
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
 

 

 

Y:\200\2019\HOTARARI\15160\15160-  redactat (ro).docx 

Cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare ce stabilește cerințele 

față de plasarea în carantină a animalelor de acvacultură 

---------------------------------------------------- 

 

În temeiul art. 29 al Legii nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, 

nr. 125-129, art. 396), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 
1. Se aprobă Norma sanitar-veterinară ce stabilește cerințele față de 

plasarea în carantină a animalelor de acvacultură (se anexează). 

 

2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina 

Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. 
 

 

Prim-ministru     MAIA SANDU 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul agriculturii,  

dezvoltării regionale  

şi mediului      Georgeta Mincu 
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Aprobată 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 

 

 

Norma sanitar-veterinară 

ce stabilește cerințele față de plasarea în carantină  

a animalelor de acvacultură 

 

Prezenta Normă sanitar-veterinară ce stabilește cerințele față de plasarea în 

carantină a animalelor de acvacultură transpune Decizia Comisiei 

nr. 2008/946/CE din 12 decembrie 2008 de punere în aplicare a Directivei 

2006/88/CE a Consiliului în ceea ce privește cerințele referitoare la plasarea în 

carantină a animalelor de acvacultură (Text cu relevanță pentru SEE), publicată 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 337 din 16 decembrie 2008 

 

Capitolul I. 

Dispoziţii generale 

 

1. Norma sanitar-veterinară ce stabilește cerințele față de plasarea în 

carantină a animalelor de acvacultură (în continuare – Normă) stabilește cerințele 

aplicabile plasării în carantină a animalelor de acvacultură prevăzute:  

1) la pct. 33 – 37 din Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de 

sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi 

combatere a anumitor boli la animalele acvatice, aprobată prin Hotărîrea de 

Guvern nr. 239/2009; 

2) la pct. 14 – 16 din Norma sanitar-veterinară ce stabileşte cerinţe faţă de 

certificarea sanitar-veterinară pentru importul şi plasarea pe piaţă a animalelor vii 

de acvacultură şi a produselor obţinute de la acestea, aprobată prin Hotărîrea de 

Guvern nr. 1113/2010. 

 

3. În sensul prezentei Norme noţiunile de bază utilizate au următoarele 

semnificaţii: 

fermă de carantină – orice exploatație în care se realizează carantina 

animalelor de acvacultură, compusă din una sau mai multe unități de carantină și 

care este autorizată și înregistrată, în calitate de fermă de carantină, în baza 

condițiilor minime aplicabile fermelor de carantină prevăzute în anexă; 

unitate de carantină – reprezintă o unitate separată din punct de vedere 

funcțional și fizic în cadrul unei ferme de carantină, care conține doar animale de 

acvacultură din același lot, avînd aceeași stare de sănătate și, dacă este cazul, 

animale de acvacultură santinelă; 

animale de acvacultură santinelă – orice animal acvatic, utilizat ca ajutor 

pentru diagnostic în timpul perioadei de carantină; 

probă animale acvatice - un număr reprezentativ de exemplare de peşti sau 

de alte animale acvatice ori de organe ale acestora, din aceeaşi specie sau din 
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specii diferite, dar cu aceeaşi provenienţă şi sursă de alimentare cu apă, pentru 

care se poate efectua un examen complet de laborator; 

prevalenţă – numărul total de cazuri sau focare a unei boli prezentă într-o 

populaţie de animale, expusă riscului, într-o zonă geografică determinată, la un 

moment dat sau într-o perioadă determinate; 

 

Capitolul II. 

Plasarea în carantină a animalelor de acvacultură 

 

Secțiunea 1 

Importul şi carantina animalelor de acvacultură 

 

4. Se permite importul de animale de acvacultură care provin din unitățile 

autorizate de către autoritatea competentă din țara exportatoare, doar în cazul 

respectării cerințelor reglementate la pct. 14 – 16 din Norma sanitar-veterinară ce 

stabileşte cerinţe faţă de certificarea sanitar-veterinară pentru importul şi plasarea 

pe piaţă a animalelor vii de acvacultură şi a produselor obţinute de la acestea, 

aprobată prin Hotărîrea de Guvern nr. 1113/2010. 

 

5. Animalele de acvacultură importate care provin de la unităţile autorizate 

urmează să fie plasate în carantină, realizată într-o fermă de carantină, sub 

supraveghere oficială. 

