
AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI 
PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 
ORDIN 

pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor nr. 1/2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea şi 

înregistrarea câinilor cu stăpân 
 
 

Văzând Referatul de aprobare nr. .........../................ al Direcţiei Generale Control Oficial din 
cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, 
 

având în vedere prevederile articolul 10 litera b), ale articolul 18 alin. (5) şi ale articolul 48 alin. 
(7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

în temeiul prevederilor articolul 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 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: 
 

Articolul I. – Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor nr. 1/2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu 
stăpân, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 16 martie 2014, se modifică după 
cum urmează: 
 
La capitolul I, articolul 2, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
a) mijloc de identificare pentru câinii cu stăpân - dispozitiv utilizat pentru identificarea individuală a 
câinilor reprezentat de o crotalie auriculară sau de un microcip în care sunt înscrise informaţiile 
necesare identificării unice a animalului; 
 
La capitolul I, articolul 2, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1) ce va avea următorul 
cuprins: 
a1) crotalie auriculară - mijloc de identificare alternativ utilizat la identificarea câinilor, confecţionat din 
poliuretan sau din material plastic, care poartă înregistrat prin imprimare codul de identificare a 
animalului; 
 
 
La capitolul I, articolul 2, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
k) Registru de evidenţă a câinilor cu stăpân - colecţie de informaţii în format electronic, aflată în 
gestiunea Colegiului Medicilor Veterinari, ce cuprinde datele de identificare ale animalului,  
evenimentele, informaţiile veterinare şi datele de identificare ale proprietarului, nominale, păstrate în 
formă electronică şi arhivate într-o bază de date, care permite asigurarea trasabilităţii unui animal de la 
momentul identificării şi înregsitrării acestuia până la momentul ieşirii acestuia din sistemul informatic; 
 
La capitolul I, articolul 2, litera q) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
q) furnizor secundar de carnete de sănătate şi/sau paşapoarte - orice persoană juridică reprezentată de 
unităţi medicale veterinare de asistenţă, universităţi care deţin clinici veterinare şi instituţii publice care 



deţin câini de serviciu care achiziţionează de la un furnizor primar şi comercializează direct către 
proprietarii de animale de pe teritoriul României sau le utilizează pentru câinii de serviciu în cazul 
instituţiilor publice, carnete de sănătate şi/sau paşapoarte conforme cu cerinţele prezentelor norme; 
 
La capitolul I, articolul 3, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7) ce vor 
avea următorul cuprins: 
 
“(6) Prin excepţie de la prevederile alineatului (5) câinii care sunt supuşi acţiunilor obligatorii 
menţionate în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, 
a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi 
înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice 
de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor şi ale căror  
costuri sunt suportate de la bugetul de stat, pot fi identificaţi prin aplicarea unei crotalii auriculare de 
către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi din cadrul Circumscripţiilor Sanitare Veterinare 
de Asistenţă, care îndeplineşte specificaţiile tehnice stabilite de anexa 4 la prezentul ordin. 
(7) Un câine care a fost identificat printr-o crotalie auriculară, la solicitarea proprietarului poate fi 
identificat ulterior şi prin microcipare” 
 
La capitolul I, articolul 4, alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
“a) câinii nou-născuţi cu proprietar - în termen de maximum 90 de zile de la fătare, dar în orice caz  
înainte de vânzarea, donarea cu titlu gratuit sau scoaterea în spaţii publice a acestora; Câinii care sunt 
scoşi în spaţii publice având destinaţia un cabinet medical veterinar, în scopul vaccinării profilactice 
conform schemelor de vaccinare în perioada cât sunt pui pot fi scoşi fără a fi identificaţi dacă nu au 
împlinit încă vârsta de 90 de zile;” 
 
 
La capitolul I, articolul 4, alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
b) câinii adulţi cu proprietar – la solicitarea proprietarului şi în orice caz înainte de vânzarea, donarea cu 
titlu gratuit sau scoaterea în spaţii publice a acestora şi cel mai târziu înaintea vaccinării contra rabiei; 
 
