
 
H O T Ă R Î R E  

cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare  
  

nr. 1408  din  10.12.2008 
  

Monitorul Oficial nr.230-232/1442 din 23.12.2008 
  

* * * 
În conformitate cu prevederile Legii nr.221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea 

sanitar-veterinară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51-54, art.153), Legii nr.78-
XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2004, nr.83-87, art.431), Guvernul 

HOTĂRĂŞTE:  
1. Se aprobă:  
Norma sanitar-veterinară privind stabilirea cerinţelor de sănătate animală care reglementează 

producţia, procesarea, distribuţia şi plasarea pe piaţă a unor produse de origine animală, destinate 
consumului uman, conform anexei nr.1;  

Norma sanitar-veterinară privind stabilirea anumitor principii fundamentale de organizare a 
controalelor sanitar-veterinare la importul şi comercializarea produselor de origine animală, conform 
anexei nr.2;  

Norma sanitar-veterinară privind frecvenţa controalelor fizice care se aplică anumitor loturi de 
produse de origine animală importate, conform anexei nr.3;  

Norma sanitar-veterinară privind stabilirea procedurilor de efectuare a controalelor sanitar-
veterinare la introducerea în scopul importului a produselor de origine animală prin posturile de 
control sanitar-veterinare, organizate în cadrul posturilor vamale, conform anexei nr.4.  

2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi 
Industriei Alimentare.  

  
PRIM-MINISTRU Zinaida GRECEANÎI  

 
Contrasemnează:   

Prim-viceprim-ministru,   
ministrul economiei şi comerţului Igor Dodon  

Ministrul agriculturii şi industriei alimentare Anatolie Gorodenco  

 
Chişinău, 10 decembrie 2008.  

Nr.1408.   
  

  
Anexa nr.1  

la Hotărîrea Guvernului 
nr.1408 din 10 decembrie 2008  

   
NORMA SANITAR-VETERINAR Ă 



privind stabilirea cerin ţelor de sănătate animală care reglementează producţia, 
procesarea, distribuţia şi plasarea pe piaţă a unor produse de origine animală, 

destinate consumului uman  
  

Capitolul I 
DISPOZIŢII GENERALE 

1. Norma sanitar-veterinară privind stabilirea cerinţelor de sănătate animală care 
reglementează producţia, procesarea, distribuţia şi plasarea pe piaţă a unor produse de origine 
animală, destinate consumului uman (în continuare – Norma sanitar-veterinară), are drept scop 
eliminarea obstacolelor din calea comerţului cu produsele respective, contribuind astfel la realizarea 
pieţei interne şi asigurînd în acelaşi timp un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii animale.  

De asemenea, obiectivul prezentei Norme sanitar-veterinare constă în prevenirea introducerii 
sau răspîndirii bolilor animale, nepermiţînd introducerea pe piaţă a produselor de origine animală 
necalitative. Norma în cauză conţine, de asemenea, dispoziţii comune privind, în special, restricţiile 
aplicabile introducerii pe piaţă a produselor care provin dintr-o exploataţie sau regiune contaminată 
de boli epizootice şi obligaţia de a supune produsele care provin din regiunile reglementate unui 
tratament de eradicare a agentului patogen.  

2. Prezenta Normă sanitar-veterinară a fost armonizată cu prevederile Directivei Consiliului 
Europei 2002/99/CE din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care 
reglementează producţia, transformarea, distribuţia şi introducerea produselor de origine animală 
destinate consumului uman, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr.L 18 
din 23 ianuarie 2002, pct.11.  

  
Capitolul II 

CERINŢE DE SĂNĂTATE ANIMAL Ă APLICABILE TUTUROR 
ETAPELOR DE PRODUCERE, PROCESARE ŞI DISTRIBU ŢIE 

3. Agenţii economici din domeniul industriei alimentare asigură respectarea cerinţelor sanitar-
veterinare pe parcursul tuturor etapelor de producere, procesare şi distribuţie a produselor de origine 
animală, în scopul neadmiterii răspîndirii bolilor transmisibile la animale, în conformitate cu 
prevederile de mai jos:  

produsele de origine animală vor fi obţinute de la animale care:  
a) îndeplinesc condiţiile de sănătate a animalelor;  
b) nu provin dintr-o exploataţie, unitate, dintr-un teritoriu sau dintr-o parte a unui teritoriu 

supus unor restricţii de sănătate animală aplicabile animalelor şi produselor de origine animală;  
c) în cazul cărnii sau produselor din carne, nu au fost tăiate într-o unitate unde au fost prezente 

în timpul tăierii sau al procesului de producţie animalele infectate ori suspectate de a fi infectate cu 
una dintre bolile menţionate (pesta porcină clasică, pesta porcină africană, febra aftoasă, pesta 
aviară, boala Newcastle, pesta bovină, pesta micilor rumegătoare, boala veziculoasă a porcului, 
bolile peştilor), carcase sau părţi de carcase ale acestor animale, în afara cazului în care aceste 
suspiciuni au fost excluse;  

d) în cazul animalelor şi al produselor de piscicultură sînt conforme cu cerinţele sanitar-
veterinare privind domeniul vizat.  

4. Fără a fi îndeplinite condiţiile pct.3 şi sub rezerva conformităţii cu măsurile de control al 
bolilor specificate în pct.3 al prezentei Norme sanitar-veterinare, Agenţia Sanitar-Veterinară şi 
pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală (în continuare – Agenţia) poate autoriza 
producerea, procesarea şi distribuţia produselor de origine animală care provin dintr-un teritoriu sau 
dintr-o parte a unui teritoriu supus unor restricţii de sănătate animală, dar care nu provin dintr-o 
exploataţie care este infectată sau suspectă de a fi infectată, cu condiţia că:  



1) înainte de a fi supuse tratamentului menţionat în prezentul punct, produsele au fost obţinute, 
manipulate, transportate şi depozitate separat sau în perioade diferite, faţă de produsele care 
îndeplinesc toate condiţiile de sănătate, iar condiţiile pentru transportul supus restricţiilor de sănătate 
animală în afara teritoriului să fie aprobate de către autoritatea sanitar-veterinară competentă;  

2) produsele care urmează să fie supuse tratamentului să fie clar identificate şi pentru 
eliminarea anumitor riscuri pentru sănătatea animală pe care le prezintă carnea şi laptele supuse 
analizelor în conformitate cu anexa la prezenta Normă sanitar-veterinară;  

marca de sănătate pentru carnea proaspătă trebuie să poarte o cruce pe diagonală, constituită 
din două linii drepte care se intersectează la centrul ştampilei, dar permiţînd informaţiei din cadrul 
acesteia să ramînă lizibil ă;  

marca poate fi aplicată, de asemenea, folosindu-se o singură ştampilă ovală, cu lăţimea de 6,5 
cm şi înălţimea de 4,5 cm, iar pe marcă trebuie să apară, într-o formă perfect lizibilă, următoarele 
informaţii:  

a) în partea superioară şi partea inferioară – numele sau codul ISO al Republicii Moldova cu 
majuscule: MD;  

b) în partea centrală – numărul de aprobare veterinară a abatorului;  
c) două linii drepte care se intersectează în centrul ştampilei, astfel încît informaţiile de pe 

ştampilă să nu fie acoperite; literele trebuie să fie de cel puţin 0,8 cm înălţime, iar cifrele – de cel 
puţin 1 cm înălţime. Marca trebuie să fie aplicată sub supravegherea directă a medicului veterinar 
oficial care controlează implementarea cerinţelor de sănătate animală;  

3) produsele să fie supuse tratamentului, astfel încît să fie eliminate problemele de sănătate 
animală vizate;  

4) tratamentul să se aplice la o unitate aprobată în acest scop de către Agenţie.  
În cazul în care starea de sănătate permite, se pot permite abateri de la pct.3 al prezentei 

Norme sanitar-veterinare, ţinîndu-se cont, în special de:  
caracteristicile specifice ale bolii la speciile vizate;  
orice teste sau măsuri la care animalele trebuie să fie supuse.  
5. Produsele de origine animală destinate consumului uman sînt supuse certificării sanitar-

veterinare.  
La intrarea sau la ieşirea produselor de origine animală, pe certificatul de însoţire a 

transportului de produse de origine animală, trebuie să figureze semnătura reprezentantului 
autorităţii sanitar-veterinare competente emitente a certificatului sanitar-veterinar şi trebuie să poarte 
o ştampilă oficială, aplicată pe fiecare foaie din certificat, dacă acesta este compus din mai multe.  

Certificatele trebuie să fie întocmite în una sau mai multe limbi oficiale ale statului de 
destinaţie şi ale statului în care are loc inspecţia la frontieră, sau să fie însoţite de o traducere 
autentificată.  

Certificatul original trebuie să însoţească transporturile la intrarea în ţară.  
Certificatele trebuie să constea din:  
o singură foaie de hîrtie; sau  
două sau mai multe pagini care sînt parte a unei foi de hîrtie indivizibile; sau  
o ordine succesivă a paginilor numerotate, astfel încît să indice o anumită pagină în 

succesivitatea finită (de exemplu: „pagina 2 din 4”).  
Certificatele trebuie să poarte un număr de identificare unic. În cazul în care certificatul constă 

din pagini în ordine succesivă, acest număr trebuie să fie indicat pe fiecare pagină.  
Certificatul trebuie să fie eliberat după finalizarea controlului efectuat de către autoritatea 

competentă a ţării de expediţie asupra lotului pentru care este întocmit.  
6. Agenţia efectuează controale oficiale ale produselor de origine animală în conformitate cu 

Norma sanitar-veterinară privind controalele sanitare veterinare aplicabile comerţului cu animale şi 
produse de origine animală, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1243 din 15 noiembrie 2007.  



  
Capitolul III 

IMPORTURILE 
7. Agenţia ia măsuri pentru a se asigura că produsele de origine animală destinate consumului 

uman sînt importate din alte ţări numai dacă sînt conforme cu cerinţele prevăzute la capitolul II din 
prezenta Normă sanitar-veterinară, aplicabile tuturor etapelor de producţie, procesare şi distribuţie a 
acestor produse de origine animală, sau dacă oferă garanţii echivalente de sănătate animală.  

