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AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI 
PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 
 

ORDIN 

pentru aprobarea Procedurii de eliberare a Certificatului de competenţă profesională 

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

completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 

Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru 

siguranţa alimentelor, cu modificările şi compleările ulterioare 

 

 

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. 10 lit. b) 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 eliberare a Certificatului de competenţă profesională pentru 

conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii, prevăzută în anexa care 

face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2. - Certificatele de competenţă profesională eliberate anterior intrării în vigoare a 

prezentului ordin îşi păstrează valabilitatea pentru perioada prevăzută la art. 2 din Procedura de 

eliberare a Certificatului de competenţă profesională pentru conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele 
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rutiere care transportă animale vii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare 

Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 201/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 3. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 

Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru 

siguranţa alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 și 611 bis din 18 

august 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 

urmează: 

1. La articolul 1 alineatul (1), după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 8, cu 

următorul cuprins: 

“8. Tarif pentru eliberarea certificatului/duplicatului certificatului de competenţă profesională 

pentru conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii, prevăzut în anexa 

nr. 8.” 

2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.” 

3. După anexa nr. 7 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 8, cu următorul cuprins: 

„Anexa nr. 8 

Tarif pentru eliberarea certificatului/duplicatului certificatului de competenţă profesională 

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

Nr. crt. Denumire operaţiune Tarif operaţiune – lei - 

1. Eliberarea certificatului/duplicatului certificatului de competenţă 
profesională pentru conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele 
rutiere care transportă animale vii

62” 

Art. 4. – (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în 

vigoare în termen de 30 de zile de 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 

Robert-Viorel CHIOVEANU 
 

 

Bucureşti _______________ 

Nr. ____________________  
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ANEXĂ 
la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare  

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

 
Procedura de eliberare a Certificatului de competenţă profesională 

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

 
 

Art. 1. - (1) Certificatul de competenţă profesională pentru conducătorii şi însoţitorii de pe 

vehiculele rutiere care transportă animale vii, denumit în continuare certificatul de competenţă 

profesională, se eliberează celor care absolvă cu brio cursuri de formare profesională în domeniul 

transportului de animale vii organizate de furnizori de formare profesională autorizaţi, potrivit 

prevederilor legislaţiei specifice în domeniul formării profesionale a adulţilor şi care trec examenul 

organizat la finalul acestora.  

 (2) În termen de cinci zile lucrătoare de la aprobarea programului de formare profesională, 

furnizorii de formare profesională autorizaţi trebuie să notifice la Autoritatea Naţională Sanitară 

Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor faptul ca sunt autorizaţi pentru a organiza astfel de cursuri, 

precum şi centrele de formare profesională în care se organizează examene. 

(3) În termen de cinci zile lucrătoare de la notificarea prevăzută la alin. (2), Autoritatea 

Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor publică pe pagina web lista furnizorilor 

de formare profesională autorizaţi în domeniul transportului de animale vii şi a centrelor prevăzute la 

alin. (2). 

(4) Cerinţele minime pentru cursurile de formare profesională prevăzute la alin. (1) au la bază 

prevederile anexei IV la Regulamentul nr. 1/2005/CE 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. 

(5) Subiectele examenului organizat pentru obţinerea certificatului de absolvire, precum şi a 

certificatului de competenţă profesională trebuie să respecte tematica prevăzută la alin. (4), acesta 

susţinându-se în faţa unei comisii din care fac parte şi 2 specialişti din cadrul direcţiei sanitar-

veterinare şi pentru siguranţa alimentelor pe a cărei rază teritorială se organizează examenul. 

(6) Furnizorul de formare profesională solicită aprobarea examenului prevăzut la alin. (5), prin 

intermediul unei cereri adresate direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor pe a cărei 

rază teritorială se organizează examenul, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta 

procedură. 



 4

(7) Specialiştii din cadrul comisiei de examinare prevăzute la alin. (5) completează declaraţii 

care corespund modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta procedură. 

(8) Declaraţiile tuturor specialiştilor prevăzuţi la alin. (7) se păstrează la direcţia sanitar-

veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pe a cărei rază teritorială se organizează examenul, la 

dosarul de aprobare a examenului. 

 (9) În termen de cinci zile lucrătoare de la primirea cererii prevăzute la alin. (6), direcţia 

sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor răspunde în scris furnizorului de formare 

profesională, menţionând numele celor 2 specialişti desemnaţi pentru a face parte din comisia de 

examinare prevăzută la alin. (5).  

Art. 2. – (1) Certificatul de competenţă profesională este obligatoriu pentru toţi conducătorii şi 

însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii în scop economic, pe distanţe mai mari 

de 65 km, trebuind fiind deţinut de aceştia, în original, pe întreaga durată a transportului. 

