tehnologice de creştere şi exploatare a păsărilor de 
fermă. 

Specia pentru care s-a întocmit fişa de inspectare __________________________ 

Subsemnatul (a)___________________________în calitate de inspector în domeniul 
zootehniei, posesor al legitimaţiei nr.___________________ din cadrul ANSA/STSA 
________________ în urma evaluării efectuate în unitatea_______________________ 
cu nr. autorizaţiei sanitare-veterinare de funcţionare___________________________ 
cu adresa _____________________________________________________________ 
adresa exploataţie_______________________________________________________ 
aparţinînd (numele proprietarului)______________________________________ nr. de 
telefon___________________în prezenţa d-nei/d-lui___________________________ 
în calitate de _________________________la________________________________ 
Data inspectării____________________________________; 

Am constatat şi dispus următoarele: 
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III. INFORMAŢII  GENERALE:                                                

NR. 
crt 

              Descrierea  unităţii DA NU NECONFORMITĂŢI/COMENTARII 

 A. Informaţii unitate    
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1. - profilul  unităţii (păsări,specia, 
creştere, de prăsilă,etc.) 

   

2. - amplasarea fermei în extravilan    

3. - rasa,crosul păsărilor incluse în 
Nomenclatorul raselor omologate în 
Moldova. 

   

4 - împrejmuirea unităţii (inclusiv 
depozitul de furaje, platforma  pentru 
dejecţii,etc.) 

 
 
 
 

  
 
 

5. -crearea condiţiilor  de exploataţie, 
întreţinere, hrănire şi îngrijire a 
păsărilor de prăsilă în vederea 
obţinerii resurselor  de prăsilă 
valoroase 

 
 
 
 
 
 

  

6. - modul de menţinere a păsărilor 
(cuşti,la sol, etc.) 

 
 
 
 

  

7. - clădiri,hale şi alte încăperi în 
funcţie(amenajarea lor pentru 
întreţinere) 

   

8. - condiţiile microclimaterice 
(ventilare, umiditate, temperatură, 
lumină) 

 
 
 
 
 

  

9. - aplicarea tehnologiilor avansate de 
întreţinere şi creştere a păsărilor 

 
 
 

  

10 -utilaje, mecanizme  necesare la 
deservirea tehnolojică a păsărilor 

 
 
 

  

                  B. Personal        

11. -numărul de îngrijitori angajaţi şi 
personal auxiliar.(inclusiv 
zootehnician ce ţine de evidenţă 
zootehnică, testare , ameliorare etc 
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12. -condiţiile de muncă şi odihnă a 
personalului 

 
 
 
 

  

13. -birou de serviciu, activitatea    
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zootehnicianului, păstrarea 
documentelor evidenţei zootehnice, 
arhivul ş.a 

 
 
 
 
 
 

  C.Identificarea şi înregistrarea       

                   animalelor    

14. -planul de ameliorare în selecţie şi 
reproducţie la ferma de prăsilă 

   

15. - documentaţia de evidenţa 
zootehnică 

 
 
 
 

  

 -lucrări de selecţie(bonitare, 
apreciere, testare) şi de reproducţie 

 
 
 
 

  

16. - efectivul total de păsări 
inclusiv:masculi, femele la 
reproducţie,tineret de schimb, la 
creştere ş.a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

17. - existenţa registrelor pentru 
evidenţa  zootehnică conform 
actelor normative:                               
a) respectarea planului de 
ameliorare în selecţie şi reproducţie    
b) registrul de evidenţă a creşterii   
tineretului.                                               
f) greutatea corporală a tineretului la 
trecere în păsări mature  
h)stabilirea autenticităţii 
productivităţii animalelor de prăsilă 
i) registrul de bonitare şi testare a  
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efectivului reproducător (la fermele 
de prăsilă) 

   
 

  D. Elemente privind bunăstarea        
      animalelor 

   

18. - se respectă normele tehnolojice    
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conform sistemului de creştere sau 
exploatare folosit 