La capitolul I, articolul 4, alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
“d) înregistrarea în RECS a câinilor identificaţi se realizează odată cu identificarea şi eliberarea 
carnetului de sănătate, în cazul prezentării proprietarilor la sediul utilizatorilor RECS, respectiv în 
maximum 5 zile de la aplicarea/implantarea crotaliei/microcipului, în cazul deplasării medicului 
veterinar la sediul proprietarului sau în cazul în care, din motive tehnice, nu a fost posibilă înregistrarea 
în RECS.” 
 
La capitolul I, articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
“(2) Câinii neidentificaţi şi neînregistraţi, precum şi câinii identificaţi prin crotaliere sau microcipare 
adăpostiţi, ţinuţi pe domeniul public, în locuri publice sau în spaţiile adiacente acestora, în afara 
proprietăţii stăpânului sau deţinătorului acestuia, necontrolat, nesupravegheat, liber sau abandonat sunt 
consideraţi câini fără stăpân şi sunt trataţi conform prevederilor legislaţiei specifice în vigoare.” 
 
 
La  capitolul I , articolul 5 după alineatul (4) se introduce un alineat nou, alineatul ( 5) care va avea 
următorul cuprins: 
“(5) CMV raportează trimestrial către ANSVSA modalitatea prin care şi-a îndeplinit obligaţiile 
prevăzute de prezentul articol;” 
 
La capitolul I , articolul 6 după alineatul (6) se introduce un alineat nou, alineatul (7) care va avea 
următorul cuprins: 
 



“(7) CMV raportează trimestrial către ANSVSA cazurile pentru care s-a dispus retragerea licenţei de 
utilizare RECS şi va detalia modul prin care s-a constatat neîndeplinirea condiţiilor menţionate la 
alineatul (6), literele b)-d).”  
 
La capitolul II, articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins : 
 
“(2) Proprietarii de câini cu vârsta mai mare de 90 de zile la data intrării în vigoare a prezentelor norme 
au obligaţia de a solicita identificarea şi înregistrarea animalelor în RECS, cel târziu înainte de 
vânzarea, donarea, vaccinarea contra rabiei sau scoaterea în spaţii publice a acestora.”  
 
La capitolul II, articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins : 
 
“(3) În vederea înregistrării câinilor, proprietarii au obligaţia de a solicita identificatorului şi 
operatorului RECS identificarea cu crotalie sau electronică cu microcip aprobat conform prezentelor 
norme, efectuarea acţiunilor sanitar-veterinare obligatorii conform prevederilor legale, înregistrarea în 
RECS, eliberarea carnetului de sănătate şi a paşaportului, după caz.” 
 
La capitolul II, articolul 7, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins : 
 
“(6) În cazul deplasărilor în străinătate, suplimentar faţă de elementele descrise la alineatul (5), 
proprietarii sunt obligaţi să deţină asupra lor şi paşaportul animalului. Dacă animalul ce face obiectul 
deplasării în străinătate a fost identificat în prealabil cu o crotalie, înaintea eliberării paşaportului şi 
deplasării în străinătate acesta va fi identificat obligatoriu prin microcipare;” 
 
La capitolul II, articolul 7, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins : 
 
“(7) Proprietarii de câini au obligaţia de a notifica medicului veterinar de liberă practică utilizator al 
RECS, în termen de 7 zile, evenimentele referitoare la animal: vânzare, cumpărare, pierdere, pierderea 
crotaliei auriculare, pierderea sau distrugerea carnetului de sănătate/paşaportului, dispariţie, furt, 
donaţie, moartea.” 
 