8. Pentru a se asigura conformitatea cu obligaţiile generale stabilite la pct.7 poate să fie 
stabilită lista ţărilor şi a regiunilor ţărilor din care sînt permise importurile de produse de origine 
animală; o ţară trebuie să apară pe o astfel de listă numai dacă în ţara respectivă are loc o vizită a 
experţilor Agenţiei şi se demonstrează că autoritatea veterinară competentă a statului respectiv 
asigură garanţii corespunzătoare cu privire la conformitatea produselor de origine animală cu 
legislaţia Republicii Moldova.  

Agenţia elaborează listele şi le actualizează ţinînd cont de:  
legislaţia ţării;  
organizarea autorităţii veterinare competente a ţării respective şi serviciilor de inspecţie ale 

acesteia, competenţa serviciilor în cauză, supravegherea la care serviciile sînt supuse şi mijloacele 
aflate la dispoziţia lor, inclusiv capacitatea personalului, pentru aplicarea legislaţiei în mod eficient;  

cerinţele actuale de sănătate animală, care se aplică producţiei, fabricării, manevrării, 
depozitării şi livr ării produselor de origine animală destinate Republicii Moldova;  

asigurările ce pot fi date de către autoritatea competentă centrală a ţării referitor la 
conformitatea sau echivalenţa cu condiţiile relevante de sănătate animală;  

orice experienţă de comercializare a produsului de origine animală, care provine dintr-o ţară şi 
rezultatele oricăror controale de import efectuate;  

rezultatele inspecţiilor sanitar-veterinare efectuate de experţii Agenţiei în ţara respectivă;  
statutul de sănătate al efectivului, al altor animale domestice şi al animalelor sălbatice din ţara 

respectivă, în special referitor la bolile exotice ale animalelor şi orice aspect al situaţiei generale de 
sănătate din ţară, care ar putea ridica un risc pentru sănătatea publică sau a animalelor din Republica 
Moldova;  

regularitatea, rapiditatea şi exactitatea cu care ţara respectivă furnizează informaţii privind 
existenţa unor boli infecţioase şi contagioase în teritoriul acesteia, în special bolile notificabile 
listate de Organizaţia Mondială pentru Sănătatea Animalelor (OIE) sau, în cazul bolilor animalelor 
de piscicultură, bolile notificabile listate în Codul de sănătate al animalelor acvatice al Organizaţiei 
Mondiale pentru Sănătatea Animalelor;  

regulile în vigoare în această ţară privind prevenirea şi controlul bolilor infecţioase sau 
contagioase ale animalelor, implementarea acestora, incluzînd şi regulile privind importurile din alte 
ţări.  

Agenţia adoptă versiunile tuturor listelor actualizate în conformitate cu prezentul punct, pentru 
a fi disponibile publicului; listele elaborate pot fi combinate cu alte liste elaborate în scopuri de 
sănătate publică sau a animalelor care includ, de asemenea, modele de certificate sanitar-veterinare.  

Condiţiile de import pentru animale şi produsele de origine animală obţinute de la acestea 
trebuie elaborate în conformitate cu cerinţele OIE, ţinînd cont de situaţia epizootică din ţara sau 
ţările vizate.  

9. La introducerea pe teritoriul Republicii Moldova, transportul de produse de origine animală 
trebuie să fie însoţit de un certificat sanitar-veterinar care îndeplineşte cerinţele stabilite în pct.5 la 
prezenta Normă sanitar-veterinară.  

Certificatul sanitar-veterinar trebuie să certifice faptul că produsele de origine animală 
îndeplinesc:  

cerinţele stabilite pentru aceste produse în baza prezentei Norme sanitar-veterinare;  



orice condiţii speciale de import stabilite în conformitate cu cerinţele OIE.  
10. Agenţia va prezenta propuneri de modificare a prezentei Norme sanitar-veterinare, ţinînd 

cont, în special, de:  
opţiunile şi cunoştinţele ştiinţifice, în special, cele referitoare la noile evaluări de risc;  
progresele tehnice;  
stabilirea obiectivelor de siguranţă pentru sănătatea animală.  
  

Anexă 
la Norma sanitar-veterinară privind 

stabilirea cerinţelor de sănătate animală 
care reglementează producţia, procesarea, 

distribuţia şi plasarea pe piaţă a unor produse 
de origine animală, destinate consumului uman 

  
Tratamente privind eliminarea anumitor riscuri pent ru sănătatea  

animală pe care le prezintă carnea şi laptele  
  

Nr. 
d/o 

Denumirea tratamentului Boala 

Febra 
aftoasă 

Pesta 
porcină 
clasică 

Boala  
veziculoasă 
a porcului 

Pesta 
porcină 
africană 

Pesta 
bovină 

Boala  
Newcastle 

Pesta 
aviară 

Pesta 
micilor  
rumegă- 

toare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
CARNE şi produse de origine animală 

1. Tratament termic în recipient ermetic 
(valoarea F0 egală sau mai mare de 
3,00)** 

+ + + + + + + + 

2. Tratament termic la o temperatură 
minimă de 70°C care trebuie atinsă 
uniform în toată carnea tratată 

+ + + 0 + + + + 

3. Tratament termic la o temperatură 
minimă de 80°C care trebuie atinsă 
uniform în toată carnea tratată 

+ + + + + + + + 

4, Tratament termic în recipient ermetic la 
o temperatură de cel puţin 60°C timp de 
cel puţin 4 ore; temperatura internă 
trebuie să atingă cel puţin 70°C timp de 
30 de minute 

+ + + + +   + 

5. Fermentare naturală şi maturare timp de 
cel puţin nouă luni pentru carnea 
dezosată, pînă la obţinerea următoarelor 
valori caracteristice: aW mai mică sau 
egală cu 0,93 sau pH mai mic sau egal cu 
6,0 

+ + + + + 0 0 0 

6. Tratament identic cu cel descris la 
punctul 5, însă carnea poate conţine şi 
oase* 

+ + + 0 0 0 0 0 

7. Tratamentul salamului + + + 0 + 0 0 0 

8. Pentru jambon şi spinări, tratament prin 
fermentare şi maturare naturală timp de 
cel puţin 190 de zile pentru jamboane şi 
140 de zile pentru spinări 

0 0 0 + 0 0 0 0 

9. Tratament termic ce garantează o + 0 0 0 0 0 0 + 



temperatură internă de cel puţin 65°C în 
cursul perioadei necesare pentru 
obţinerea unei valori de pasteurizare (vp) 
mai mare sau egală cu 40 

 
LAPTE şi produse lactate (inclusiv smîntînă)  

destinate consumului uman 
10. Temperatură ultra înaltă (UHT) (UHT = 

tratament minim la 132°C timp de cel 
puţin o secundă) 

+ 0 0 0 0 0 0 0 

11. În cazul în care laptele are un pH mai 
mic de 7,0, temperatură înaltă simplă – 
pasteurizare de scurtă durată (HTST) 

+ 0 0 0 0 0 0 0 

12. În cazul în care laptele are un pH mai 
mare sau egal cu 7,0 –pasteurizare dublă 
HTST 

+ 0 0 0 0 0 0 0 

  
Note:  
+: Eficacitate recunoscută.  
0: Eficacitate nerecunoscută.  
* Trebuie luate toate măsurile necesare pentru a se evita contaminarea încrucişată.  
**: F 0 este efectul letal calculat pentru sporii bacterieni. O valoare F0 de 3,00 înseamnă că punctul cel mai rece din produs 

a fost tratat suficient pentru a se obţine acelaşi efect letal ca cel de la o temperatură de 121°C (250°F) în 3 minute la o încălzire şi 
o răcire instantanee.  

  
  

Anexa nr.2  
la Hotărîrea Guvernului 

nr.1408 din 10 decembrie 2008  
  

NORMA SANITAR-VETERINAR Ă 
privind stabilirea anumitor principii fundamentale de organizare a controalelor 
sanitar-veterinare la importul şi comercializarea produselor de origine animală  

  
Capitolul I 

DISPOZIŢII GENERALE 
1. Norma sanitar-veterinară privind stabilirea anumitor principii fundamentale de organizare a 

controalelor sanitar-veterinare la importul şi comercializarea produselor de origine animală (în 
continuare – Norma sanitar-veterinară) va permite supunerea controalelor sanitar-veterinare a 
produselor de origine animală, contribuind la prevenirea răspîndirii bolilor infectocontagioase la 
animale, şi, totodată, la protejarea stocurilor de produse şi la asigurarea stabilităţii pieţei, asigurînd 
în acelaşi timp armonizarea măsurilor necesare pentru a garanta protejarea sănătăţii animale şi a 
sănătăţii publice.  

2. Prezenta Normă sanitar-veterinară a fost armonizată cu prevederile Directivei 97/78/CE a 
Consiliului Europei din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale organizării 
controalelor veterinare pentru produsele care provin din ţări terţe şi sînt introduse în Comunitate (OJ 
L 24, 30.1.1998, pct.9-30).  

3. În prezenta Normă sanitar-veterinară noţiunile de bază utilizate au următoarele semnificaţii:  
controlul documentelor – controlul certificatului(lor) sau documentului(lor) veterinar(e), 

respectiv al altor documente care însoţesc un lot;  



controlul identităţii – inspecţia vizuală pentru a se stabili dacă certificatul(ele) sanitar-
veterinar(e) sau documentul(ele) sanitar-veterinar(e), respectiv alte documente prevăzute de 
reglementările veterinare corespund(e) sau nu produsului;  

control fizic – controlul efectuat de către posturile de control sanitar-veterinar, organizate în 
cadrul posturilor vamale, care include controlul stării de sănătate şi bunăstare a animalelor, al 
ambalării, temperaturii şi, de asemenea, poate include şi prelevarea de probe în vederea efectuării 
testelor de laborator.  