 

6. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (în continuare –

Agenţie), prin intermediul subdiviziunilor sale teritoriale, asigură realizarea 

următoarelor măsuri: 

1) vizitează incintele fermei de carantină cel puțin o dată pe an; și 

2) verifică activitatea medicului veterinar de liberă practică împuternicit și 

a modului în care agentul economic respectă obligațiile privind condiţiile şi 

procedura de autorizare sanitar-veterinară a unităţii. 

 

7. Animalele de acvacultură importate sunt supuse în prealabil carantinei 

numai dacă acestea respectă cerinţele sanitar-veterinare şi se conformează 

prevederilor pct. 17-19 și 22, în cazul speciilor sensibile, precum și prevederilor 

pct. 19 și 24, în cazul speciilor-vectori. 

 

8. Este interzisă introducerea sau scoaterea animalelor de acvacultură din 

unitatea de carantină pînă în momentul în care se infirmă suspiciunea de boală. 

 

Secțiunea 2 

Cerinţele generale privind autorizarea sanitar-veterinară 

 a fermelor de carantină 

 

9. Pentru a putea fi autorizate sanitar-veterinar, fermele de carantină 

trebuie să respecte: 
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1) dispozițiile cel puțin echivalente condițiilor referitoare la autorizarea 

sanitar-veterinară prevăzute la capitolul II, secțiunea 2 din Norma sanitar-

veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură 

şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice, 

aprobată prin Hotărîrea de Guvern nr. 239/2009; 

2) condițiile minime aplicabile fermelor de carantină prevăzute în anexă. 

 

10. Agenția monitorizează că fiecare fermă de carantină are număr de 

înregistrare unic şi referinţele privind autorizaţia sanitar-veterinară eliberată. 

 

11. Agenția actualizează lunar (sau trimestrial) lista fermelor de carantină 

și a spațiilor utilizate de aceștia, precum și a numerelor de autorizare atribuite 

agenților economici respectivi și o publică pe pagina web oficială . 

 

12. Suspendarea autorizaţiei sanitar-veterinare se efectuează conform 

prevederilor art. 182 din Legea nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-veterinară. 

 

Secțiunea 3 

Cerințe la transport  

 

13. Animalele de acvacultură importate vor fi plasate în carantină într-o 

fermă sau într-un centru de carantină autorizat sanitar veterinar. 

 

14. Vehiculele folosite pentru transportarea animalelor de acvacultură 

trebuie să fie sigilate de către medicul veterinar oficial al postului de control 

sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal cu  sigiliu inviolabil. 

 

15. Importatorii sau reprezentanţii acestora trebuie să aibă o confirmare 

scrisă în limba ţării de origine şi în limba de stat a Republicii Moldova de 

persoana responsabilă de exploatație sau de centrul de carantină, care certifică 

faptul că animalele vor fi acceptate în carantină.  

Confirmarea trebuie să indice numele, adresa şi numărul de autorizare ale 

exploatației sau ale centrului de carantină şi să ajungă la postul de control vamal 

înainte de sosirea transportului la acel punct sau să fie prezentată de către 

importator ori de către reprezentantul acestuia înainte ca animalele de 

acvacultură să fi trecut prin punctul de control de la frontieră. 

 

16. În timpul transportării animalelor de acvacultură de la trecerea postului 

de control din punctul de trecere a frontierei pînă la exploatația sau centrul de 

carantină autorizat sanitar veterinar:  

1) medicul veterinar oficial al postului de control sanitar-veterinar 

organizat în cadrul postului vamal înştiinţează, în termen de o zi lucrătoare de la 

data sosirii lotului, subdiviziunea teritorială responsabilă de exploatația sau de 

centrul de carantină privind locul de origine şi locul de destinaţie al animalelor 

de acvacultură; 
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2) în termen de o zi lucrătoare medicul veterinar responsabil de exploatație 

sau de centrul de carantină înştiinţează subdiviziunea teritorială responsabilă de 

exploatație sau de centrul de carantină despre sosirea lotului; 

3) în termen de trei zile, subdiviziunea teritorială responsabilă de unitatea 

sau de centrul de carantină înştiinţează medicul veterinar oficial responsabil de 

controlul sanitar-veterinar de la frontieră, despre sosirea lotului; 

4) în cazul în care postul de control sanitar-veterinar organizat în cadrul 

postului vamal  nu primește confirmarea că animalele de acvacultură declarate ca 

fiind destinate unității sau centrului de carantină au ajuns în trei zile lucrătoare la 

unitatea sau centrul de carantină, subdiviziunea teritorială ia măsuri necesare 

pentru a identifica locul aflării lotului și din ce cauză nu au ajuns la exploatația 

sau centrul de carantină în termenele stabilite. 