La capitolul II, articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), ce va avea 
următorul cuprins: 
 
“(11) Medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi din circumscripţiile sanitare veterinare de 
asistenţă achiziţionează şi utilizează pentru identificarea câinilor exclusiv microcipuri şi crotalii care 
respectă cerinţele tehnice descrise în anexa nr. 1 şi anexa nr. 4” 
 
La capitolul II, articolul 8, alineatul (4), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
“a) să verifice identificarea câinilor prin scanarea-citirea microcipului implantat, citirea crotaliei 
auriculare şi verificarea înregistrării în RECS, solicitând proprietarului carnetul de sănătate;” 
 
La capitolul II, articolul 8, alineatul 4, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
“c) să introducă în RECS, pe loc, după aplicarea crotaliei / implantarea microcipului şi efectuarea 
acţiunilor veterinare, datele cu privire la animalele identificate şi proprietarii acestora, conform 
formularului electronic de identificare;” 
 
La capitolul II, articolul 8, alineatul 4, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
“e) pentru câinii care părăsesc teritoriul României, să elibereze suplimentar faţă de carnetul de sănătate 
şi un paşaport, la cererea proprietarilor, doar dacă, prin carnetul de sănătate se face dovada că animalul 



a fost vaccinat antirabic în ultimele 12 luni, dar nu au trecut mai puţin de 21 de zile de la ultima 
vaccinare antirabică şi doar dacă animalul a fost identificat în prealabil prin microcipare cu un 
microcip;”  
 
La capitolul II, articolul 8, alineatul 4, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins : 
“g) să vaccineze contra rabiei doar câinii care sunt identificaţi şi însoţiţi de carnete de sănătate, conform 
prezentelor norme;”  
 
La capitolul II, articolul 8, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, respectiv alineatul 51 ce are 
următorul cuprins: 
“(51) Înregistrarea de către medicii veterinari de liberă practică, identificatori şi operatori ai RECS,  
organizaţi în condiţiile legii, a  informaţiilor prevăzute de rubricile paşaportului se face doar pe baza 
informaţiilor din RECS şi/sau din carnetul de sănătate şi se certifică prin parafare.” 
 
 La capitolul II, articolul 8, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
“(7) Aplicarea crotaliei auriculare şi implantarea microcipului se realizează exclusiv de către medicii 
veterinari înregistraţi ca identificatori şi operatori ai RECS.” 
 
La capitolul II, articolul 9, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
“(5) În vederea gestionării RECS, CMV elaborează proceduri tehnice operaţionale, pe care le supune 
avizării ANSVSA, şi  informează utilizatorii RECS asupra conţinutului acestora.” 
 
La capitolul II, articolul 9, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
“(6) În cazul sesizării unor abateri grave privind operarea în RECS şi încălcări ale prevederilor prezentei 
norme, CMV blochează temporar accesul utilizaorului în cauză, analizează şi dispune măsuri conform 
codului de deontologie medical veterinar şi sesizează ANSVSA în vederea derulării de controale 
oficiale.”   
 
La capitolul II, articolul 9, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8) ce va avea 
următorul cuprins: 
 
“(8) CMV se asigură că RECS gestionează codurile de identificare inscripţionate pe crotaliile 
comandate de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi din cadrul Circumscripţiilor Sanitare 
Veterinare de Asistenţă şi asigură legătura între codul de identificare inscriptionat pe crotalia aplicată 
unui câine şi codul de identificare înscris în microcip, dacă proprietarul animalului decide să aplice 
cainelui un microcip.” 
 
La capitolul II, articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
“(2) ANSVSA, prin serviciile specializate din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, are obligaţia de a răspunde sesizărilor CMV 
prin efectuarea controalelor oficiale. Verifică corespondenţa datelor din BND şi teren prin sondaj pentru 
un procent de minim 10% din câinii identificaţi şi vaccinaţi şi efectuează controale trimestriale la 
Cabinetele Medicale Veterinare, Circumscripţii Sanitare Veterinare de Asistenţă şi exploataţii.” 
 
