
www.animaltransportguides.eu

Lista de verificare a șoferului: 

Ești pregătit?

O abordare europeană a celor mai bune practici de transport a animalelor vii

Ca șofer profesionist, animalele sunt în mâinile tale. Ai nevoie 
de un certificat de competență pentru a transporta animale vii. 
Respectarea legislației relevante de bunăstare și transport te 

ajută să obții în mod constant standarde ridicate de calitate și 
bunăstare animală.

Maxime: durata călătoriei și temperatura

Specii Durata maximă a călătoriei

Taurine Adulte: 14 ore + 1 oră odihnă + 14 ore
Viței neînțărcați: 9 ore + 1 oră odihnă + 9 ore

Porcine Adulte: 24 ore
Purcei: 9 ore + 1 oră odihnă + 9 ore

Păsări Nu există durată maximă de călătorie

Cabaline Adulte: 24 ore
Mânji (< 6 luni, cu iapa): 9 ore + 1 oră odihnă + 9 ore

Ovine Adulte: 14 ore + 1 oră odihnă + 14 ore
Miei neînțărcați: 9 ore + 1 oră odihnă + 9 ore

• Evită încărcarea animalelor ude
• Controlează temperatura interioară și ajustează ventilația!

• Asigură-te că animalele sunt bine hrănite și adăpate
• Dacă există clapete de aerisire / prelate, folosește-le fără 

a împiedica circulația aerului

• Toate animalele (sau călătoriile) nu mai puțin de 5˚C

• Controlează temperatura interioară și ajustează ventilația!

• Asigură-te că animalele sunt bine hrănite și adăpate
• Dacă există clapete de aerisire / prelate, deschide-le

• Toate animalele (sau călătoriile) nu mai mult de 30˚C

Indicele de siguranță a vremii pentru animale

Temp. 
uscată
(°C)

Umiditatea relativă (%)
50 60 70 80 90 100

25,6 22,2 23,3 23,9 23,9 25 25,6

26,7 23,3 23,9 25 25,6 26,1 26,7

27,8 23,9 24,4 25,6 26,1 27,2 27,8

28,9 25 25,6 26,7 27,2 28,3 28,9

30 25,6 26,7 27,2 28,3 28,9 30

31,1 26,7 27,2 27,8 29,4 30,6 31,1

32,2 27,2 28,3 28,3 30,6 31,1 32,2

33,3 28,3 28,9 30 31,1 32,2

34,4 28,9 30 31,1 32,2

35,6 30 31,1 32,2

36,7 30,6 31,7

37,8 31,1 32,8

UrgențăPericolBun! Alertă

Lista de verificare a vehiculului

Numele companiei: Numărul vehiculului:

Încărcat la: Numărul remorcii:

În (data):

Verifică Înainte de încărcare Prima oprire A doua oprire Verificare finală

Fitness-ul animalelor

Documente

Furaj, apă și așternut pentru
animale

Temperatura și ventilația

Verificarea generală a vehiculului

Ziua și data verificării

Semnătura șoferului

Nu transporta la peste 30°C sau chiar mai puțin în 
cazul umidității ridicate

După parcurgere acestor durate maxime de călătorie, 
animalele trebuie descărcate, hrănite și adăpate și lăsate 
să se odihnească cel puțin 24 ore; excepție păsările



.

1. Este vehiculul pregătit? 
Verifică inspecția tehnică 
auto, ventilația, curățenia, 
despărțitoarele, 
închizătoarele, suprafața 
pardoselii (așternutul), 
iluminatul, echipamentul 
de încărcare/descărcare și 
marcajele vehiculului

3. Evită congestiile, 
incidentele de trafic și 
întârzierile în timpul 
transportului

5. Respectă condițiile 
relevante de manipulare 
a animalelor. Vezi fișele 
specifice

Ghidurile complete / mai multe informații pe
www.animaltransportguides.eu

2. Biosecuritatea la fața 
locului: nu uita rutele ‘curate’ 
și ‘murdare’ si verifică zonele 
de încărcare / descărcare 
pentru curățenie

1. Pregătirea

1. Parchează vehiculul în 
apropierea zonei de 
încărcare/descărcare, 
ferindu-l, acolo unde este 
posibil, de condițiile 
extreme de vreme

2. Ai documentele necesare? 
• Certificatul de competență
• Autorizația vehiculului
• Planul de contingență
• Documentele de 
identificare ale animalelor
Ai în vedere durata maximă de 

călătorie

6. Menține temperatura 
și ventilația adecvată. 
Vezi ‘Indicele de siguranță 
a vremii pentru animale’ 

4. Fă o verificare 
generală a vehiculului și 
animalelor după fiecare 
oprire (la postul de 
control)

2. Condu în mod 
defensiv pentru a evita 
rănirea sau suferința 
animalelor

3. În timpul călătoriei

Inspectează animalele și încarcă doar pe 
acelea care sunt ‘apte de transport’. 

Dacă ai dubii, lasă animalele în fermă sau 
consultă-te cu compania ta.

4. La încărcare – verifică 
compartimentele 
animalelor, disponibilul de 
spațiu și ventilația. Vezi 
fișele specifice

3. Ai sistemul de hrănire, 
alăptare/adăpare pentru 
toate animalele?
Vezi tabelul

4. Pentru transportul 
transfrontalier al 
animalelor (altele decât 
păsări), ai diagrama 
călătoriei? Ai un sistem de 
urmărire și trasabilitate a 
monitorizării temperaturii?

2. Încărcarea/Descărcarea

3. Dezinfectează și 
verifică poziționarea și 
pregătirea corectă ale 
echipamentelor de 
încărcare/descărcare 
pentru a evita rănirile

1. Asigură-te că toate 
ușile compartimentului 
încărcat sunt închise în 
timp ce vehiculul este în 
mișcare

7. Asigură o cantitate 
suficientă și adecvată de 
hrană și apă la fiecare 
oprire. Vezi tabelul

Verifică toate animalele
în timpul opririlor.
Separă și tratează (dacă
este necesar și posibil)
orice animal bolnav
și/sau rănit sau caută
asitență veterinară. Stai
tot timpul în legătură cu
compania; împreună
puteți lua cele mai bune
decizii de manipulare a
animalelor

P

Călătoria
> 8 ore X

5. Mână animalele cu calm, 
fără grabă. Asigură 
tratament imediat și adecvat 
animalelor rănite
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6. Călătoriile lungi: 
returnează diagrama 
călătoriei autorităților 
competente și raportează 
orice probleme

Specia Hrănire Adăpare

Taurine Adulte*: la fiecare 14 ore
Viței: vezi fișa informativă 
specială

Adulte*: la fiecare 14 ore
Viței: dvezi fișa informativă specială

Porcine La postul de control Toate categoriile: acces continuu la apă

Păsări Adulte: la fiecare 12 ore
Puii de o zi: asigură hrană, 
dacă deplasarea este > 24 ore

Adulte: la fiecare 12 ore
Puii de o zi: asigură apă, dacă deplasarea 
este > 24 ore

Cabaline Adulte: la fiecare 4,5 – 5 ore
Mânji: după nouă ore de 
deplasare

Adulte: la fiecare 4,5 – 5 ore
Mânji: după nouă ore de deplasare

Ovine Adulte: la fiecare 14 ore
Miei neînțărcați: după nouă 
ore de deplasare

Adulte: la fiecare 14 ore
Miei neînțărcați: după nouă ore de 
deplasare

* Include animalele înțărcate