4. Cerinţele prezentei Norme sanitar-veterinare nu se aplică produselor care:  
fac parte din bagajul personal al călătorilor şi sînt destinate consumului personal, cu condiţia 

ca produsele să provină din ţări sau regiuni ale ţărilor din care importurile nu sînt interzise;  
sînt trimise sub formă de loturi mici persoanelor private, cu condiţia ca produsele să nu fie 

importate printr-un schimb comercial şi produsele să provină din ţări sau regiuni ale ţărilor din care 
importurile nu sînt interzise;  

se află la bordul mijloacelor de transport internaţional şi sînt destinate consumului echipajului 
şi pasagerilor. În cazul descărcării acestor produse sau a deşeurilor menajere provenite de la ele , 
acestea trebuie distruse. Nu este necesară distrugerea produselor atunci cînd ele sînt transbordate 
dintr-un mijloc de transport în altul;  

au fost supuse unui tratament termic într-un container sigilat ermetic şi:  
a) fac parte din bagajul personal al călătorilor şi sînt destinate consumului personal;  
b) sînt trimise sub formă de loturi mici persoanelor private, cu condiţia ca produsele să nu fie 

importate printr-un schimb comercial;  
c) sînt trimise ca mostre comerciale sau sînt destinate expoziţiilor, cu condiţia să nu aibă ca 

destinaţie comercializarea şi să fi fost în prealabil autorizate în scopul respectiv. Agenţia se va 
asigura că produsele respective nu pot fi utilizate în alte scopuri decît pentru cele pentru care au fost 
importate în teritoriul său;  

d) sînt destinate anumitor studii sau analize, în măsura în care se poate determina, la o 
inspecţie veterinară oficială, că aceste produse nu sînt furnizate pentru consumul uman şi că, la 
închiderea expoziţiei sau la încheierea respectivelor studii sau analize, aceste produse, cu excepţia 
cantităţilor utilizate pentru analize, sînt distruse sau reexpediate.  

  
Capitolul II 

ORGANIZAREA ŞI EFECTELE CONTROALELOR 
5. Toate loturile de produse de origine animală vor fi supuse controalelor sanitar-veterinare 

prevăzute de prezenta Normă sanitar-veterinară.  
Toate produsele de origine animală intră printr-un post de control sanitar-veterinar, organizat 

în cadrul posturilor vamale. Cerinţele generale pentru dotarea posturilor de control sanitar-veterinar, 
organizate în cadrul posturilor vamale sînt prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Normă sanitar-
veterinară.  

Persoanele responsabile de lot sînt obligate să transmită informaţiile în prealabil, completînd 
certificatul sanitar-veterinar corespunzător, sau furnizînd personalului veterinar de la postul de 
control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale, unde sînt controlate produsele de 
origine animală, o descriere detaliată în scris sau în format electronic.  

Fiecare lot:  
este supus controalelor veterinare la postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul 

posturilor vamale, efectuate de către medicii veterinari oficiali;  
este supus controlului documentelor referitoare la produsele de origine animală pentru 

stabilirea faptului că informaţiile din certificatele sau documentele sanitar-veterinare corespund 
informaţiilor transmise în prealabil.  



Pentru fiecare lot, medicul veterinar oficial consultă baza de date privind informatizarea 
procedurilor veterinare de import/export, asigurîndu-se de efectuarea tuturor operaţiilor necesare 
pentru actualizarea bazei de date.  

6. Medicul veterinar oficial al postului de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul 
posturilor vamale, efectuează următoarele controale:  

controlul identităţii fiecărui lot, pentru a verifica dacă produsele corespund informaţiilor 
cuprinse în certificatele sau documentele însoţitoare. Cu excepţia loturilor ce conţin produse în vrac, 
această procedură presupune:  

a) în cazul produselor de origine animală transportate în containere – un control al sigiliilor şi 
dacă informaţiile înscrise pe ele corespund informaţiilor conţinute în documentul sau certificatul 
însoţitor;  

b) în alte cazuri, pentru toate tipurile de produse de origine animală – verificarea prezenţei 
ştampilelor, însemnelor oficiale şi a mărcilor de sănătate ce identifică ţara şi unitatea de origine, 
conformitatea acestora cu certificatul sau cu documentul sanitar-veterinar. În plus, pentru produsele 
împachetate sau ambalate – verificarea etichetării;  

controlul fizic al fiecărui lot, pentru a verifica dacă produsele de origine animală satisfac 
cerinţele sanitar-veterinare şi se află într-o stare corespunzătoare, pentru a putea fi utilizate în 
scopurile menţionate în certificatul sau documentul veterinar însoţitor. Aceste controale trebuie 
efectuate în conformitate cu criteriile stabilite în anexa nr.2 la prezenta Normă sanitar-veterinară;  

orice teste de laborator efectuate la faţa locului;  
orice prelevare de probe oficială, necesară pentru eventualele analize prealabile.  
7. După finalizarea controalelor sanitar-veterinare, medicul veterinar oficial eliberează un 

certificat pentru lotul de produse examinate DSVCI – document sanitar-veterinar comun de intrare.  
Certificatul însoţeşte lotul pînă la destinaţia finală a produselor de origine animală.  
În cazul în care lotul este divizat, DSVCI se va elibera pentru fiecare parte a lotului.  
8. Posturile de control sanitar-veterinar, organizate în cadrul posturilor vamale trebuie să 

îndeplinească următoarele criterii:  
să fie localizate într-o zonă desemnată de autorităţile vamale. Acolo unde constrîngerile de 

ordin geografic impun acest lucru (de exemplu, în cazul unui debarcader de descărcare a mărfurilor 
sau al unei trecători), poate fi acceptată prezenţa unui post de control sanitar-veterinar, organizat în 
cadrul posturilor vamale la o anumită distanţă faţă de punctul de intrare, iar în cazul transportului 
feroviar, la prima staţie;  

să fie plasate sub supravegherea unui medic veterinar oficial, care răspunde efectiv de 
controale. Medicul veterinar oficial poate fi asistat de un tehnician veterinar instruit în mod special.  

9. Fiecare lot destinat importului este însoţit de certificatele şi documentele veterinare 
originale.  

În cazul în care lotul îndeplineşte condiţiile de import, medicul veterinar oficial al postului de 
control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale, furnizează persoanei interesate o 
copie autentificată a certificatelor sau documentelor originale şi, în baza controalelor sanitar-
veterinare efectuate, eliberează un certificat în care se atestă îndeplinirea de către lot a acestor 
condiţii.  

10. Fiecare dintre loturile de produse de origine animală importate este supus controlului 
documentar al identităţii şi controlului fizic, la postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul 
posturilor vamale, pentru a se verifica, în special, dacă produsele respective corespund cerinţelor 
sanitar-veterinare.  

Rezultatele controalelor trebuie comunicate Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa 
Produselor de Origine Animală (în continuare – Agenţie).  



Produsele de origine animală, sînt urmărite de la postul de control sanitar-veterinar, organizat 
în cadrul posturilor vamale de sosire, pînă la unitatea de la locul de destinaţie, fiind transportate în 
felul următor:  

loturile respective sînt transportate din postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul 
posturilor vamale spre unitatea de la locul de destinaţie, sub supravegherea autorităţii competente, în 
mijloace de transport etanşe sau în containere sigilate de medicul veterinar oficial al postului de 
control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale;  

medicul veterinar oficial de la locul de destinaţie notifică la sosire, medicului veterinar oficial 
de la postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale că produsele de 
origine animală au ajuns la unitatea de destinaţie, informaţia în cauză fiind inclusă în registrele de 
intrare;  

la unitatea de la locul de destinaţie, produsele sînt supuse tratamentului.  
Dacă medicul veterinar oficial al postului de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul 

posturilor vamale este informat că produsele declarate ca fiind destinate unei unităţi autorizate nu au 
ajuns la destinaţie, el întreprinde măsurile necesare faţă de persoana care răspunde de lotul în cauză.  

11. Agenţia, în lumina rezultatelor controalelor anterioare, reduce frecvenţa controalelor fizice 
asupra produselor de origine animală ce îndeplinesc următoarele condiţii:  

provin din ţări sau din regiuni ale acestora care oferă garanţii sanitar-veterinare satisfăcătoare 
în ceea ce priveşte controlul la punctul de origine al produselor destinate importului;  

s-au eliberat pentru ele certificate de import.  
12. Tranzitul produselor de origine animală se permite, doar dacă:  
aceste loturi provin dintr-o ţară ale cărei produse de origine animală nu au acces interzis pe 

teritoriul Republicii Moldova;  
tranzitul respectiv a fost autorizat în conformitate cu Legea nr.221-XVI din 19 octombrie 2007 

privind activitatea sanitar-veterinară.  
Condiţiile de trecere trebuie să respecte următoarele condiţii:  
loturile care se prezintă pentru tranzit la inspecţia de frontieră sînt însoţite de certificatul sau 

documentul sanitar-veterinar de origine, precum şi de traduceri legalizate ale acestora, dacă este 
cazul;  

lotul de produse de origine animală se prezintă la postul de control sanitar-veterinar, organizat 
în cadrul posturilor vamale menţionat, pentru a putea fi supus controlului documentelor şi 
controlului identităţii.  

Organul vamal acordă derogări de la controlul documentelor şi cel al identităţii, în cazul în 
care lotul de produse nu este vămuit la frontieră, în acest caz controalele documentelor se rezumă la 
examinarea certificatului de însoţire.  

În cazuri excepţionale, ce prezintă un risc pentru sănătatea animală şi sănătatea publică, sau 
cînd se suspectează existenţa unor nereguli, trebuie efectuate controale fizice suplimentare.  

În cazul transportării pe căi rutiere, feroviare sau fluviale, lotul respectiv:  
este expediat sub supraveghere vamală pînă la punctul de ieşire, însoţit de documentul şi de 

certificatul corespunzător, care precizează punctul de trecere a frontierei pe unde lotul iese din ţară;  
este transportat, fără a fi descărcat sau divizat după părăsirea punctului de trecere a frontierei, 

în vehicule sau containere sigilate. Nu este permisă manipularea în timpul transportului.  
Toate cheltuielile efectuate în scopul punerii în aplicare a prezentului punct sînt suportate de 

persoana responsabilă de încărcătură sau de reprezentantul acesteia, fără vreo plată din partea 
statului.  

13. Loturile de produse de origine animală, provenite dintr-o altă ţară şi avînd ca destinaţie o 
zonă liberă, un depozit provizoriu sau antrepozit vamal necesită admiterea la destinaţie de Agenţie, 
doar dacă persoana responsabilă de încărcătură a declarat în prealabil că produsele în cauză au ca 
destinaţie finală plasarea în regim vamal "import".  



Fără o specificare clară a destinaţiei finale a produselor de origine animală, acestea sînt 
considerate a fi destinate punerii în liberă circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova.  