 (2) Certificatul de competenţă profesională este valabil pe o perioadă de 5 ani de la data 

eliberării. 

(3) Transportatorii de animale vii autorizaţi încredinţează manipularea animalelor numai 

deţinătorilor certificatelor de competenţă profesională.  

    Art. 3. – (1) Certificatul de competenţă profesională se eliberează de direcţia sanitar-veterinară 

şi pentru siguranţa alimentelor pe a cărei rază teritorială se organizează examenul, fiind semnat de 

către reprezentantul legal al acesteia. 

(2) Certificatul de competenţă profesională se redactează în limbile română şi engleză, 

conform modelului prevăzut în anexa nr.  III la Regulamentul nr. 1/2005/CE şi se tipăreşte pe o filă, 

format A4.  

(3) Numărul alocat certificatului de competenţă profesională de către direcţia sanitar-veterinară 

şi pentru siguranţa alimentelor prevăzută la alin. (1) este compus din codul judeţului, urmat de o serie 

de 6 cifre, fiind acordat în ordine crescătoare începând cu 000001. 

 (4) Certificatul de competenţă profesională se eliberează în două exemplare originale, dintre 

care unul se arhivează la sediul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor care l-a 

eliberat. 

     Art. 4. – Certificatul de competenţă profesională se eliberează solicitantului sau 

împuternicitului acestuia prin procură notarială în termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii 

următoarelor documente: 

a) cerere; 

    b) act de identitate, în original şi copie; 
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     c) certificat de absolvire, în original şi copie, eliberat ca urmare a promovării examenului 

prevăzut la art. 1(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 de eliberare a certificatului de 

competenţă profesională.     

 Art. 5. – În situaţia schimbării domiciliului pe perioada de valabilitate a certificatului de 

competenţă profesională, deţinătorul acestuia trebuie să notifice direcţia sanitar-veterinară şi pentru 

siguranţa alimentelor care l-a eliberat, în termen de 10 zile lucrătoare. 

Art. 6. – (1) Certificatele de competenţă profesională se înregistrează de către direcţia sanitar-

veterinară şi pentru siguranţa alimentelor care le-a eliberat, într-o bază de date electronică care 

corespunde modelului prevăzut la anexa nr. 1 la prezenta procedură. 

(2) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor prevăzută la alin. (1) transmite în 

termen de două zile lucrătoare fiecare nouă înregistrare din baza de date prevăzută la alin. (1) către 

structura cu atribuţii de reglementare în domeniul sănătăţii si bunăstării animalelor din cadrul din 

cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor  

  Art. 7. – (1) Medicul veterinar oficial care desfăşoară activităţi de control oficial pe teritoriul 

naţional şi care, în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, aplică sancţiuni în cazul constatării de abateri 

de la legislaţia sanitară veterinară în vigoare referitoare la protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul 

transportului săvârşite de conducătorii/ însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii 

au obligaţia de a notifica direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor care a eliberat 

certificatul de competenţă profesională cu privire la procesele  verbale de constatare şi sancţionare a 

contravenţiei. 

 (2) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor care au eliberat certificate de 

competenţă profesională păstrează evidenţe privind notificările prevăzute la alin. (1), conform 

registrului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură. 

(3) Anularea certificatelor de competenţă profesională se înregistrează în baza de date 

prevăzută la art. 6 alin. (1) de catre direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor care le-a 

eliberat şi se raportează către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor, în termen de două zile lucrătoare. 

    (4) Anularea certificatului de competenţă profesională se face în baza unei decizii a 

reprezentantului legal al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor care l-a eliberat, 

conform formularului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură.  
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 (5) În baza deciziei prevăzute la alin. (4) şi a comunicării acesteia către deţinătorul 

certificatului de competenţă profesională, se anulează exemplarul original arhivat la sediul direcţiei 

sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor care l-a eliberat. 

     (6) După anularea certificatului de competenţă profesională, conducătorii şi însoţitorii de pe 

vehiculele rutiere care transportă animale vii trebuie să urmeze din nou cursurile de formare 

profesională, în vederea eliberării unui nou certificat de competenţă profesională. 

     Art. 8. – După expirarea perioadei de valabilitate a certificatului de competenţă profesională, 

se eliberează un nou certificat numai celor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1). 

     Art. 9. – (1) În cazul furtului, pierderii, distrugerii sau deteriorării certificatului de competenţă 

profesională, titularul sau împuternicitului acestuia prin procură notarială poate solicita eliberarea unui 

duplicat. 

     (2) În cazul deteriorării certificatului de competenţă profesională, titularul predă exemplarul 

deteriorat direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor care l-a eliberat, la data eliberării 

duplicatului. 

