
 1

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI 
PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 

ORDIN 

pentru aprobarea Procedurii de organizare a cursurilor şi de eliberare a certificatului de competenţă  

care atestă instruirea pentru conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii
 

Văzând Referatul de aprobare nr. ....................... întocmit de Direcţia Generală Sănătatea şi 

Bunăstarea Animalelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, 

în baza prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind 

protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a directivelor 

64/432/CEE şi 93/119/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97,   

având în vedere prevederile art. 9 lit. c), art. 10 lit. b) şi ale art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului 

nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1415/2009 privind 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a 

unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, 

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite 

următorul ordin: 

 Art. 1. - Se aprobă Procedura de organizare a cursurilor şi de eliberare a certificatului de competenţă 

care atestă instruirea pentru conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii, 

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2. – (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare 

la data publicării. 

(2) La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Autorităţii 

Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 201/2007 privind Procedura de eliberare a 

Certificatului de competenţă profesională pentru conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care 

transportă animale vii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 30 decembrie 2008, cu 

modificările şi completările ulterioare, se abrogă. 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 
Alexandru Nicolae BOCIU 

 
Bucureşti _______________ 
Nr. ____________________  
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ANEXĂ 
la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare  

                                                                                                               Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor nr. ............ 

 
 

Procedura de organizare a cursurilor şi de eliberare a certificatului de competenţă care atestă instruirea 
pentru conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii 

 
 

Art. 1. – Certificatul de competenţă care atestă instruirea pentru conducătorii şi însoţitorii de pe 

vehiculele rutiere care transportă animale vii, denumit în continuare certificat de competenţă, este obligatoriu 

pentru toţi conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii în scop comercial, pe 

distanţe mai mari de 65 km şi este valabil pe o perioadă de 5 ani de la data eliberării.  

Art. 2. - (1) Certificatul de competenţă se eliberează conducătorilor auto şi însoţitorilor, aşa cum sunt 

definiţi la art. 2 lit. (c) din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului privind protecţia animalelor în timpul 

transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE şi 93/119/CE şi a 

Regulamentului (CE) nr. 1255/97, absolvenţi ai unor cursuri de instruire în domeniul protecţiei animalelor în 

timpul transportului, organizate de furnizori autorizaţi de instituţii publice competente, potrivit legii.  

(2) Cursurile prevăzute la alin. (1) sunt predate de medici veterinari cu experienţă de minim 2 ani în 

domeniul bunăstării animalelor. 

(3) Tematica pentru cursurile prevăzute la alin. (1) include cel puţin cerinţele prevăzute în anexa nr. 

1. 

(4) Cursurile prevăzute la alin. (1) se pot organiza: 

             a) pentru toate speciile;  

b) atât în limba română, cât şi în limba engleză; 

c) atât fizic, cât şi online; 

d) prin susţinerea unor prezentări, cu includerea obligatorie a unor studii de caz exemplificate prin 

intermediul unor materiale foto/ video; 

e) pentru participanţi care pot fi cetăţeni români sau străini. 

(5) Dupa fiecare curs, participanţii trebuie să promoveze un examen cu durata de 30 de minute, care 

se organizează de către furnizorii prevăzuţi la alin. (1), Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru 

Siguranţa Alimentelor asigurându-se, în vederea respectării prevederilor anexei nr. IV a Regulamentului 

(CE) nr. 1/2005, că examinatorii nu sunt în situaţii de incompatibilitate şi conflict de interese, respectiv: 

a) nu deţin calitatea de lector pentru cursul la finalul căruia se organizează examenul şi 

b) sunt imparţiali şi obiectivi în activitatea de evaluare. 
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(6) În vederea promovării examenului prevăzut la alin. (5), participanţii trebuie să răspundă corect la 

minim 24 de întrebări ale unui test grilă, din 30 de întrebări care sunt selectate aleatoriu dintr-un număr total 

de 120 de întrebări. 

Art. 3. - (1) Anterior organizării cursurilor, furnizorii prevăzuţi la art. 2 alin. (1) trebuie să transmită 

la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor o cerere, conform modelului 

prevăzut la anexa nr. 2, însoţită de următoarele documente: 

a) dovada autorizării furnizorului respectiv de către instituţiile publice competente, potrivit legii;  

b) suportul de curs, precum şi studiile de caz utilizate, respectiv materialele foto/ video. 