Loturile de acest tip sînt supuse, la postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul 
posturilor vamale de intrare, controlului identităţii, controlului fizic şi al documentelor, pentru a se 
vedea dacă produsele de origine animală întrunesc sau nu condiţiile de import menţionate.  

Dacă în urma controlului documentelor rezultă că produsele de origine animală nu corespund 
cerinţelor sanitar-veterinare, nu este necesar un control fizic, decît în cazurile în care se suspectează 
existenţa unui risc pentru sănătatea animală şi publică.  

Dacă, în urma efectuării controalelor se constată îndeplinirea condiţiilor sanitar-veterinare, 
medicul veterinar oficial de la postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor 
vamale eliberează certificatul veterinar (DSVСI) – document sanitar-veterinar comun de intrare 
alăturat documentelor vamale. Agenţia, prin reprezentantul postului de control sanitar-veterinar, 
organizat în cadrul posturilor vamale permite intrarea într-un depozit dintr-o zonă liberă, depozit 
provizoriu sau antrepozit vamal a produselor de origine animală. Produsele de origine animală sînt 
declarate corespunzătoare din punctul de vedere veterinar pentru punerea ulterioară în liberă 
circulaţie.  

Dacă, în urma efectuării controalelor se constată că produsele în cauză nu îndeplinesc 
condiţiile sanitar-veterinare, medicul veterinar oficial de la postul de control sanitar-veterinar va 
elibera DSVCI cu specificarea „produse neconforme”, menţionat la poziţia 19 din anexa nr.3 la 
Norma sanitar-veterinară privind stabilirea procedurilor de efectuare a controalelor sanitar-
veterinare la introducerea în scopul importului a produselor de origine animală prin posturile de 
control sanitar-veterinar, organizate în cadrul posturilor vamale.  

14. Reintroducerea unui lot de produse refuzat de o ţară se permite, dacă produsele de origine 
animală sînt însoţite:  

de certificatul veterinar original sau de o copie legalizată de către autoritatea veterinară care a 
eliberat certificatul însoţitor al produselor de origine animală, însoţit de detalii cu privire la motivele 
refuzului şi de o garanţie că s-au respectat condiţiile de depozitare şi transport al produselor, care să 
afirme că produsele de origine animală în cauză nu au fost supuse vreunei manipulări;  

în cazul containerelor sigilate – de un certificat de la transportator, care să ateste că produsele 
de origine animală nu au fost manipulate sau descărcate.  

Produsele de origine animală neconformate sînt supuse controlului documentelor, controlului 
identităţii şi controlului fizic.  

Produsele de origine animală respective sînt expediate în condiţii care să garanteze că 
transportul pînă la unitatea de origine se face în mijloace de transport etanşe, identificate şi sigilate 
de autoritatea competentă, astfel încît sigiliile să se rupă la orice deschidere a containerelor.  

Toate cheltuielile efectuate în temeiul prezentului punct, inclusiv costul inspecţiei şi 
controalelor necesare aplicării prezentului punct, sînt suportate de către persoana responsabilă de 
încărcătură sau de către reprezentantul acesteia, fără vreo indemnizaţie din partea statului.  

15. Loturile importate fără a fi prezentate pentru controale sanitar-veterinare sînt confiscate şi 
autoritatea competentă dispune distrugerea sau utilizarea industrială a produselor respective. 

În cazul în care controalele menţionate dovedesc că produsele de origine animală nu satisfac 
condiţiile de import sau dacă aceste controale dezvăluie o neregulă, expeditorul sau reprezentantul 
său va gestiona lotul de produse în conformitate cu pct.21 lit.b) din Hotărîrea Guvernului nr.1243 
din 15 noiembrie 2007 „Cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind controalele 
sanitare veterinare aplicabile comerţului cu animale şi produse de origine animală”, cu plasarea 
acestora în destinaţia vamală respectivă.  

Pînă la reexpedierea produselor de origine animală menţionate la prezentul punct sau pînă la 
confirmarea motivelor respingerii, medicul veterinar oficial de la postul de control sanitar-veterinar, 



organizat în cadrul posturilor vamale, depozitează produsele în cauză, sub supraveghere, pe 
cheltuiala persoanei responsabile de lot.  

Persoana responsabilă de încărcătură sau reprezentantul acesteia suportă costurile aferente 
procesului de reexpediere sau distrugere a lotului sau utilizării produsului în alte scopuri.  

16. În cazul în care există îndoieli cu privire la:  
identitatea sau destinaţia reală a produsului;  
conformitatea produsului cu garanţiile stipulate de legislaţia referitoare la tipul respectiv de 

produs;  
îndeplinirea garanţiilor de sănătate animală sau sănătate publică prevăzute de legislaţia sanitar-

veterinară, se efectuează controale sanitar-veterinare pe care medicul veterinar oficial de la postul de 
control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale, le consideră necesare pentru a 
confirma sau infirma suspiciunea.  

Produsele de origine animală controlate trebuie să rămînă sub supravegherea medicului 
veterinar oficial de la postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale, pînă 
la obţinerea rezultatelor controalelor.  

Dacă suspiciunile sînt confirmate, se intensifică controalele asupra produselor de origine 
animală de aceeaşi origine.  

  
Capitolul III  

DISPOZIŢII DE PROTECŢIE 
17. Dacă pe teritoriul unei ţări izbucneşte sau se răspîndeşte o zoonoză sau o altă boală, 

fenomen ori circumstanţă ce poate constitui o ameninţare gravă pentru sănătatea animală sau 
publică, Agenţia, acţionînd din propria iniţiativă sau la cererea unui alt stat, adoptă fără întîrziere, în 
funcţie de gravitatea situaţiei, una dintre următoarele măsuri:  

suspendarea oricărei introduceri din ţara respectivă sau din regiunea ţării respective şi, dacă 
este necesar, din ţara de tranzit;  

stabilirea unor condiţii speciale cu privire la produsele de origine animală ce provin din ţara 
respectivă sau dintr-o regiune a acesteia;  

elaborarea, în baza constatărilor reale, a unor norme sanitar-veterinare de control adecvate, în 
vederea depistării riscurilor pentru sănătatea publică sau animală şi, în funcţie de rezultatul 
controalelor respective, creşterea frecvenţei controalelor fizice.  

În cazul în care orice control prevăzut de prezenta Normă sanitar-veterinară demonstrează că 
un lot de produse de origine animală poate constitui un pericol pentru sănătatea animală sau umană, 
Agenţia ia în mod de urgenţă următoarele măsuri:  

anunţă imediat autoritatea competentă a ţării exportatoare;  
nu admite intrarea în ţară a lotului respectiv sau pune sub interdicţie şi dispune nimicirea 

lotului respectiv.  
  

Capitolul IV 
INSPECŢII ŞI CONTROALE SANITAR-VETERINARE 

18. Agenţia efectuează controale sanitar-veterinare, pentru aplicarea uniformă a prezentei 
Norme sanitar-veterinare.  

În cazul în care controalele sanitar-veterinare constată că produsele de origine animală nu 
corespund cerinţelor sanitar-veterinare:  

informează toate posturile de control sanitar-veterinar, organizate în cadrul posturilor vamale;  
medicul veterinar oficial de la postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor 

vamale, efectuează controale sanitar-veterinare mai severe asupra tuturor loturilor de produse de 
origine animală de aceeaşi origine, cuprinzînd un control fizic, prelevarea de probe şi testări de 
laborator.  



Agenţia este informată cu privire la rezultatele controalelor mai severe şi, în baza acestor 
informaţii, face toate investigaţiile necesare pentru identificarea motivelor şi originii 
neregularităţilor constatate.  

19. Agenţia va lua măsurile administrative în conformitate cu legea, pentru a fi pedepsită orice 
încălcare a prevederilor prezentei Norme sanitar-veterinare.  

   
Anexa nr.1 

la Norma sanitar-veterinară privind 
stabilirea anumitor principii fundamentale 

de organizare a controalelor veterinare 
la importul şi comercializarea produselor 

de origine animală 
   

Cerinţe generale pentru dotarea posturilor de control  
sanitar-veterinar, organizate în cadrul posturilor vamale  

Posturile de control sanitar-veterinar, organizate în cadrul posturilor vamale, trebuie să dispună de:  
personalul necesar pentru controlul documentelor (certificate de sănătate animală sau orice alt document stipulat de 

legislaţia naţională), ce însoţesc produsele de origine animală;  
un număr suficient, raportat la cantitatea de produse de origine animală ce trece prin postul de control sanitar-veterinar, 

organizat în cadrul posturilor vamale, de personal veterinar şi auxiliar special instruit să efectueze controale asupra conformităţii 
produselor de origine animală cu documentele însoţitoare, precum şi controale fizice sistematice ale fiecărui lot de produse de 
origine animală;  

personal suficient pentru a preleva şi a pregăti probe aleatorii din loturile de produse prezentate la un anumit post de 
control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale;  

spaţii suficient de mari care să fie puse la dispoziţia personalului responsabil de controalele veterinare;  
incinte igienice adecvate şi dotări pentru efectuarea analizelor de rutină, pentru prelevarea probelor în conformitate cu 

prezenta Normă sanitar-veterinară;  
incinte igienice adecvate şi dotări în vederea prelevării şi pregătirea probelor pentru controalele de rutină (norme 

microbiologice);  
serviciile unui laborator specializat care poate efectua analize speciale ale probelor prelevate la postul de control sanitar-

veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale;  
incinte şi depozite frigorifice pentru depozitarea porţiunilor din loturi destinate analizelor şi a produselor de origine 

animală, a căror punere în liberă circulaţie nu a fost autorizată de medicul veterinar-şef al postului de control sanitar-veterinar, 
organizat în cadrul posturilor vamale;  

echipament adecvat pentru schimbul rapid de informaţii, în special cu alte posturi de control sanitar-veterinar, organizate 
în cadrul posturilor vamale. 

  
   

Anexa nr.2 
la Norma sanitar-veterinară privind 

stabilirea anumitor principii fundamentale 
de organizare a controalelor veterinare 

la importul şi comercializarea produselor 
de origine animală 

  
Controlul fizic al produselor de origine animală  

Scopul controlului fizic este de a se asigura că produsele de origine animală îndeplinesc în continuare scopul menţionat în 
certificatul sau documentul veterinar.  