 

Secțiunea 4 

Examinarea, prelevarea probelor şi testele 

efectuate în perioada de carantină 

 

17. Examinarea, prelevarea probelor şi procedurile de testare, stabilite la 

pct.18-20 din anexă, se efectuează după sosirea animalelor de acvacultură în 

ferma de carantină. 

În acest scop urmează a fi folosite animale de acvacultură santinelă, cu 

excepția cazului în care sînt supuse carantinei specii sensibile la infecția cu 

Marteilia refringens. 

Numărul de animale de acvacultură santinelă care urmează a fi folosite, se 

stabilește ținând cont de: 

1) numărul de animale de acvacultură păstrate; 

2) dimensiunea exploatației de carantină; și 

3) caracteristicile bolii (bolilor) enumerate și ale speciilor sensibile vizate 

în anexa nr. 3 la Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate a 

animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a 

anumitor boli la animalele acvatice, aprobată prin Hotărîrea de Guvern 

nr. 239/2009  

 

18. Animalele de acvacultură santinelă sunt folosite pentru examinare, 

prelevare de probe şi testări numai în cazul în care: 

1) provin din specii sensibile la boala/ bolile enumerate în anexa nr. 3 la 

Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor 

de acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele 

acvatice, aprobată prin Hotărîrea de Guvern nr. 239/2009 și se află, dacă este 

posibil, ținând cont de condițiile lor de viață, într-unul din stadiile lor de 

dezvoltare cele mai sensibile; 

2) provin din zone sau compartimente declarate indemne de boală, în 

conformitate cu  prevederile Normei sanitar-veterinară privind condiţiile de 

sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi 
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combatere a anumitor boli la animalele acvatice, aprobată prin Hotărîrea de 

Guvern nr. 239/2009; 

3) nu sunt vaccinate împotriva bolii (bolilor) enumerate în anexa nr. 3 la 

Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor 

de acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele 

acvatice, aprobată prin Hotărîrea de Guvern nr. 239/2009; 

4) sînt plasate în exploatația de carantină sau într-o unitate a centrului de 

carantină înainte de a ajunge în spaţiul comun şi, pe cît posibil, să fie situate mai 

aproape de celelalte animale de acvacultură, astfel încît să existe contact între 

acestea şi animalele de acvacultură santinelă. 

 

19. Agenţia, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale verifică condiţiile 

de carantină, cel puţin la începutul şi la sfîrşitul carantinei fiecărui lot, efectuînd 

inclusiv o examinare a înregistrărilor de decese şi o examinare clinică a 

animalelor de acvacultură din exploatația de carantină sau din fiecare unitate a 

centrului de carantină. 

Suplimentar, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale, în timpul 

inspecției, se asigură de prezența condițiilor de mediu propice pentru detectarea 

în laborator a bolii (bolilor) relevante. 

 

20. Dacă în ferma de carantină suspiciunea de boală, conform listei bolilor 

enumerate în anexa nr. 3 la Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de 

sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi 

combatere a anumitor boli la animalele acvatice, aprobată prin Hotărîrea 

de Guvern nr. 239/2009, este confirmată, se iau următoarele măsuri: 

1) toate animalele de acvacultură din unitatea afectată a centrului de 

carantină sînt ucise și distruse; 

2) unitatea în cauză este curățată și dezinfectată; 

3) niciun animal de acvacultură nu se introduce în unitatea de carantină 

autorizată decît după 15 de zile de la curăţarea şi dezinfectarea finală; 

4) apa din unitățile de carantină  este tratată în așa mod încît să fie 

neutralizat agentul patogen responsabil de boala sau bolile enumerate în anexa 

nr. 3 la Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor şi 

produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli 

la animalele acvatice, aprobată prin Hotărîrea de Guvern nr. 239/2009. 