 (2) În termen de 30 de zile de la primirea documentelor prevăzute la alin. (1), solicitantului i se 

comunică un răspuns cu privire la aprobarea/ neaprobarea cererii, pe baza constatării respectării/ 

nerespectării cerinţelor minime prevăzute la art. 2 alin. (3). 

(3) În situaţia aprobării cererii prevăzute la alin. (1), furnizorii prevăzuţi la art. 2 alin. (1) sunt incluşi 

într-o listă care se publică pe pagina web a Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 

Alimentelor, în termen de 30 de zile de la comunicarea răspunsului referitor la aprobarea cererii. 

 (4) În situaţia neaprobării cererii prevăzute la alin. (1), solicitantului i se comunică motivele care au 

stat la baza acestei decizii, precum şi necesitatea modificării/ completării şi retransmiterii acestuia. 

 (5) Ori de câte ori suferă modificări, documentele şi materialele prevăzute la alin. (1) lit. b) se vor 

retransmite la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. 

Art. 4. - (1) Anual, până la data de 10 ianuarie, furnizorii autorizaţi de instituţiile publice competente, 

potrivit legii, solicită Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor aprobarea 

examenului, prin intermediul unei cereri conform modelului prevăzut la anexa nr. 3 la prezenta procedură. 

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) este însoţită de numărul total de întrebări prevăzut la art. 2 alin. (6). 

(3) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii prevăzute la alin. (1), Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor comunică solicitantului un răspuns cu privire la 

aprobarea/ neaprobarea acesteia. 

Art. 5. - (1) Certificatul de competenţă se eliberează de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi 

pentru Siguranţa Alimentelor, fiind semnat de către preşedintele acesteia şi este redactat în limbile română şi 

engleză, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4. 

(2) La redactarea certificatului de competenţă se utilizează fontul Times New Roman cu dimensiunea 

12. 

(3) Certificatul de competenţă se tipăreşte pe carton de culoare galbenă, format A4. 

Art. 6. - (1) Certificatul de competenţă se eliberează solicitantului sau împuternicitului acestuia prin 

procură notarială în baza următoarelor documente: 

a) cerere, în care solicitantul menţionează şi adresa personală de poştă electronică; 
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b) copia actului de identitate; 

c) certificat de absolvire, eliberat ca urmare a promovării examenului prevăzut la art. 2 alin. (5); 

d) dovada achitării, la casieria sau în contul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor 

pe a cărei rază teritorială s-a organizat examenul, a tarifului pentru eliberarea certificatului de competenţă, 

conform anexei nr. 8 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 

Alimentelor nr. 96/2014, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Certificatul de competenţă se eliberează în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii. 

(3) Certificatul de competenţă se întocmeşte de personalul din cadrul structurii cu atribuţii de 

reglementare în domeniul bunăstării animalelor de la nivelul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 

pentru Siguranţa Alimentelor, în urma verificării conformităţii documentelor prevăzute la alin. (1). 

Art. 7 – (1) Certificatele de competenţă se înregistrează de către personalul din cadrul structurii 

prevăzute la art. 6 alin. (3) într-un registru, conform modelului prevăzut la anexa nr. 5. 

(2) În momentul eliberării, personalul din cadrul structurii prevăzute la art. 6 alin. (3) scanează 

certificatul de competenţă, astfel încât la nivelul acesteia să se păstreze copii ale tuturor certificatelor 

eliberate în ultimii 5 ani. 

(3) Durata de păstrare a registrului prevăzut la alin. (1), precum şi a certificatelor scanate prevăzute la 

alin. (2) este de 5 ani. 

Art. 8 - (1) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene au obligaţia de a 

notifica Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor cu privire la toate 

sancţiunile contravenţionale aplicate conducătorilor/ însoţitorilor de pe vehiculele rutiere care transportă 

animale vii, în cazul constatării încălcării dispoziţiilor legale în vigoare referitoare la protecţia şi bunăstarea 

animalelor în timpul transportului. 

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) se realizează prin transmiterea copiilor proceselor-verbale de 

constatare şi sancţionare a contravenţiilor aplicate conducătorilor/însoţitorilor de pe vehiculele rutiere care 

transportă animale vii către structura prevăzută la art. 6 alin. (3). 

(3) Notificările prevăzute la alin. (1) se înregistrează de către structura prevăzută la art. 6 alin. (3), în 

registrul prevăzut la art. 7 alin. (1). 