La capitolul II, articolul 10, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
“(3) ANSVSA efectuează controale la furnizorii de crotalii, furnizorii de microcipuri şi la furnizorii 
primari de paşapoarte şi carnete de sănătate în vederea verificării respectării prevederilor prezentelor 
norme.” 
 



La capitolul II, articolul 10,  după alineatul (4) se introduce un nou alineat, respectiv alineatul (5) ce va 
avea următorul cuprins: 
 
“ (5) ANSVSA, prin DSVSA judeţene legalizează paşaportul la solicitarea proprietarilor, dacă animalul 
de companie face obiectul unei mişcări în ţări terţe ce solicită acest lucru, efectuând următoarele acţiuni: 
 a) verificarea identităţii animalului şi coroborarea informaţiilor din RECS cu informaţiile din 
paşaport şi carnetul de sănătate. 

b) aplicarea, în colţul din dreapta sus a primei pagini, a unui timbru sec cu diametrul de 30 mm, 
în care se înscriu următoarele: A.N.S.V.S.A., în partea de sus, iar central, D.S.V.S.A. şi abrevierea 
judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi prin aplicarea ştampilei direcţiei sanitare 
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente în realizarea legalizării, în locul prevăzut la 
rubrica "XI" din paşaport.” 
       
La capitolul III, articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
                                                                                                                                                                                
“(2) Persoanele responsabile din cadrul adăposturilor publice au obligaţia de a verifica prin scanare cu 
un cititor dacă animalul are implantat un microcip, în cazul în care animalul nu are aplicată o crotalie 
auriculară.” 
 
La capitolul III, articolul 11, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, respectiv alineatul (41) ce va 
avea următorul cuprins: 
 
“(41) În cazul în care codul de identificare nu se regăseşte în RECS, administratorii adăposturilor 
publice au obligaţia informării ANSVSA şi CMV. ”  
 
La capitolul III, articolul 11, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
“(5) Câinii adoptaţi se identifică şi se înregistrează în RECS în conformitate cu prevederile prezentelor 
norme, după emiterea deciziei de adopţie, prin eliberarea unui carnet de sănătate în care sunt înscrise 
datele de identificare ale câinelui, datele de identificare ale proprietarului şi acţiunile sanitar-veterinare 
efectuate.”  
 
La capitolul III, articolul 11, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, respectiv alineatul (51) ce va 
avea următorul cuprins: 
 
“(51) Câinii revendicaţi se identifică şi se înregistrează în RECS, după caz, în conformitate cu 
prevederile prezentelor norme, după emiterea deciziei de revendicare şi completarea codului de 
identificare înscris pe crotalie sau microcip în carnetul de sănătate în care sunt înscrise datele de 
identificare ale câinelui,  datele de identificare ale proprietarului şi acţiunile sanitar-veterinare 
efectuate.”  
 
La capitolul III, articolul 11, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
(6) Activităţile descrise la alineatele (5) şi (51) se efectuează de către medicii veterinari de liberă 
practică organizaţi în condiţiile legii care au contractat activităţile veterinare din cadrul adăposturilor, 
conform prevederilor legale. 
 
 
La capitolul III, articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
(2) Adăposturile publice şi private care deţin câini adoptaţi la distanţă sunt proprietarii de drept ai 
animalelor şi au obligaţia de a respecta cerinţele privind identificarea şi înregistrarea în RECS a 
animalelor cazate în acest scop şi sunt înregistraţi în RECS în consecinţă. 
 
Titlul Capitolului IV, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 



“Gestionarea carnetelor, paşapoartelor, crotaliilor şi a microcipurilor” 
 
La Capitolul IV, articolul 14 după alineatul (5) se va introduce un alineat nou, respectiv alineatul (6) 
care va avea următorul cuprins: 
 
“(6) Fiecare furnizor autorizat de carnete de sănătate şi/sau paşapoarte pentru animalele de companie, va 
înscrie pe facturile fiscale pe care le va emite la vânzarea carnetelor de sănătate şi/sau a paşapoartelor 
seria/intervalul de serii al acestora.” 
 