Garanţiile de origine oferite de ţara exportatoare trebuie, deci, verificate, pentru a asigura că transportul ulterior al 
produselor de origine animală nu a afectat starea originală certificată, prin următoarele metode:  

examen organoleptic: miros, culoare, consistenţă, gust;  
teste fizice sau chimice simple: tăiere, topire, gătire;  
teste de laborator pentru detectarea reziduurilor, agenţilor patogeni, agenţilor contaminanţi, probelor alterării.  
Indiferent de tipul de produs, se efectuează următoarele verificări:  
un control al condiţiilor şi mijloacelor de transport pentru identificarea, în special, a oricăror deficienţe sau întreruperi ale 

sistemului frigorific;  
se compară greutatea reală a lotului cu cea indicată pe certificatul sau documentul veterinar, cîntărindu-se întregul lot, 



dacă este cazul;  
verificarea ambalajelor şi a tuturor marcajelor (ştampile, etichete) de pe acestea;  
se verifică temperatura, pentru a se asigura respectarea acesteia în timpul transportului;  
înainte de testele organoleptice, fizice, chimice şi de laborator se examinează un întreg set de pachete sau de probe, în 

cazul produselor în vrac.  
Testele trebuie efectuate asupra unei întregi game de probe prelevate din întregul lot, care poate fi parţial descărcat, dacă 

este cazul, pentru a se asigura testarea tuturor părţilor sale.  
Examinarea trebuie să acopere 1% din obiectele sau pachetele dintr-un lot, de la minimum două obiecte/pachete la 

maximum zece.  
Totuşi, în funcţie de produse şi de condiţii, autorităţile veterinare pot insista asupra efectuării unor controale mai ample.  
În cazul mărfii în vrac, se prelevă cel puţin cinci probe din diferite părţi ale lotului.  
În cazul în care se aplică teste aleatorii de laborator, care nu pot oferi rezultate imediate, şi nu există nici un pericol 

imediat pentru sănătatea publică şi animală, lotul trebuie avizat.  
Totuşi, dacă s-au efectuat teste de laborator datorită suspectării existenţei unei nereguli sau dacă testele anterioare au dat 

rezultate pozitive, loturile nu necesită avizul decît în cazul în care rezultatele testelor sînt negative;  
mijlocul de transport trebuie descărcat integral în următoarele cazuri:  
a) încărcarea s-a făcut de aşa manieră încît să nu permită accesul la întregul lot prin descărcare parţială;  
b) controlul probelor a evidenţiat nereguli;  
c) lotul anterior a prezentat nereguli;  
d) medicul veterinar oficial suspectează existenţa unor nereguli;  
odată terminat controlul fizic, medicul veterinar oficial de la postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul 

posturilor vamale trebuie să certifice controlul închizînd şi ştampilînd oficial toate pachetele deschise şi resigilînd toate 
containerele, numărul sigiliilor veterinare fiind trecut în documentul de trecere a frontierei. 

  
  

Anexa nr.3  
la Hotărîrea Guvernului 

nr.1408 din 10 decembrie 2008  
   

NORMA SANITAR-VETERINAR Ă 
privind frecvenţa controalelor fizice care se aplică anumitor 

loturi de produse de origine animală importate  
1. Norma sanitar-veterinară privind frecvenţa controalelor fizice care se aplică anumitor loturi 

de produse de origine animală importate (în continuare – Norma sanitar-veterinară) stabileşte reguli 
generale de aplicare a controalelor la posturile de control sanitar-veterinar, organizate în cadrul 
posturilor vamale, întrucît, în cazul în care controalele demonstrează că produsele nu satisfac 
cerinţele necesare sau prezintă orice altă neregulă, colaboratorii posturilor de control sanitar-
veterinar, organizate în cadrul posturilor vamale, sînt obligaţi să informeze Agenţia Sanitar-
Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală (în continuare – Agenţie) cu privire la 
aceasta.  

2. Prezenta Normă sanitar-veterinară a fost armonizată cu prevederile Deciziei Comisiei 
Europene 94/360/EC din 20 mai 1994 privind frecvenţa redusă a controalelor fizice care se aplică 
anumitor loturi de produse importate şi care provin din ţări terţe (L 158/41 Jurnalul Oficial al 
Comunităţilor Europene 25.6.1994).  

3. Posturile de control sanitar-veterinar, organizate în cadrul posturilor vamale efectuează 
controale fizice astfel încît agentul economic care importă produse de origine animală să se 
conformeze cerinţelor sanitar-veterinare.  

4. Agenţia va urmări ca fiecare post de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor 
vamale, să ţină o evidenţă a rezultatelor tuturor controalelor efectuate asupra loturilor de produse de 
origine animală importate în conformitate cu anexa la prezenta Norma sanitar-veterinară, timp de cel 
puţin 18 luni de la inspecţie.  



Medicul veterinar oficial de la postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul 
posturilor vamale, trimite Agenţiei la fiecare lună o dare de seamă despre rezultatele inspecţiilor 
efectuate.  

5. În cazul în care controalele sanitar-veterinare ale produselor de origine animală indică o 
abatere de la cerinţele în vigoare, cu implicaţii serioase pentru sănătatea animală sau publică, 
medicul veterinar oficial de la postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor 
vamale, informează fără întîrziere Agenţia în această privinţă.  

Pînă la remedierea acestor deficienţe, Agenţia interzice comercializarea produselor de origine 
animală pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în corespundere cu art.6 lit.h) din Legea nr.221-
XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară.  

   
Anexă 

la Norma sanitar-veterinară 
privind frecvenţa controalelor fizice 

care se aplică anumitor loturi de 
produse de origine animală importate 

  
Grupele de produse şi frecvenţa controalelor fizice sanitar-veterinare  

la importul produselor de origine animală 
  

Cate-
goria 

Grupele de produse Frecvenţa 
controlului  
fizic (%) 

I  Carne proaspătă inclusiv: organe interne şi produse de la bovine, ovine, caprine, porcine şi specii de 
cabaline  
Produse din peşte păstrate în containere închise ermetic, astfel încît să fie stabile cerinţele faţă de 
temperatură, peşte proaspăt şi congelat şi produse ale pescuitului uscate şi/sau sărate 
Ouă întregi  
Untură şi grăsimi topite  
Membrane de animale  
Ouă pentru incubaţie 

20  

II Carne de pasăre şi produse din carne de pasăre 
Carne de iepure, carne de vînat (sălbatic/de crescătorie) şi produsele acestora 
Lapte şi produse lactate pentru consum uman  
Produse din ouă  
Proteine de origine animală prelucrate pentru consum uman  
Alte produse ale pescuitului Miere 

50  

III Spermă 
Embrioni  
Îngrăşăminte  
Lapte şi produse lactate (nu pentru consum uman)  
Gelatină  
Melci  
Oase şi produse din oase  
Piei brute şi prelucrate  
Păr scurt, aspru de pe partea dorsală, lînă, păr, pene  
Coarne şi copite  
Produse apicole  
Trofee de vînătoare;  
Hrană procesată pentru animale  
Materie primă pentru fabricarea hranei pentru animale de companie  
Materie primă, sînge, produse din sînge, glande şi organe pentru uz farmaceutic  
Produse din sînge pentru uz tehnic  
Agenţi patogeni  
Fîn/paie 

Minimum 1 
Maximum 10 



   
   

Anexa nr.4  
la Hotărîrea Guvernului 

nr.1408 din 10 decembrie 2008  
   

NORMA SANITAR-VETERINAR Ă 
privind stabilirea procedurilor de efectuare a controalelor sanitar-veterinare la introducerea 

în scopul importului a produselor de origine animală prin posturile de control 
sanitar-veterinar, organizate în cadrul posturilor vamale 

1. Norma sanitar-veterinară privind stabilirea procedurilor de efectuare a controalelor sanitar-
veterinare la introducerea în scopul importului a produselor de origine animală prin posturile de 
control sanitar-veterinar, organizate în cadrul posturilor vamale (în continuare – Normă sanitar-
veterinară) stabileşte proceduri de control sanitar-veterinar la posturile de control sanitar-veterinar, 
organizate în cadrul posturilor vamale, în vederea asigurării bunei funcţionări a sistemului de 
controale sanitar-veterinare pe piaţa internă.  

2. Prezenta Normă sanitar-veterinară a fost armonizată cu prevederile Regulamentului (CE) 
nr.136/2004 al Comisiei Europene din 22 ianuarie 2004 de stabilire a procedurilor controalelor 
sanitar-veterinare la punctele de control la frontieră ale Comunităţii la importul produselor 
provenind din ţări terţe (Official Journal L 021, pct.0011 – 0023).  

3. Înainte de sosirea fizică a lotului pe teritoriul ţării, persoana responsabilă de încărcătură 
notifică sosirea produselor la personalul de inspecţie de la postul de control sanitar-veterinar, 
organizat în cadrul posturilor vamale, la care trebuie declarate produsele de origine animală, printr-
un document sanitar-veterinar comun de intrare (DSVCI).  

4. DSVCI este documentul sanitar-veterinar comun de intrare care însoţeşte transportul pînă la 
destinaţia finală şi care este compus din partea 1, completată de agentul economic, şi partea a 2-a, 
care se va completa de către autoritatea veterinară responsabilă care realizează controlul identităţii, 
controlul documentelor şi/sau controlul fizic la postul de control sanitar-veterinar, organizat în 
cadrul posturilor vamale sau, după caz, la locul de destinaţie.  

5. Informaţia cuprinsă în DSVCI poate, cu autorizaţia eliberată de Agenţia Sanitar-Veterinară 
şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală (în continuare – Agenţie), să facă obiectul unei 
notificări prealabile printr-un sistem de telecomunicaţii sau printr-un alt sistem de transmitere 
electronică a datelor. Într-un astfel de caz, informaţia transmisă pe cale electronică trebuie să fie cea 
prevăzută în partea 1 din modelul DSVCI prevăzut în anexa nr.3 la prezenta Normă sanitar-
veterinară.  

6. După încheierea controalelor sanitar-veterinare, partea a 2-a a DSVCI specificat în anexa 
nr.3 din prezenta Normă sanitar-veterinară se completează sub răspunderea medicului veterinar 
oficial responsabil de la postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale. 
Acesta sau un alt medic veterinar oficial aflat în subordinea lui, semnează DSVCI, fapt ce acordă 
lotului permisiunea de trecere.  