(4) Pe baza notificărilor prevăzute la alin. (1), precum şi a celor primite de la punctele de contact în 

sensul Regulamentului (CE) nr. 1/2005, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 

dispune anularea certificatului de competenţă în cazul şoferilor/însoţitorilor de pe vehiculele rutiere care 

transportă animale vii, care au fost sancţionaţi contravenţional de două ori în decurs de 6 luni, pe teritoriul 

naţional sau pe teritoriul UE. 

(5) Anularea certificatului de competenţă se face în baza unui ordin al preşedintelui Autorităţii 

Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. 
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(6) Actul emis de către preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 

Alimentelor prin care se dispune anularea certificatului de competenţă, respectiv numărul şi data ordinului se 

înregistrează în registrul prevăzut la art. 7 alin. (1). 

(7) Ordinul de anulare a certificatului de competenţă se comunică titularului prin corespondenţă 

electronică la adresa indicată în cererea de eliberare. 

(8) Conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii, care au fost 

înştiinţaţi cu privire la anularea certificatului de competenţă, au obligaţia de a depune documentul, în 

original, la sediul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor de pe raza judeţului unde aceştia 

îşi au domiciliul. 

(9) După anularea certificatului de competenţă, conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care 

transportă animale vii trebuie să urmeze din nou cursurile de instruire prevăzute la art. 2 alin. (1), în vederea 

eliberării unui nou certificat de competenţă. 

Art. 9 - După expirarea perioadei de valabilitate a certificatului de competenţă, se va elibera un nou 

certificat numai celor care absolvă un nou curs de instruire, organizat în condiţiile legii. 

Art. 10 – (1) În cazul furtului, pierderii, distrugerii şi deteriorării certificatului de competenţă, titularul 

sau împuternicitul acestuia prin procură notarială poate solicita eliberarea unui duplicat. 

(2) În cazul deteriorării certificatului de competenţă, titularul va preda emitentului, la data eliberării 

duplicatului, exemplarul deteriorat. 

(3) Cererea de eliberare a duplicatului este însoţită de următoarele acte, care se arhivează: 

a) declaraţia scrisă pe propria răspundere a titularului certificatului de competenţă, în care sunt 

cuprinse datele de identificare, împrejurările în care certificatul a fost furat, pierdut, distrus sau deteriorat; 

b) o copie a actului de identitate; 

c) dovada achitării tarifului pentru eliberarea duplicatului. 

(4) Duplicatul are acelaşi număr, serie şi dată ca şi exemplarul original, fiind valabil până la data 

înscrisă pe acesta din urmă. 

(5) Perioada de arhivare a documentelor menţionate la alin. (3) este aceeaşi cu perioada de valabilitate 

a duplicatului. 

(6) Pe duplicat, în colţul din dreapta sus, se aplică menţiunea "DUPLICAT". 

(7) Termenul pentru eliberarea duplicatelor este de 30 de zile de la data înregistrării cererii. 

Art. 11 - Documentaţia necesară obţinerii certificatului de competenţă şi a duplicatului se poate 

depune şi online, scanat, prin platforma Punctului de contact unic electronic - PCUe, dezvoltată de Agenţia 

pentru Agenda Digitală a României. 

  Art. 12. - Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta procedură. 
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Anexa nr. 1 
    la procedură 

 
 

CERINŢE MINIME 
pentru cursurile de instruire în domeniul protecţiei animalelor în timpul transportului 

 
 
1. Condiţii generale pentru transportul de animale vii 

2. Documentaţia de transport pentru animale vii, conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care 

transportă animale vii, transportatorii de animale vii, respectiv mijloacele de transport de animale vii 

3. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească animalele vii pentru a putea fi transportate 

4. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere destinate transportului de animale vii 

5. Modalităţi de încărcare, descărcare şi manipulare a animalelor vii 

6. Noţiuni referitoare la intervalele de hrănire şi adăpare a animalelor, durata călătoriei şi perioadele de 

repaus, în cazul călătoriilor de lungă durată 

7. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere destinate transportului de animale vii în 

călătoriile de lungă durată, pentru ecvidee domestice şi animale domestice din specia bovină, ovină, caprină 

şi porcină 

8. Modul de repartizare a spaţiului pentru animalele vii în vehiculele rutiere destinate transportului acestora 

9. Noţiuni referitoare la jurnalul de călătorie 

10. Impactul conducerii vehiculelor rutiere destinate transportului de animale vii asupra bunăstării animalelor 

transportate şi asupra calităţii cărnii 

11. Fiziologia animală şi în special nevoile de adăpare, hrănire, comportamentul animalelor şi conceptul de 

presiune 

12. Îngrijirea de urgenţă a animalelor 

13. Siguranţa personalului care manipulează animalele. 
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Anexa nr. 2 
    la procedură 

 
 

CERERE 

    Subsemnatul, ............................................................., reprezentant legal al…………………………. prin 

prezenta solicit aprobarea organizării cursurilor de instruire în vederea obţinerii certificatului de competenţă

pentru conducătorii auto şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii. 