La Capitolul IV, după articolul 14 se va introduce un articol nou, respectiv articolul (141) care va avea 
următorul cuprins: 
 
“ART. 141 Gestionarea crotaliilor 
 
(1) În vederea înregistrării şi aprobării ca furnizor de crotalii utilizate pentru identificare câinilor, fiecare 
furnizor va depune la ANSVSA o solicitare scrisă însoţită de un model/o mostră a crotaliei auriculare, 
conform specificaţiilor tehnice şi a modelului prevăzut de anexa numărul 4 la prezenta normă sanitară 
veterinară. 
(2) ANSVSA, după verificarea conformităţii modelelor/ mostrelor de crotalii, va posta pe site-ul propriu 
lista furnizorilor aprobaţi. 
(3) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit din cadrul Circumscripţiei Sanitare Veterinare de 
Asistewnţă solicită prin comandă scrisă lotul de crotalii de la furnizorul aprobat doar după avizarea 
comenzii de către DSVSA judeţeană 
(4) In Nota de Comanda se înscriu obligatoriu: Nr. Contract concesiune / nume medic / societatea 
comerciala / codul CSV si nume CSV / nr crotalii / serie start / serie stop. 
(5) DSVSA păstrează o copie a Notei de Comandă şi tine un registru / csv  ( o fila pt fiecare CSV ) în 
care înregistrează fiecare cerere . 
(6)Medicul veterinar de liberă practică din cadrul Circumscripţiei Sanitare Veterinare de Asistenţă 
respunde în mod direct de gestionarea crotaliilor, arhivează toate documentele care demonstreaza modul 
de gestionare şi ţine un registru în care le inregistrează. 
(7) Medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi, vor achiziţiona crotalii pentru identificarea 
câinilor cu stăpân doar de la furnizorii aprobaţi de către ANSVSA. 
(8) Crotaliile se aplică exclusiv de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi, conform 
procedurilor CMV. 
(9) Fiecare furnizor autorizat de crotalii pentru câinii cu stăpân, va înscrie pe facturile fiscale pe care le 
va emite la vânzarea crotaliilor seria/intervalul de serii al acestora, furnizează crotalii doar in baza 
comenzii avizate de DSVSA, arhiveaza comenzile, arhiveaza avizele de livrare / facturi şi gestionează 
toate informatiile cu privire la comenzi/livrari în mod centralizatat.” 
 

 
La Capitolul IV, articolul 15, după alineatul (7) se va introduce un alineat nou, respectiv alineatul (8) 
care va avea următorul cuprins: 
 
“(8) Fiecare furnizor autorizat de microcipuri pentru animalele de companie, va înscrie pe facturile 
fiscale pe care le va emite la vânzarea microcipului/microcipurilor seria/intervalul de serii al acestora” 

  
La capitolul IV, articolul 16, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
“(8) Deţinerea de câini neidentificaţi şi neînregistraţi este interzisă.” 

La capitolul IV, articolul 16, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alineatele (81) şi (82) ce 
vor avea următorul cuprins: 



“(81) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la cap. IV, art.14, alin. 6, art 141 alin. 6, şi la art. 15, alin. 8 
constituie abatere de la prevederile prezentei norme şi atrage după sine anularea documentelor de 
aprobare emise pentru funizorul în cauză şi retragerea calităţii de furnizor.  
(82) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale 
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 8/2007 privind aprobarea Normei sanitare 
veterinare care stabileşte modelul de paşaport pentru mişcarea intracomunitară a animalelor de 
companie: câini, pisici şi dihori domestici, precum şi procedurile cu privire la tipărirea, completarea şi 
legalizarea acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 9 februarie 2007.” 
 