7. Originalul DSVCI pentru loturile cărora le-a fost acordată permisiunea de trecere este 
compus din părţile 1 şi 2, prezentate în anexa nr.3 la prezenta Normă sanitar-veterinară, completate 
în mod corespunzător şi semnate.  

Medicul veterinar oficial sau persoana responsabilă de încărcătură notifică autorităţilor vamale 
permisiunea de trecere care a fost acordată lotului, prin prezentarea originalului DSVCI sau prin 
transmiterea acestuia pe cale electronică.  

După plasarea mărfurilor într-o anumită destinaţie vamală, originalul DSVCI trebuie să 
însoţească lotul pînă la prima unitate de destinaţie.  



Medicul veterinar oficial al postului de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor 
vamale, păstrează o copie a DSVCI, iar o copie o transmite persoanei responsabile de încărcătură.  

Medicul veterinar oficial păstrează originalul certificatului sanitar-veterinar sau al 
documentelor eliberate care însoţesc lotul, precum şi o copie a DSVCI timp de cel puţin trei ani. Cu 
toate acestea, în cazul loturilor de produse de origine animală destinate a fi depozitate într-un 
antrepozit vamal, depozit provizoriu sau zonă liberă documentul sanitar-veterinar original ce 
însoţeşte lotul trebuie să-l însoţească în continuare pînă la punctul de destinaţie finală, iar copiile se 
păstrează la postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale.  

8. În cazul în care loturile de produse au primit permisiunea de trecere la postul de control 
sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale, dar se află în continuare sub control vamal şi 
sînt puse în liberă circulaţie într-un stadiu ulterior, se aplică procedura prevăzută la punctele 6 şi 7 
ale prezentei Norme sanitar-veterinare.  

Originalul DSVCI însoţeşte lotul atît timp cît acesta se află sub supravegherea vamală a uneia 
sau mai multor unităţi pînă în momentul în care persoana responsabilă de încărcătură depune cererea 
de vămuire.  

9. În cazul în care un lot ar fi fracţionat, originalul DSVCI se prezintă autorităţilor vamale 
competente responsabile de unitatea în care se fracţionează lotul. O copie a DSVCI va fi astfel 
păstrată de unitatea respectivă.  

Autoritatea competentă responsabilă de unitatea menţionată eliberează o fotocopie 
autentificată a originalului DSVCI pentru a însoţi fiecare parte a lotului şi o completează cu 
informaţii privind cantitatea sau greutatea revizuită.  

Autoritatea competentă poate solicita agentului economic al unităţii în care a fost fracţionat 
lotul să păstreze un registru pentru a garanta trasabilitatea diferitelor părţi ale lotului.  

Adnotările privind DSVCI – document sanitar-veterinar comun de intrare şi copiile acestuia 
trebuie păstrate timp de trei ani.  

10. Medicul veterinar oficial al postului de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul 
posturilor vamale, supune produsele vegetale (fîn, paie) controalelor documentelor şi, după caz, 
analizelor de laborator, precum şi controalelor fizice.  

Aceste cerinţe se aplică tuturor produselor vegetale, care, datorită originii şi destinaţiei lor 
ulterioare, pot constitui un risc de răspîndire a unor boli infecţioase sau contagioase la animale. 

   
Anexa nr.1 

la Norma sanitar-veterinară privind stabilirea procedurilor 
de efectuare a controalelor sanitar-veterinare 

la introducerea în scopul importului a produselor 
de origine animală prin posturile de control 

sanitar-veterinar, organizate în cadrul 
posturilor vamale 

  
Controalele documentelor  

1. Pentru fiecare lot, trebuie să se verifice destinaţia vamală şi utilizarea prevăzută a produselor de origine animală.  
2. Fiecare DSVCI sau document de sănătate animală ce însoţeşte un lot de produse de origine animală şi care este 

prezentat la postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale, trebuie să facă obiectul unui control pentru a 
se confirma, dacă este necesar, că:  

este vorba de un certificat sanitar-veterinar sau document original;  
se referă la o ţară sau la o regiune a unei ţări autorizate să exporte;  
prezentarea şi conţinutul său sînt conforme cu modelul stabilit pentru produsul şi ţara în cauză;  
respectă principiile generale ale certificării; a fost completat integral;  
se referă la o unitate sau o navă autorizată să exporte;  
are semnătura medicului veterinar oficial sau a reprezentatului autorităţii oficiale în cazul în care acesta este abilitat să 

semneze, menţiunea lizibilă cu majuscule a numelui şi funcţiei acestuia, precum şi ştampila şi semnătura medicului veterinar 
oficial ale ţării de origine, avînd o altă culoare decît cea a celorlalte menţiuni înscrise în certificat, în cazul certificatelor 



electronice, o semnătură şi o ştampilă generată de un sistem securizat;  
partea 1 a DSVCI prezentată în anexa nr.3 din prezenta Normă sanitar-veterinară este completată corect şi informaţiile 

cuprinse în aceasta coincid cu cele ce rezultă din celelalte documente oficiale care însoţesc lotul. 

  
   

Anexa nr.2 
la Norma sanitar-veterinară privind stabilirea procedurilor 

de efectuare a controalelor sanitar-veterinare 
la introducerea în scopul importului a produselor 

de origine animală prin posturile de control 
sanitar-veterinar, organizate în cadrul 

posturilor vamale 
   

Analizele  
1. Loturile de produse de origine animală prezentate la import trebuie să se supună unui plan de monitorizare, pentru a se 

verifica respectarea cerinţelor sanitar-veterinare, în special, pentru a se detecta reziduurile, agenţii patogeni sau alte substanţe 
periculoase pentru om, animale sau mediul înconjurător. Planurile de monitorizare ţin seama de natura produselor şi de riscurile 
pe care le prezintă acestea şi, în special, de parametri, cum ar fi frecvenţa şi numărul de loturi care intră şi rezultatele operaţiilor 
de monitorizare precedente.  

2. În cazul în care testele efectuate aleatoriu în cadrul planurilor de monitorizare, prevăzute la pct.1 din prezenta anexă nu 
semnalează existenţa unui risc imediat pentru sănătatea publică sau animală, lotul examinat poate fi pus în liberă circulaţie înainte 
ca rezultatele de laborator să fie disponibile. În toate situaţiile, DSVCI care însoţeşte lotul trebuie să cuprindă o specificare în 
acest sens, iar direcţiile raionale/municipale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa produselor de origine animală de la locul de 
destinaţie trebuie informate cu privire la aceasta.  

3. În cazul în care testele de laborator sînt efectuate în baza presupunerii unor nereguli, a unor informaţii primite, a unei 
notificări prealabile primite de la sistemul de alertare rapidă pentru produsele alimentare de origine animală sau în temeiul unei 
măsuri de salvgardare şi în cazul în care analiza depistează un agent patogen sau o substanţă care prezintă un risc direct sau 
imediat pentru sănătatea publică sau animală, medicul veterinar oficial responsabil de postul de control sanitar-veterinar, 
organizat în cadrul posturilor vamale, sau autorităţile competente trebuie să amîne vămuirea produselor de origine animală şi 
punerea lor în liberă circulaţie pînă în momentul în care rezultatele de laborator sînt satisfăcătoare. Pînă în acel moment, lotul 
rămîne sub controlul autorităţilor şi sub responsabilitatea medicului veterinar oficial sau a agentului oficial desemnat de postul de 
control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale în care s-au efectuat controalele sanitar-veterinare.  

4. Se informează Agenţia cu privire la rezultatele pozitive a testelor de laborator. 

   
   

Anexa nr.3 
la Norma sanitar-veterinară privind 

stabilirea procedurilor de efectuare a 
controalelor sanitar-veterinare la introducerea 

în scopul importului a produselor de origine 
animală prin posturile de control sanitar-veterinar, 

organizate în cadrul posturilor vamale 
  

Modelul Documentului Sanitar-Veterinar Comun de Intrare  
(DSVCI)*  

  
REPUBLICA  
MOLDOVA  

Document Sanitar-Veterinar Comun de Intrare 
(DSVCI) 
  

Partea 1:  
Detalii privind 
lotul de 
produse de 
origine animală 
transportate 
 
Part 1:  

1. Expeditor/exportator  
(Consignor/Exporter)  
 
Nume  
(Name)  
 
Adresa  
(Address) 

2. Numărul de referin ţă DSVCI  
(CVED Reference Number) 

Postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor 
vamale  
(Border Inspection Point) 



Details of 
consignment 
presented 

  

Ţara  
(Country) 

  

Codul ISO  
(ISO Code) 

Numărul de unitate  
(Unit number) 

3. Destinatar  
(Consignee)  
 
Numele  
(Name)  
 
Adresa  
(Address)  
 
Codul poştal  
(Postal code) 

  

4. Persoana responsabilă de încărcătur ă  
(Person responsible for load)  
 
Numele  
(Name)  
 
Adresa  
(Address) 

Ţara  
(Country) 

  

Codul ISO  
(ISO Code) 

5. Importator   
(Importer)  
 
Nume  
(Name) 
 
Adresa  
(Address) 
 
Codul poştal  
(Postal code) 

  

6. Ţara de origine  
(Country of origin) 

7. Ţara de expediere  
(Country whence consigned) 

Codul ISO  
(ISO Code) 

Codul ISO  
(ISO Code) 

Ţara  
(Country) 

Codul ISO  
(ISO Code) 

  

8. Adresa de livrare  
(Delivery address) 

9. Sosire la postul de control sanitar-
veterinar, organizat în cadrul 
posturilor vamale (data prevăzută)  
(Arrival at BIP (Estimated Date)) 

  

10. Documente sanitar-veterinare  
(Veterinary Documents)  
 
Numărul   
(Number(s))  
 
Data eliberării   
(Date of Issue)  
 
Întreprinderea de origine (după caz)  
(Manufacturins, company (where relevant))  
 
Numărul autoriza ţiei sanitar-veterinare  
(Veterinary Approval No.) 

Data  
(Date) 

  

Ora  
(Hour) 

11. Numele navei/numărul zborului   
(Vessel name/flight No)  
 
Numărul documentului ce însoţeşte 
transportul maritim/aerian   
(Document No. for the naval 
transportation/air transport)  
 
Numărul vagonului, al vehiculului 
sau remorcii  
(Wagon/vehicle/trailer No.) 