 Cursurile de instruire vor fi organizate: 

|¯| fizic 

|¯| online 

   Anexat, depun următoarele : 

|¯| dovada autorizării de către ...............................(instituţia publică competentă, potrivit legii), pentru 

furnizarea acestor cursuri; 

|¯| suportul de curs, precum şi studiile de caz utilizate, respectiv materialele foto/ video. 

   Data 

................................   
 
 
 

Semnătura 

................................ 
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Anexa nr. 3 

    la procedură 
 

Se aprobă/Nu se aprobă 
 
 

CERERE 

    Subsemnatul, ............................................................., reprezentant legal al…………………………. prin 

prezenta solicit aprobarea organizării examenului în vederea obţinerii certificatului de competenţă pentru 

conducătorii auto şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii. 

Precizez că examinatorii nu deţin calitatea de lectori pentru cursurile la finalul cărora se organizează examenul,

iar pentru fiecare examinare se vor extrage aleator câte 30 de întrebări din cele 120 anexate. 

 

    Anexat, depun un număr de 120 de întrebări 

 

    Data 

................................ 

Semnătura 

................................ 
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Anexa nr. 4 
    la procedură 

 
ROMÂNIA 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
NATIONAL SANITARY VETERINARY AND FOOD SAFETY AUTHORITY 

  
 

CERTIFICAT DE COMPETENŢĂ 
pentru conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii

 
CERTIFICATE OF COMPETENCE 

for drivers and attendants transporting live animals 
 
1. IDENTIFICAREA [ ] CONDUCĂTORULUI [ ] ÎNSOŢITORULUI 
1. [ ] DRIVER  [ ] ATTENDANT IDENTIFICATION 

1.1. Nume 

1.1. Surname 
1.2. Prenume 

1.2. First name 
1.3. Data naşterii 

1.3. Date of birth 

1.4. Locul şi ţara naşterii 

1.4. Place and country of birth

1.5. Naţionalitatea 

1.5. Nationality 
2. NUMĂRUL CERTIFICATULUI 
2. CERTIFICATE NUMBER
2.1. Prezenta autorizaţie este valabilă până la data de .......... 

2.1. This authorisation is valid until ..............
3. ORGANISMUL CARE EMITE CERTIFICATUL 
3. BODY ISSUING THE CERTIFICATE 

3.1. Numele şi adresa organismului care emite certificatul 

3.1. Name and address of the body issuing the certificate 

 
3.2. Telefon 
3.2. Telephone 

3.3. Fax 
3.3. Fax 

3.4. Email 
3.4. Email 

3.5. Data                                             3.6. Locul                                            3.7. Ştampila 
3.5. Date                                             3.6. Place                                             3.7. Stamp 
                                                                                                                                                                                                
3.8 Numele şi semnătura 
3.8 Name and signature                                   
 
*Prezentul certificat se eliberează pentru transportul tuturor speciilor.........................  
*This certificate is issued for all species:………………………….
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Anexa nr. 5 
    la procedură 

 
 
 

REGISTRU 
 de evidenţă a certificatelor de competenţă pentru conducătorii şi însoţitorii de pe vehicule rutiere care transportă animale vii 

 
 
Nr.  
crt.  

Nume şi prenume Data şi locul 
naşterii 

Ocupaţia/ 
calificarea 

Numărul şi data 
certificatului  

Data eliberării 
şi semnătura  
de primire 

Numele şi 
semnătura 
persoanei 
care 
eliberează 
certificatul 

Sanctiunea I 
(nr. / data PV de 
constatare şi 
sancţionare a 
contravenţiilor) 

 Sancţiunea II 
(nr./data PV de  
constatare  şi 
sancţionare a 
contravenţiilor ) 

Nr. şi data  
Ordinului de 
anulare a 
certificatului  

Data eliberării 
duplicatului şi 
semnătura de 
primire 

Numele şi 
semnătura 
persoanei 
 care 
 eliberează  
ordinul de 
anulare a 
certificatului 