Ultimul paragraf al Capitolului I din Anexa 3 la normă se modifică şi va avea următorul cuprins: 
“Pentru verificarea datelor câinelui în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân accesaţi: 
www.rompetid.ro” 
 
Articolul II. După Anexa 3 la Normă, se introduce o nouă Anexă, respectiv Anexa nr. 4 ce va face 
parte integrantă la prezenta normă; 
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http://www.rompetid.ro


Anexa 
                                                                                                                                               ( Anexa nr. 4 ) 
 

Specificaţii tehnice a crotaliei auriculare pentru identificarea câinilor cu stăpân 
 
Crotaliile auriculare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
a) să fie formate din două părţi, respectiv parte "tată" şi parte "mamă"; 
b) partea "tată" trebuie să aibă un pin de penetrare; 
c) pinul de penetrare trebuie construit dintr-un material dur, astfel încât să permită o cât mai bună şi mai 
uşoară penetrare a urechii; 
d) decupajul realizat prin tăiere trebuie să fie mai mare decât pinul de penetrare, astfel încât crotalia 
auriculară aplicată să se poată roti liber în jurul axei; 
e) modelul de crotalie auriculară trebuie să fie proiectat în aşa fel încât să se poată introduce doar într-o 
anumită poziţie în cleştele aplicator; 
f) marginile şi colţurile mijlocului de identificare trebuie să fie rotunjite pentru a nu produce leziuni pe 
corpul animalului. 
Caracteristici: 
Latime:     max 1 cm 
Lungime:  max 2 cm 
Forma:  dreptunghi cu margini rotunjite 
Culoare:  verde deschis sau orice alta culoare diferita de cele existente deja in sistemul de identificare a 
animalelor din speciile bovine, ovine, caprine şi suine. 
Numarul de identificare – 15 caractere conform modelului 
 
Crotalia  Tata 

     
 
 
Crotalia Mama 
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DIRECŢIA GENERALĂ CONTROL OFICIAL 
 
 

          Se aprobă,  
                                                                      PREŞEDINTE-SECRETAR DE STAT 

 
                                                                  Dr. Andrei BUTARU 

                                                            
        

REFERAT DE APROBARE 
 

În spaţiul economic european mişcarea animalelor de companie este reglementată, la 
momnetul actual, de următoarele acte normative:  

- Regulamentul (CE) nr. 576/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 iunie 
2013 privind circulaţia necomercială a animalelor de companie şi de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 998/2003; 

- Regulamentul (CE) nr. 577/2013 al Comisiei din 28 iunie 2013 privind modelele de 
documente de identificare pentru circulaţia necomercială a câinilor, pisicilor şi dihorilor domestici,  
stabilirea de liste de teritorii şi ţări terţe şi cerinţele referitoare la format, punere în pagină şi limbă 
ale declaraţiilor care atestă respectarea anumitor condiţii prevăzute în Regulamentul (UE) nr.  
576/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului; 

- Regulamentul delegat UE nr. 1152/2011 al Comisiei de completare a Regulamentului (CE) 
nr. 998/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte măsurile sanitare 
preventive pentru controlul infecţiei cu Echinococcus multilocularis la câini. 

Începând cu 1 ianuarie 2007, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, Autorităţii 
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în calitate de autoritate veterinară 
centrală i-a revenit obligaţia de a transpune şi implementa întocmai prevederile legislaţiei veterinare 
comunitare în vederea alinierii prevederilor legislative româneşti din domeniul sanitar veterinar cu 
cele din legislaţia comunitară.  În acest sens a fost publicat în anul 2007 Ordinul Preşedintelui 
A.N.S.V.S.A. nr. 8 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte modelul de paşaport 
pentru mişcarea intracomunitară a animalelor  de companie: câini, p isici şi dihori domestici, precum 
şi procedurile cu privire la tipărirea, completarea şi legalizarea acestuia, act normativ care asigura şi 
transpunerea legislaţiei din domeniu  de la acel moment, respectiv Decizia Comisiei 2003/803/CE 
privind stabilirea unui model de paşaport pentru mişcarea intracomunitară a animalelor de 
companie: câini, p isici şi dihori domestici, act ce a fost abrogat prin Regulamentul CE nr. 577/2013. 