  

12. Natura mărfii, num ărul şi tipul 
coletului  

13. Cod produs (cod NC, minim primele 4 cifre)  
(Commodity code (CN, minimum first 4 digits)) 



(Nature of goods, Number and type of 
packaging) 

  

14. Greutate brută (kg)  
(Gross weight (kg)) 

  

15. Greutate netă (kg)  
(Net weight (kg)) 

  

Temperatura  
(Temperature) 

refrigerat ă:  
(chilled)  
 
ambiantă:  
(ambient) 

  

congelată:  
(frozen) 

16. Numărul sigiliului şi numărul containerului   
(Seal number and container number) 

  

17. Transport spre  
(Transportation to)  
 
Postul de control sanitar-veterinar, 
organizat în cadrul posturilor 
vamale Republica Moldova  
(EU BIP)  
 
Numărul de unitate:  
(unit No.) 

  

18. Conform cerinţelor sanitar-veterinare  
(According to veterinary - sanitary requirements)  
 
Conforme  
(In conformity)  
 
Neconforme  
(Non-conformity) 

19. Pentru reintroducere  
(For re-import) 

  

20. Destinat pieţei interne  
(For internal market)  
 
Consum uman:  
(Human consumption)  
 
Alimente pentru animale:  
(Animal Food)  
 
Uz farmaceutic:  
(Pharmaceutical use)  
 
Uz tehnic:  
(Technical use)  
 
Alte utiliz ări:   
(Other uses) 

21. Pentru loturile neconforme  
(For non-conformity consignments) 

  

Antrepozit vamal  
(Customs warehouse) 

  

Numărul de înregistrare  
(Registration No.) 

Zonă liberă sau 
depozit provizoriu  
(Free zone or 
profisional warehouse) 

  

Numărul de înregistrare  
(Registtered No.) 

Furnizorul de nave  
(Ship supplier) 

  

Numărul de înregistrare  
(Registration No.) 

Nava  
(Ship) 

  

Numele  
(Name) 

Portul   
(Port) 

22. Declaraţie  
Subsemnatul, responsabil de 
încărcătura menţionată mai sus, 
declar pe propria răspundere că, din 
cîte cunosc, declaraţiile făcute în 
prima parte a prezentului document 
sînt complete şi autentice şi mă 
angajez să respect dispoziţiile 

Locul şi data declaraţiei  
(Place and date of declaration)  
 
Numele semnatarului  
(Name of signatory)  
 
Semnătura   
(Signature) 



juridice, inclusiv plata controalelor 
sanitar-veterinare pentru a putea 
reintra în posesia oricărui lot respins 
după un tranzit prin UE spre o altă 
ţară  
 
(Declaration  
The undersigned, responsible for the 
load described above, certify to the 
best of my knowledge and belief, that, 
the statements made in Section I of this 
documents are true and complete, and I 
agree to comply with the legal 
requirements, including payments for 
veterinary checks, for repossession of 
any consignment rejected after transit 
across the EU to another country.) 

 
REPUBLICA  
MOLDOVA  

  
Document Sanitar-Veterinar Comun de Intrare 
(DSVCI) 
  

Partea 2:  
Detalii privind 
lotul de 
produse de 
origine animală 
transportate  
 
Part 2:  
Decision on 
consignment 

23. DSVCI anterior:  
(Previous CVED) 

  

24. DSVCI: Număr de referinţă:  
(CVED Reference Number) 

Nu  
(No) 

  

Da  
(Yes) 

Număr de referinţă  
(Reference Number) 

  

25. Controlul documentelor:  
(Documentary check)  
 
Satisfăcător   
(Satisfactory)  
 
Nesatisfăcător   
(Non-satisfactory) 

26. Controlul identităţii:   
(Identity check) 

  

Controlul sigiliilor   
(Seal check) 

SAU  
OR 

Controlul 
complet al 
identităţii   
(Full identity 
check) 

  

Satisfăcător   
(Satisfactory) 

  

Nesatisfăcător   
(Non-
satisfactory) 

27. Controlul fizic:   
(Physical check)  
 
Satisfăcător   
(Satisfactory)  
 
Nesatisfăcător   
(Non-satisfactory)  
 
Neefectuat  
(Not done)  
 
Regim de controale reduse 
altele  

28. Teste de 
laborator:   
(Laboratory tests) 

  

Nu  
No 

Da  
Yes 

Test de depistare a:  
(Tested for) 

  

Probe aleatorii  
(Random) 

  

Pe bază de bănuieli  
(On suspicion) 

Rezultate:  
(Results) 

Satisfăcătoare  
(Satisfactory)  
 
Nesatisfăcătoare  



(Reduced checks regime) (Non-satisfactory) 
  

Punere în liberă circulaţie înainte de aflarea rezultatului  
(Released pending check results) 

  

29. Admisibilitate la transbordare:  
(Accepted for transshipment)  
 
Postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale Republica Moldova  
(Republic of Moldova BIP)  
 
Număr de unitate:  
(Unit No.) 

  

30. Admisibilitate pe piaţa internă:  
(Accepted for internal market)  
 
Punere în liberă circulaţie:  
(For free circulation)  
 
Consum uman:  
(Human consumption)  
 
Alimente pentru hrana animalelor:  
(Animal feedingstuff)  
 
Uz farmaceutic:  
(Pharmaceutical use)  
 
Uz tehnic:  
(Technical use)  
 
Alte utiliz ări:   
(Other uses) 

31. Admisibilitate în caz de transport sub control  
(Acceptable if channelled)  
 
Procedura  
(Procedure) 

  

32. Admisibilitate a anumitor proceduri de depozitare în 
antrepozit  
(Acceptable for specific warehouse procedure)  
 
Antrepozit vamal  
(Customs warehouse)  
 
Zonă liberă sau antrepozit liber  
(Free zone or free warehouse)  
 
Furnizor de nave  
(Ship supplier)  
 
Direct pe o navă  
(Direct to a ship) 

  

33. Non admisibilitate  
(Non acceptable)  
 
a. Reexportare:  
(Re-exportation)  
 
b. Distrugere:  
(Distruction)  
 
c. Transformare:  
(Trasformation)  
 
Pînă la (data):  
(By date): 

34. Justificarea refuzului  
(Reason for refusal)  
 
a) Absenţa certificatului/certificat nevalabil   
(Absence/invalid certificate)  
 
b) Ţară neautorizată  
(Non approved country)  
 
c) Unitate neautorizată  
(Non approved establishment)  
 
d) Produs interzis  
(Prohibited product)  
 
e) Neconformitate a documentelor  
(Inconformities with documents)  
 
f) Greşeală privind marca de sănătate publică  
(Health Mark error)  
 

35. Detalii privind destinaţiile de 
control (31-33)  
(Details on destinations of control (31-
33))  
 
Numărul de autorizare (după caz):  
(Approval No. (where relevant)  



 
Adresa:  
(Address) 

g) Problemă de igienă  
(Physical Hygiene failure)  
 
h) Contaminare chimică  
(Chemical contamination)  
 
i) Contaminare microbiologică  
(Micro biological contamination)  
 
j) Altele  
(Other) 

  

36. Lot resigilat  
(Consignment resealed)  
 
Numărul noului sigiliu:   
(New seal No.) 

37. Identificarea completă a 
posturilor de control sanitar-
veterinar, organizate în cadrul 
posturilor vamale sau a autorităţii 
competente şi ştampila oficială  
(Full identification on border 
inspection point by competent 
authority and official stamp) 

38. Medicul veterinar oficial  
(Official veterinarian)  
 
Subsemnatul, medic veterinar sau agent oficial desemnat, atest 
realizarea conform cerinţelor sanitar-veterinare a controalelor 
sanitar-veterinare efectuate asupra acestui lot  
(The undersigned official veterinarian, or designated official agent, 
certify that the veterinary checks on this consignment have been 
carried out.)  
 
Semnătura:   
(Signature)  
 
Numele (cu majuscule)  
(Name (in capitals))  
 
Data:  
(Date) 

  

39. Postul de control sanitar-
veterinar, organizat în cadrul 
posturilor vamale de tranzit înainte 
de ieşire: formalit ăţi pentru ieşirea 
din ţară şi confirmarea controalelor 
realizate asupra mărfurilor aflate în 
tranzit, în conformitate cu pct.12 din 
anexa nr.2 la prezenta hotărîre:   
(Exit transit BIP: Formalities of exit 
from the country and checks made on 
transited goods, confirmed in 
accordance with point 12 of Annex 
Nr.2 to present Government Decision):  
 
Data  
(Date)  
 
Ştampila  
(Stamp) 

  

40. Trimitere la documentul vamal:  
(Customs reference document) 

41. DSVCI ulterior  
(Subsequent CVED)  
 
Numărul (numerele):  
(Number(s)) 

  
* Note explicative privind certificatul DSVCI  
  

Partea 1  
Prezenta parte este destinată declarantului  

sau responsabilului de încărcătur ă  
Poziţia 1. Expeditorul/exportatorul: se indică numele organizaţiei comerciale care expediază lotul (în ţara respectivă).  



Poziţia 2. Postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale. Dacă informaţia nu este imprimată 
deja pe document, această poziţie se completează. Numărul de referinţă DSVCI este numărul de referinţă unic conferit de postul 
de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale care eliberează certificatul (menţionat, de asemenea, la poziţia 
24). Numărul de unitate este cel al postului de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale şi figurează 
împreună cu numele acestuia pe lista posturilor de control sanitar-veterinar, organizate în cadrul posturilor vamale desemnate.  

Poziţia 3. Destinatarul: se indică adresa persoanei sau a organizaţiei comerciale ce figurează în certificatul ţării. 
Poziţia 4. Responsabilul de încărcătură (inclusiv agentul sau declarantul acesteia): care răspunde de lot la prezentarea 

acestuia la postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale şi care face declaraţiile necesare autorităţilor 
competente în numele importatorului: se indică numele şi adresa responsabilului.  

Poziţia 5. Importatorul: importatorul poate să nu fie prezent la postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul 
posturilor vamale: se indică numele şi adresa acestuia. În cazul în care importatorul şi agentul sînt una şi aceeaşi persoană, acest 
lucru se menţionează „a se vedea poziţia 2”.  