Data 
transmiterii 
ordinului de 
anulare/ 
adresa de 
poştă 
electronică a 
destinatarului 

 



 

 
AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ  
ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 

Pagina 1 din 2    
     
 Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp D1, Sector 1,  
 Cod Poştal 013701, Telefon: 0372184997, Fax: 0372184993 
 E-mail: office@ansvsa.ro, Web: www.ansvsa.ro 

 

 
Se aprobă,         

                                                          PREŞEDINTE - SECRETAR DE STAT 
Dr. Alexandru Nicolae BOCIU 

Propun a se aproba, 
VICEPREŞEDINTE – SUBSECRETAR DE STAT 
Dr. Laszlo CSUTAK NAGY 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
  

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind 
organizarea activităţii veterinare şi pentru siguranţa alimentelor aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea 
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor elaborează norme sanitare 
veterinare unice şi obligatorii. 
 

Având în vedere: 
 
- prevederile Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al 
operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE şi 93/119/CE şi a 
Regulamentului (CE) nr. 1255/97 care, precum toate regulamentele Uniunii Europene, este 
obligatoriu în toate elementele sale pentru toate statele membre UE, 

 
- suspendarea activităţii de organizare a cursurilor în vederea obţinerii 

certificatelor de competenţă profesională din cauza  inaplicabilităţii prevederilor Ordinului 
preşedintelui ANSVSA nr. 201/2007 privind Procedura de eliberare a Certificatului de 
competenţă profesională pentru conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care 
transportă animale vii, aşa cum a fost ultima oară modificat de Ordinul preşedintelui 
ANSVSA nr. 135/2021,  

 
- imposibilitatea soluţionării cererilor de autorizare sanitar-veterinară a mijloacelor 

de transport rutier animale vii, 
 
Este oportună abrogarea Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 201/2007, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi înlocuirea sa cu un nou ordin. În acest sens, în 
cadrul grupului de lucru constituit în baza Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 79/2022 
pentru elaborarea proiectului de Ordin pentru aprobarea Procedurii de eliberare a 
certificatului de competenţă profesională pentru conducătorii şi însoţitorii de pe 
vehiculele rutiere care transportă animale vii, a fost elaborat un nou proiect de ordin, ale 
cărui principale prevederi sunt următoarele: 

 
 - organizarea cursurilor de specializare pentru conducătorii şi însoţitorii de pe 
vehiculele rutiere care transportă animale vii de către entităţi care au fost abilitate de 
instituţii ce au atribuţii în acest sens. Pot fi mai multe asemenea entităţi, atât timp cât 
sunt abilitate să furnizeze astfel de cursuri de către diferite autorităţi competente; 
 
 - posibilitatea organizării cursurilor de specializare fizic sau online, atât în limba 
română, cât şi în limba engleză (întrucât persoanele interesate să lucreze pe teritoriul UE 
în acest domeniu, care necesită certificat de competenţă profesională, pot proveni din 
alte state membre UE sau din ţări terţe); 
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 - aprobarea de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor a suportului de curs anterior organizării cursurilor de specializare de către 
entităţile abilitate; 
 
 - organizarea examenului de către entităţile abilitate care au organizat cursurile, cu 
aprobarea prealabilă de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor a întrebărilor utilizate la examinare – în conformitate cu prevederile Reg. 
Cons. 1/2005/CE şi cu experienţa specifică a altor state membre ; 
 
 - externalizarea activităţii de eliberare a certificatului de competenţă profesională 
către entităţile abilitate care au organizat cursurile, întrucât acest lucru este permis de 
art. 17 alin. (2) al Reg. Cons. Nr. 1/2005/CE; 
 
 - ţinerea evidenţei certificatelor de competenţă de către organizatori ; 
 
 - transmiterea la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor de către entităţile emitente, după fiecare sesiune de curs/ examen, a situaţiei 
certificatelor eliberate ; 
 
 - publicarea pe pagina web a Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor a listei entităţile emitente.  
 

 
În condiţiile menţionate a fost elaborat prezentul proiect de Ordin pentru 

aprobarea Procedurii de organizare a cursurilor şi de eliberare a certificatului de 
competenţă profesională pentru conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care 
transportă animale vii, pe care vă rugăm, domnule Preşedinte-Secretar de Stat, să aveţi 
amabilitatea să îl aprobaţi. 
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