Totodată în anul 2014, prin Ordinul Preşedintelui A.N.S.V.S.A nr. 1 pentru aprobarea 
Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân au fost stabilite cerinţele specifice 
privind microciparea obligatorie a câinilor cu stăpân şi înregistrarea acestora într-o bază de date, cât 
şi cerinţe specifice privind gestionarea carnetelor de sănătate, a paşapoartelor şi microcipurilor.  

Conform statisticilor OM S din anul 2013,  atât România, cât şi majoritatea statelor europene 
sunt încadrate ca ţări cu risc crescut din punct de vedere al riscului de contactare al rabiei la om. 
M ai mult, din punct de vedere al statutului vis-a-vis de rabie, România figurează printre statele în 
care rabia evoluează endemic, punând în aplicare programe de vaccinare. 
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Regulamentul nr. 882/2004 al Parlamentului European şi Consiliului din 29 aprilie 2004 
privind controalele oficiale efectuate pentru asigurarea conformităţii cu legislaţia în domeniul 
alimentelor şi furajelor, sănătăţii şi bunăstării animale stabileşte cadrul general de desfăşurare al 
controalelor oficiale, în acest sens autorităţile competente fiind încurajate să dezvolte şi controale 
oficiale  ale sistemelor de trasabilitate. În acest sens, ţinând cont şi de numărul mare al sesizărilor  
înregistrate din partea reprezentanţilor autorităţilor veterinare din spaţiul economic european se 
impune introducerea unor reglementări care să îmbunătăţească sistemul prin care se poate asigura 
trasabilitatea animalelor de companie identificate, care pot circula atât pe teriroriul României, cât şi 
în afara graniţelor ei.  

Ţinând cont de cele stabilite în cadrul întâlnirii de lucru din data de 28.10.2015 ce a avut loc 
la sediul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, la care au 
participat pe de o parte reprezentanţi ai forurilor de conducere din cadrul instituţiei noastre, dar şi 
reprezentanţi ai structurilor tehnice, iar pe de altă parte preşedintele Colegiului M edicilor  
Veterinari, în persoana domnului dr. Viorel Andronie, ocazie cu care s-au dezbătut printre altele şi 
modificarea Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 1/2014 pentru aprobarea normelor privind 
identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân, în sensul reglementării posibilităţii identificării 
câinilor cu stăpân şi cu alt mijloc de identificare decât microcip pentru a facilita vaccinarea 
profilactică contra rabiei, dat fiind faptul că la data 30.09.2015, doar 1.062.983 de câini erau 
microcipaţi şi vaccinaţi, raportat la nr. estimat al populaţiei canine de peste 2.500.000 şi că 
contravaloarea microcipurilor nu poate fi subvenţionată de la bugetul de stat pentru a veni în 
sprijinul populaţiei sărace din mediul rural. 

În contextul celor  prezentate mai sus, precum şi pentru eliminarea prevederilor  legale 
paralele existente, având în vedere atât modificările legislative de la nivel european din ultimii ani,  
cât şi necesitatea stabilir ii unor măsuri care să contribuie la limitarea cazurilor  care pot afecta 
negativ imaginea României, ţinând seama de situaţia epidemiologică internaţională cu privire la 
evoluţia rabiei la nivel mondial şi al riscului pe care îl constituie aceasta asupra sănătăţii umane,  
Direcţia Generală Control Oficial a elaborat prezentul proiect de Ordin pentru modificarea 
Ordinului preşedintelui A.N.S .V.S .A. nr. 1/2014 pentru aprobarea Normelor privind 
identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân, pe care vă rugăm să aveţi amabilitatea de a-l 
aproba. 

 
 
Cu deosebită stimă, 
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