Poziţia 6. Ţara de origine: este vorba de ţara în care produsul de origine animală finit a fost produs, fabricat sau ambalat.  
Poziţia 7. Ţara de expediere: este vorba de ţara în care încărcătura a fost plasată pe mijlocul de transport final pentru a fi 

expediată spre destinaţia finală.  
Poziţia 8. Se notează adresa de destinaţie. Prezenta poziţie cuprinde, de asemenea, produsele conforme (poziţia 18), 

precum şi produsele neconforme (poziţia 21).  
Poziţia 9. Se indică data prevăzută, la care loturile trebuie să sosească la postul de control sanitar-veterinar, organizat în 

cadrul posturilor vamale.  
Poziţia 10. Certificatul/documentul sanitar-veterinar: data eliberării: este vorba de data la care certificatul sau documentul 

a fost semnat de medicul veterinar oficial sau de Agenţie. Numărul: se va indica numărul oficial unic al certificatului. În ceea ce 
priveşte produsele ce provin dintr-o unitate sau de pe o navă autorizată sau înregistrată, se vor indica numele şi numărul de 
autorizare sau de înregistrare, după caz. Pentru paietele de embrioni, ovule şi material seminal, se va preciza numărul de 
identitate al echipei de colectare desemnate.  

Poziţia 11. Se vor indica toate detaliile referitoare la mijloacele de transport la sosire: pe calea aerului – numărul zborului 
şi numărul scrisorii de transport aerian, pe cale maritimă – numele navei şi numărul conosamentului, transport rutier – numărul 
plăcii de înmatriculare a vehiculului şi numărul remorcii, după caz, şi pe cale ferată – numărul trenului şi al vagonului.  

Poziţia 12. Natura mărfii : se precizează specia animală, tratamentul aplicat produselor, precum şi numărul şi tipul 
coletelor ce compun încărcătura (50 de lăzi de 2 kg sau numărul de containere, de exemplu). Precizaţi temperatura adecvată 
pentru transport.  

Poziţia 13. Codul NC: Se indică cel puţin primele patru cifre ale codului nomenclaturii combinate (codul NC). În cazul în 
care un certificat se referă la un lot al cărui conţinut cuprinde mai mult de un cod produs, codurile suplimentare se pot înscrie pe 
DSVCI în mod corespunzător.  

Poziţia 14. Greutatea brută: greutatea globală în kg. Se defineşte ca fiind masa autorizată a produselor în containerele lor 
şi totalitatea ambalajelor acestora, dar cu excepţia containerelor de transport şi a altor echipamente de transport.  

Poziţia 15. Greutatea netă: greutatea în kg a produsului propriu-zis, fără ambalaj. Se defineşte ca fiind masa produselor 
propriu-zise fără containere imediate sau ambalaje. În cazul în care greutatea nu este adaptată, se vor utiliza unităţi (100 de paiete 
de material seminal de X ml sau 3 embrioni/suşe biologice, de exemplu).  

Poziţia 16. Se indică toate numerele de identificare ale sigiliului şi ale containerului, după caz.  
Poziţia 17. Transbordare: Prezenta poziţie se utilizează în cazul în care importul unui lot ce nu trebuie să aibă loc la 

punctul de control la frontieră în cauză şi cînd lotul trebuie transbordat pe o altă navă sau plasat într-un avion, fie în vederea 
importului la un al doilea post de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale.  

Poziţia 18. Produse conforme: toate produsele care vor fi prezentate în vederea punerii lor în liberă circulaţie pe piaţa 
internă, inclusiv cele care sînt admisibile, dar care vor fi supuse unei „proceduri de transport sub control” şi cele care vor putea fi 
puse în liberă circulaţie. Produse neconforme: produsele care nu corespund cerinţelor sanitar-veterinare în vigoare şi care sînt 
destinate unor zone libere, antrepozite libere, antrepozite vamale, furnizori de echipamente maritime sau nave, sau care sînt în 
tranzit spre o altă ţară.  

Poziţia 19. Reintroducere (reimportul) – reintroducerea mărfurilor autohtone care, după ce au fost exportate, sînt 
reintroduse pe teritoriul vamal şi sînt puse în liberă circulaţie.  

Poziţia 20. Piaţa internă: Prezenta poziţie se referă la loturile prezentate în vederea distribuirii lor pe piaţa internă. Se 
bifează categoria ce corespunde lotului prezentat. Aceasta se aplică, de asemenea, loturilor care au primit o autorizaţie sanitar-
veterinară de punere în liberă circulaţie.  

Poziţia 21. Prezenta poziţie se completează pentru toate produsele neconforme cerinţelor sanitar-veterinare în vigoare, în 
cazul în care un lot este expediat spre o zonă liberă, un depozit provizoriu, un antrepozit vamal şi este depozitat în acel loc sub 
control sanitar-veterinar. Notă: poziţiile 18 şi 21 se referă doar la procedurile sanitar-veterinare.  

Poziţia 22. Semnătura: Aceasta îl obligă pe semnatar să accepte, de asemenea, loturile aflate în tranzit, reexpediate, cărora 
li s-a refuzat accesul printr-o altă ţară.  

  



Partea 2  
Prezenta secţiune trebuie completată exclusiv de medicul 

veterinar oficial sau de agentul oficial desemnat  
Poziţia 23. DSVCI anterior: în cazul în care a fost deja eliberat un DSVCI, se indică numărul de serie al certificatului 

respectiv.  
Poziţia 24. Este vorba de numărul de referinţă unic al postului de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor 

vamale care eliberează certificatul (vezi poziţia 2).  
Poziţia 25. Controlul documentelor. Se completează pentru toate loturile.  
Poziţia 26. Se bifează ştampila "controlul veterinar" în cazul în care containerele nu au fost deschise.  
Poziţia 27. Controale fizice: Controalele reduse, în cazul în care lotul nu a făcut obiectul unui control fizic, dar se 

consideră conform doar în baza controalelor documentelor şi al identităţii. Menţiunea „altele” face trimitere la procedura de 
reimport, la mărfurile transportate sub control, la transbordare şi tranzit.  

Poziţia 28. Se completează cu categoria de substanţă sau organism patogen pentru care se întreprinde o procedură de 
investigaţie. Menţiunea „aleatoriu” indică o prelevare de probe, în cadrul căreia lotul nu este reţinut pînă la aflarea rezultatelor, 
situaţie în care autoritatea competentă de destinaţie trebuie informată printr-un mesaj. Menţiunea „pe bază de bănuieli” include 
cazurile în care lotul a fost fie reţinut pînă la aflarea unui rezultat favorabil, fie testat datorită unei notificări anterioare făcute prin 
sistemul de alertă rapidă pentru produsele de origine animală, fie în temeiul unei măsuri de salvgardare în vigoare.  

Poziţia 29. Această poziţie se completează, după caz, pentru a marca admisibilitatea transbordării. Poziţia se utilizează în 
cazul în care importul unui lot nu trebuie să aibă loc la postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale în 
cauză şi cînd lotul trebuie transbordat pe o altă navă sau plasat într-un avion, sau în vederea expedierii spre o altă ţară de 
destinaţie.  

Poziţia 30. Această poziţie se completează pentru toate loturile pentru care s-a aprobat punerea în liberă circulaţie pe piaţa 
internă.  

Poziţiile 31-32. Aceste poziţii se utilizează în cazul în care loturile nu pot fi acceptate pentru a fi puse în liberă circulaţie, 
dar se consideră că prezintă un risc ridicat şi trebuie expediate sub control sanitar-veterinar şi vamal spre una din destinaţiile de 
control. Admiterea în zonele libere, depozit provizoriu şi antrepozitele vamale nu poate fi acordată decît în cazul în care se 
respectă cerinţele sanitar-veterinare în vigoare.  

Poziţia 31. Această poziţie se utilizează în cazul în care un lot este acceptat, dar trebuie transportat sub control spre o 
destinaţie precisă.  

Poziţia 32. Această poziţie se utilizează pentru toate loturile care nu corespund cerinţelor sanitar-veterinare în vigoare şi 
sînt destinate a fi expediate spre/sau depozitate în antrepozite autorizate sau expediate unor agenţi economici autorizaţi.  

Poziţia 33. În caz de refuz de import, se indică clar procedura ce urmează a fi aplicată. Se precizează data încheierii 
acţiunii preconizate. Adresele tuturor unităţilor de transformare se menţionează la poziţia 35. În urma refuzului sau deciziei de 
transformare, se înregistrează, de asemenea, data tuturor acţiunilor ulterioare în „registrul acţiunilor de monitorizare”.  

Poziţia 34. Motivele refuzului: se completează, după caz, pentru a adăuga informaţia adecvată, în special, la neregulile 
constatate la controlul temperaturii, în caz de produs în putrefacţie sau murdar.  

Poziţia 35. Se va indica numărul şi adresa tuturor destinaţiilor, în cazul în care se solicită un alt control sanitar-veterinar, 
ca şi în cazul poziţiilor 31 (transport sub control), 32 (regim de antrepozit), 33 (transformare sau distrugere).  

Poziţia 36. Această poziţie se utilizează în cazul în care sigiliul original aplicat pe un lot a fost distrus la deschiderea 
containerului. Trebuie păstrată o listă a tuturor sigiliilor utilizate în acest scop.  

Poziţia 37. Se aplică sigiliul oficial al postului de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale.  
Poziţia 38. Semnătura medicului veterinar oficial.  
Poziţia 39. Postul de control sanitar-veterinar, organizat în cadrul posturilor vamale prin care loturile au tranzitat înainte 

de a ieşi din ţară trebuie să completeze această rubrică în cazul în care loturile sînt expediate pentru tranzit prin altă ţară şi sînt 
controlate la ieşire. Dacă nu este vorba de tranzit, această poziţie poate fi folosită fie pentru comentarii suplimentare relevante, 
referitoare, de exemplu, la faptul că nu se scoate coloana vertebrală, fie pentru plata taxelor.  

Poziţia 40. Se utilizează de către serviciile vamale pentru a adăuga informaţii adecvate care se perfectează prin depunerea 
unei declaraţii vamale în detaliu cu procedura indicată la poziţia 1 sau prin prezentarea carnetului TIR.  

Poziţia 41. Se utilizează în cazul în care certificatul original DSVCI trebuie să rămînă într-un anumit loc şi atunci cînd 
trebuie eliberate copii ale certificatului DSVCI. 
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