19. - sunt respectate condiţiile de 
protecţie şi bunăstare a păsărilor 

   

20. - starea fiziologică a păsărilor  
 

  

21. - se asigură microclimatul în 
adăposturi, programului de 
eluminare 

   

 E. Sisteme de  furajare şi nutriţie    

22. -modul de furajare    

23. - sistema de nutriţie a păsărilor  
 
 
 

  

24. - aprovizionarea cu furaje(sursă 
proprie sau achiziţie) 

 
 
 
 

  

25. - depozitarea, stocul  furajelor 
corespunzător:    
              concentrate 
              altele                               
calitatea acestora 

   

26. - distribuirea furajelor (mecanizat, 
manual) 

   

.27. - se efectuează periodic valoarea 
nutritivă a nutreţurilor şi calitatea lor 

 
 
 
 
 
 
 

  

28. - există raţii de nutriţie a păsărilor pe 
categorii de vârstă, specii  şi 
productivitate ş.a. 
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29. - respectarea raţiilor de nutriţie  
 
 

  

   F.  Producţia  animalieră    
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30. - producţia animalieră pe an:  
   carne, total 
   ouă, total 
   inclusiv ouă incubabile 
   sau incubat  ouă  
   sau obţinut pui de o zi 
   ecloziunea  
   productivitatea de ouă la 1 găină 

   

31. - existenţa incubatorului, 
corespunde cerinţelor şi normelor 
tehnolojice. 

   

 

IV.COMENTARII/RECOMANDĂRI: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

V.  EVALUARE  FINALĂ: 

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

B AR (termen de 
recontrola) 

N (număr 
ordonanța de 

închidere) 

NE 

    

 

Inspector în domeniul zootehniei  _________________________________________ 

Reprezentantul unităţii __________________________________________________ 

Întocmit la data de _____________________________________________________ 

 Număr de exemplare___________________________________________________ 
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Anexa 2 

Forma de prezentare a actului de control  

 formular cod: FAC – 7.3 
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PROCEDURA SPECIFICĂ PRIVIND 
VERIFICAREA RESPECTĂRII NORMELOR 

TEHNOLOGICE DE MENŢINERE A 
PĂSĂRILOR LA AVICOLE 

 

Cod:PS( D02/1F) 

01/04 

Ediţia 1           

Revizia 0                

Ex. Nr                    

Pagina 16 din 18 

 

Anexa 3 

Forma de prezentare a prescripţiei  

 formular cod: FP – 7,3 
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Anexa 4 

Forma de prezentare a indicilor cantitativi şi calitativi ai productivităţii animalelor  şi 
activităţii economice de producţie a fermei de prăsilăde păsări 

formular: FICCPAAEPS-7.3 
 

Indicii cantitativi şi calitativi 
ai productivităţii  animalelor  şi activităţii economice de producţie a fermei de 

prăsilă de păsări __________________________________ 
la____________________, specia, rasa, cros ____________________ 

    

Nr.    
d/o 

                        Specificări Unitate de   
măsură 

     Indicii 

1. Efectivul de păsări, total                                         cap  

2. Producţia de ouă,totală     mii buc.  

3. Productivitatea de ouă la o găină      buc.  

4. Sau produs ouă incubabile, total     mii buc.  

5.          % de ouă incubabile       %  

6. Sau comercializat ouă incubabile     mii buc.  

7. Sau incubat ouă     mii.buc  

8. Sau obţinut pui de ozi     mii cap.  

9. Ecloziunea     %  

10. Sau comercializat pui de o zi     mii cap.  

11. Greutatea  corporală a tineretului la data 
transferarii în păsări mature 

    kg  

12. Greutatea corporală a păsărilor la vîrsta 
de_________ 

    kg  

13. Greutatea medie a unui ou la vîrsta 
de_____________ 

     gr.  

14. Viabilitatea tineretului la creştere      %  

 
 
 
 
Inspector  în domeniul zootehniei ___________________________ 
 
Reprezentantul agentului economic _________________________ 
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