 

21. Prin derogare de la măsurile prevăzute la pct. 20 sbp. 1) se permite 

plasarea pe piață a animalelor de acvacultură și a produselor obținute din acestea, 

cu condiția ca starea de sănătate a animalelor acvatice de la locul de destinație să 

nu fie pusă în pericol de boala (bolile) enumerate în anexa nr. 3 la Norma sanitar-

veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură 

şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice, 

aprobată prin Hotărîrea de Guvern nr. 239/2009. 
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22. Durata carantinei pentru animalele acvatice sălbatice din speciile 

sensibile la una sau mai multe dintre bolile enumerate în anexa nr. 3 la Norma 

sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de 

acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele 

acvatice, aprobată prin Hotărîrea de Guvern nr. 239/2009 constituie: 

1) pentru pești timp de cel puțin 60 de zile; 

2) pentru crustacee timp de cel puțin 40 de zile; 

3) pentru moluște timp de cel puțin 90 de zile. 

 

23. Lista posibilelor speciilor-vectori de animalele de acvacultură şi 

condiţiile în care aceste specii sînt considerate vectori este prevăzută în anexa 

nr. 10 la Norma sanitar-veterinară ce stabilește cerințe la certificarea sanitar-

veterinară pentru importul și plasarea pe piață a animalelor vii de acvacultură și 

produselor obținute de la aceste, aprobată prin Hotărîrea de Guvern nr. 

1113/2010. 

 

24. Speciile-vectori sînt plasate în carantină timp de cel puțin 30 de zile. 

Apa din exploatația de carantină este schimbată cel puțin o dată pe zi. 

 

25. Animalele de acvacultură din exploatația sau centrul de carantină se 

eliberează din carantină pe baza unei indicaţii scrise de către medicul veterinar 

oficial responsabil de unitatea sau centrul de carantină. 
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Anexa 

la Norma sanitară-veterinară 

ce stabilește cerințele față de plasarea în 

carantină a animalelor de acvacultură 

 

 

Condiții minime pentru funcționarea fermelor de carantină.  

Examinarea, prelevarea de probe, testarea și diagnosticarea animalelor de 

acvacultură. 

 

Pentru a obţine autorizația sanitar-veterinară, în corespundere cu 

prevederile capitolului II din Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de 

sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi 

combatere a anumitor boli la animalele acvatice, aprobată prin Hotărîrea de 

Guvern nr. 239/2009, o fermă de carantină trebuie să întrunească următoarele 

condiţii: 

1. Să fie delimitată şi separată de alte ferme de carantină, de alte ferme de 

acvacultură sau de alte zone de cultură a moluștelor, la o distanță stabilită pe 

baza unei evaluări a riscului, care ține cont de epidemiologia bolii (bolilor), 

enumerate în anexa nr. 3 la Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de 

sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi 

combatere a anumitor boli la animalele acvatice, aprobată prin Hotărîrea de 

Guvern nr. 239/2009. Cu toate acestea, o fermă de carantină poate fi situată într-

o fermă de acvacultură sau într-o zonă de cultură a moluștelor. 

 

2. Unitățile de carantină trebuie să fie construite în așa fel încît orice 

schimb de apă între ele să fie imposibil. Suplimentar, sistemul de evacuare a apei 

din fiecare exploatație de carantină va funcționa astfel încît să se împedice orice 

eventuală contaminare încrucișată între exploatțile de carantină sau cu alte unități 

ale aceleiași ferme de acvacultură sau ale aceleiași zone de cultură a moluștelor. 

 

3. Aprovizionarea cu apă a exploatațiilor de carantină trebuie să fie 

indemnă de boala sau bolile enumerate în anexa nr. 3 la Norma sanitar-veterinară 

privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi 

măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice, 

aprobată prin Hotărîrea de Guvern nr. 239/2009. 

 

4. Atunci cînd instalația de drenare a exploatațiilor de carantină este situată 

într-o zonă, un compartiment declarate indemne de boală, în conformitate cu  

prevederile Normei sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor 

şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor 

boli la animalele acvatice, aprobată prin Hotărîrea de Guvern nr. 239/2009 sau 

este supusă unui program de supraveghere și de eradicare a unei astfel de boli, 

conform prevederilor art. 29 al Legii nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-
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veterinară, aceasta urmează să dispună de un sistem de tratare a efluenților. 

Sistemul de tratare a efluenților presupune: 

a) tratarea tuturor efluenților, inclusiv deșeurile generate de exploatația de 

carantină astfel încît să fie neutralizat agentul infecțios responsabil de boala sau 

bolile enumerate în anexa nr. 3 la Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de 

sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi 

combatere a anumitor boli la animalele acvatice, aprobată prin Hotărîrea de 

Guvern nr. 239/2009; 

b) echiparea cu dispozitive de rezervă cu securitate integrată care să 

asigure o funcționare continuă și o limitare absolută; 

 

5. Să fie dotat cu echipamente de protecție individuală, de curățare și 

dezinfectare, de asemenea, cu personal instruit în securitatea muncii. 

 

6. Fiecare unitate de carantină trebuie să ocupe un spaţiu separat și să fie 

echipat cu bariere igienice la toate intrările/ieșirile fermei de carantină și ale 

diferitelor unități ale sale. 

 

7. Să dispună de propriul său echipament, pentru a evita o contaminare 

încrucișată între diferitele unități de carantină. 

 

8. În cazul în care curăţarea se efectuează cu produse lichide sub presiune, 

după dezinfecţie trebuie evitată recontaminarea locaţiilor care au fost deja 

curăţate sau dezinfectate. 

 

9. Trebuie să deţină un sistem de control eficient, astfel încît să asigure 

supravegherea animalelor şi să fie sub controlul şi responsabilitatea unui medic 

veterinar oficial. 

 

10. Agenția autorizează exploatația de acvacultură în care este localizată 

ferma de carantină numai dacă aceasta îndeplinește cerinţele sanitar-veterinare, 

potrivit art. 18 alin. (3)  al Legii nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-

veterinară. 

 

11. Pentru fiecare lot de animale de acvacultură în carantină, unitatea de 

carantină sau unitatea unui centru de carantină trebuie curăţată şi dezinfectată, 

urmînd să fie păstrată timp de cel puțin șapte zile înainte de introducerea 

animalelor importate. Perioada de carantină începe doar atunci cînd au fost 

introduse ultimele animale de acvacultură din lot. 

 

12. În scopul prevenirii introducerii de boli infectocontagioase, 

proprietarul exploataţiei de animale de acvacultură trebuie să întocmească şi să 

implementeze un program de biosecuritate propriu, bazat pe proceduri, care să 

cuprindă şi alte măsuri suplimentare specifice exploataţiei pentru preîntîmpinarea 

contaminării încrucișate între loturile care intră și cele care ies. 
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13. Nici o persoană neautorizată nu poate intra în unitatea sau centrul de 

carantină. Persoanele care intră în unitatea sau centrul de carantină trebuie să 

poarte haine de protecție, inclusiv încălțăminte de protecție. Între membrii 

personalului sau între echipamente nu trebuie să aibă loc niciun contact 

susceptibil să provoace o contaminare între fermele de carantină, între unitățile 

de carantină sau între fermele de carantină și fermele de acvacultură sau zonele 

de cultură a moluștelor. 

 

14. Se iau măsuri de precauţie pentru prevenirea contaminării reciproce 

între transporturile ce vin şi pleacă. La intrare, vehiculele și echipamentele de 

transport, inclusiv cisternele, containerele și apa trebuie să fie tratate în așa fel 

încît să fie neutralizat în mod eficace agentul infecțios responsabil de boala sau 

bolile enumerate în anexa nr. 3 la Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de 

sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi 

combatere a anumitor boli la animalele acvatice, aprobată prin Hotărîrea de 

Guvern nr. 239/2009. 

 

15. Animalele de acvacultură moarte și animalele de acvacultură care 

prezintă semne clinice de boală trebuie să fie examinate clinic de către un medic 

veterinar de liberă practică împuternicit, iar o selecție reprezentativă de animale 

de acvacultură moarte și de animale de acvacultură care prezintă semne clinice 

de boală trebuie să fie examinată în laboratorul național de referință  prin metode 

acreditate de organisme internaționale recunoscute în acest scop. 

 

16. Persoana responsabilă pentru unitatea sau centrul de carantină trebuie 

să ţină evidenţa referitor la: 

1) orele de intrare/ieșire a personalului; 

2) tratarea apei care intră, precum și a apelor efluente, după caz; 

3) orice anomalie survenită în cursul desfășurării carantinei (pene de 

curent, deteriorări ale clădirii sau intemperii grave etc.); 

4) datele și rezultatele prelevărilor de probe destinate testelor. 

 

17. Procedurile de suspendare a autorizației sanitar-veternare și revocare a 

ordonanței de suspendare a autorizației sanitar-veterinare pentru unitățile sau 

centrele de carantină se stabilesc conform prevederilor art. 18² din Legea nr. 

221/2007 privind activitatea sanitar-veterinară, în cazul în care unitatea sau 

centrul de carantină nu mai îndeplinește condițiile indicate la pct. 1-16. 

Revocarea ordonanței de suspendare a autorizației sanitar-veternare pentru 

o unitate sau un centru de carantină  se efectuiază cînd sînt îndeplinite din nou 

condițiile menționate la pct. 1-16. 

 

18. Examinarea, prelevarea de probe, testarea și diagnosticarea animalelor 

de acvacultură se efectuează cu grija de a asigura, în ferma de carantină, pe toată 

durata perioadei de carantină, prezența condițiilor de mediu favorabile pentru 

detectarea în laborator a bolii (bolilor) enumerate în anexa nr. 3 la Norma 
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sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de 

acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele 

acvatice, aprobată prin Hotărîrea de Guvern nr. 239/2009. 

 

19. În timpul carantinei, sînt desfășurate activități de prelevare de probe, în 

termen de 15 zile înainte de data de expirare a perioadei de carantină, asupra 

următoarelor animale de acvacultură: 

1) totalitatea animalelor de acvacultură santinelă, atunci cînd sînt folosite 

astfel de animale; 

2) un număr adecvat de animale de acvacultură (niciodată mai mic de 10), 

atunci cînd nu sunt folosite animale de acvacultură santinelă, pentru a asigura 

detectarea bolii (bolilor) enumerate în anexa nr. 3 la Norma sanitar-veterinară 

privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi 

măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice, 

aprobată prin Hotărîrea de Guvern nr. 239/2009, cu un nivel de încredere de 

95 % dacă prevalența estimată este de 10 %. 

 

20. Toate testările de laborator din timpul perioadei de carantină trebuie 

efectuate în cadrul unui laborator acreditat prin folosirea procedurilor de 

diagnostic recunoscute în conformitate cu Manualul de teste de diagnostic pentru 

animale acvatice al Organizaţiei Internaţionale pentru Sănătate Animală (OIE). 
 

 

 



Nota informativă  

la proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Normei sanitar-

veterinare ce stabilește cerințele față de plasarea în carantină a animalelor de 

acvacultură   

 

 1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea 

proiectului  

 Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Normei sanitar-

veterinare ce stabilește cerințele față de plasarea în carantină a animalelor de 

acvacultură  a fost elaborat de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale 

şi Mediului.  

 2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi 

finalităţile urmărite  

 Proiectul Hotărîrii de Guvern nominalizat este elaborat în conformitate cu 

prevederile art. 29 și art. 31 al Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind 

activitatea sanitar-veterinar, cu modificările și completările ulterioare şi vine întru 

executarea Hotărîrii Guvernului nr.1472 din 30 decembrie 2016 cu privire la 

aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de 

Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017-2019, în 

special a titlului V „Comerţ şi aspecte legate de comerţ”, capitolul 4 „Măsuri 

sanitare si fitosanitare”, secţiunea 2 „Domeniul veterinar 

 3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene  
Prezentul proiect de act normativ transpune prevederile Deciziei 

2008/946/CE a Comisiei Comunităților Europene din 12 decembrie 2008 de 

punere în aplicare a Directivei 2006/88/CE a Consiliului în ceea ce privește 

cerințele referitoare la plasarea în carantină a animalelor de acvacultură (publicat în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 337, p. 94 din 16 decembrie 2008), în 

acest sens a fost întocmit tabelul de concordanţă în care se analizează comparativ 

gradul de transpunere a actului Uniunii Europene în legislaţia naţională. 

 4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi  

 Elaborarea prezentului act normativ este impusă de necesitatea completării 

legislației în vigoare cu prevederi ce stabilesc cerințele față de plasarea în carantină 

a animalelor de acvacultură, în acelaș context peștii proveniți din import se vor 

supune, în mod obligatoriu, carantinei, în locuri izolate şi special amenajate, 

autorizate de subdiviziunile teritoriale pentru siguranţa alimentelor, autoritate 

sanitar-veterinară competentă care va permite plasarea în aceste locuri numai după 

verificarea îndeplinirii cerinţelor sanitar-veterinare specifice. 

 5. Fundamentarea economico-financiară 

 Implementarea prevederilor proiectului nu presupune cheltuieli suplimentare 

din bugetul de stat, îndeplinirea acestora este argumentată economico-financiar, 

anual, de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. 



 Toate cheltuielile ce vor surveni în urma implimentării proiectului dat, 

urmează a fi suportate în limita mijloacelor bugetare aprobate pentru aceste 

scopuri, în strictă conformitate cu legislația în vigoare. 

 6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare  

Prin aprobarea proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea 

Normei sanitar-veterinare ce stabilește cerințele față de plasarea în carantină a 

animalelor de acvacultură , cadrul normativ național va fi adus în concordanță cu 

legislaţia privind domeniu sanitar-veterinar şi siguranţei alimentelor și armonizat 

cu legislația Uniunii Europene, vor fi minimalizate riscurile introducerii, difuzării 

și apariției focarelor de infecții notificabile, se va asigura statutul de țară indemnă, 

urmărindu-se drept scop protecţia teritoriului Republicii Moldova împotriva 

pătrunderii şi izbucnirii bolilor notificabile, declarabile şi supuse carantinei. 

 7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului  

Proiectul a fost supus avizării şi consultării publice conform art. 32 din 

Legea 100/2017 cu privire la actele normative, fiind plasat pe pagina web a 

Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului www.madrm.gov.md 

la compartimentul Transparență decizională / Proiecte de documente, obiecțiile și 

recomandările fiind luate în considerație la definitivarea proiectului 

 8. Constatările expertizei anticorupție  

 Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Normei sanitar-

veterinare ce stabilește cerințele față de plasarea în carantină a animalelor de 

acvacultură a fost elaborat de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale 

şi Mediului, în scopul actualizării cadrului legislativ existent în vederea reducerii 

riscurilor introducerii și difuzării pe teritoriul Republicii Moldova a bolilor 

contagioase existente la animalele de acvacultură. 

 În cadrul procesului de elaborare au fost respectate prevederile legale cu 

privire la transparenţa în procesul decizional şi proiectul corespunde normelor de 

tehnică legislativă. 

 Proiectul corespunde interesului public general, deoarece va contribui la 

garantarea protecției sănătății umane, a mediului și sănătății animalelor de 

acvacultură, asigurînd un nivel ridicat de siguranță la importul și exportul acestora. 

 În normele proiectului supus expertizei anticorupţie au  fost identificați 

următori factori de corupţie: formulare ambiguă care admite interpretări abuzive, 

concurenţa normelor de drept, atribuții care admit interpretări abuzive.  

 În scopul preîntâmpinării apariţiei unor neclarităţi la aplicarea în practică a 

normelor proiectului, considerăm oportună redactarea acestuia în contextul 

obiecţiei şi recomandării din prezentul raport de expertiză anticorupţie. 

 9. Constatările expertizei de compatibilitate  

 Prezentul proiect conține norme privind armonizarea legislației naționale cu 

legislația Uniunii Europene și conform concluziilor Centrului de Armonizare 

acesta și-a atins finalitatea propusă, asigurînd implementarea prevederilor relevante 

ale Deciziei Comisiei 2008/946/CE, sub rezerva obiecțiilor de compatibilitate și 

celor referitoare la corectitudinea formulării instrumentelor de armonizare 

menționate la pct. II, care au a fost luate în considerare în procesul de definitivare a 

proiectului.  

http://www.madrm.gov.md/


 10. Constatările expertizei juridice  

 Proiectul a fost supus expertizei juridice conform art. 37 din Legea 

100/2017, de către Ministerul Justiţiei, obiecțiile și recomandările fiind luate în 

considerație la definitivarea proiectului. 

 11. Alte expertize 
  Analiza Impactului de Reglementare și proiectul a fost supus consultărilor la 

Grupul de Lucru al Comisiei de Stat pentru Reglementarea Activităţii de 

Întreprinzător fiind avizate pozitiv cu luarea în considerare a obiecțiilor expuse în 

opinii. 

 

 

 

 

 Ministru                                                                            Georgeta MINCU 
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