     (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 

profesională, în care sunt cuprinse datele de identificare, numărul şi seria certificatului, împrejurările 

în care certificatul a fost furat, pierdut, distrus sau deteriorat; 

     b) o copie a actului de identitate;  

c) dovada achitării tarifului de eliberare a duplicatului.  
 
     (4) Duplicatul se eliberează în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii şi are acelaşi 

număr, serie şi dată ca şi exemplarul original. 

     (5) Pe duplicat, în colţul din dreapta sus, se aplică menţiunea „DUPLICAT”. 

     (6) Data eliberării duplicatelor certificatelor de competenţă profesională se înregistrează în 

baza de date prevăzută la art. 6 alin. (1) de catre direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa 

alimentelor care le-a eliberat. 

     Art. 10. – Documentaţia necesară obţinerii certificatului de competenţă profesională şi a 

duplicatului se poate depune şi on-line, scanat, prin platforma Punctului de contact unic electronic – 

PCUe, dezvoltată de agenţia pentru agenda digitală a Romaniei. 

Art. 11. – Anexele nr. 1 – 4 fac parte integrantă din prezenta procedură. 
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Anexa nr. 1 
 la procedură 

 
 
 

 
 

REGISTRU  
de evidenţã a certificatelor de competenţă profesionalã pentru  

conducãtorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportã animale vii 

 
Nr. 
Crt. 

Nume si prenume C.I. nr./seria/ 
codul numeric  
personal 

Ocupaţia/ 
calificarea 

Nr. Si data 
certificatului 
de absolvire 

Nr. Si seria  
certificatului de
competenţă  
profesionalã 

Data  
eliberãrii 
certificatului 
de competenţã 
profesionalã 

Data expirãrii 
certificatului 
competenţă 
profesionalã 
 

Observaţii
Data notificării 
abaterii care a 
fost 
sancţionată 
contravenţional

Data 
anulării 
certificatului  
de competenţă 
profesionalã

Data 
eliberării 
duplicatulu

1.   
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Anexa nr. 2 
la procedură 

 
AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ 

ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR..................... 

 
DECIZIE 

privind anularea certificatului de competenţă profesională pentru  
conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii 

 
Nr. ............. din ....................... 
 
Directorul Direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ……………………….., având în 
vedere prevederile Ordonanţei 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, ale Hotărârii 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, ale Hotărârii Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea 
şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările 
şi completările ulterioare, ale Regulamentului Consiliului nr. 1/2005 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, Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor nr. ....../2021 privind Procedura de eliberare a Certificatului de competenţă 
profesională pentru conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii şi pentru 
completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru 
siguranţa alimentelor, cu modificările şi compleările ulterioare şi ale Proceselor verbale înregistrate la 
Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor ............. sub nr. ...........  din data de ........., şi 
nr........... din data de ........., întocmite de...................... şi ............................., medici veterinari oficiali ai 
Direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ...................................... şi Direcţiei sanitar-
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ......................................, 
 

DECIDE: 
 
Începând cu data de ..........., se anulează Certificatul de competenţă profesională pentru conducătorii şi 
însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii nr. .........., valabil până la data de ............, 
eliberat de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ……………….. 
Reluarea activităţii se efectuează după obţinerea unui nou certificat de competenţă profesională, în urma 
promovării examenului. 
 
Director executiv 
   
(semnătura şi ştampila oficială) 
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Anexa nr. 3 
 la procedură 

 
Se aprobă/Nu se aprobă*, 
Director Executiv DSVSA...................... 
 

 
CERERE 

 
 
 

Subsemnatul ......................................................reprezentant legal al furnizorului de formare 
profesională autorizat ...................................................... cu sediul social în (adresa completa, nr. tel, 
adresă de e-mail) ................................................................ posesor al BI/CI seria ... nr. ....... CNP 
................................... eliberat/ă de ...................................... la data ...................................., prin 
prezenta solicit aprobarea examenului care se va susţine în centrul de examinare 
din..............................................................(adresa completă) în data........................... de către un număr 
de .................. cursanţi absolvenţi ai cursurilor de formare profesională în domeniul transportului de 
animale vii, conform listei ataşate prezentei. 
 
Anexat, depun următoarele: 
 

 un număr de ............. variante (minim 3) cu ............... (minim 30) subiecte de examen fiecare, care 
respectă tematica de curs; 

 declaraţie scrisă pe proprie răspundere a specialistului/specialiştilor propus/propuşi pentru a face 
parte din comisia de examinare, conform modelului prevazut la anexa nr. 4 la procedura de eliberare a 
Certificatului de competenţă profesională pentru conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care 
transportă animale vii; 

 lista nominală a cursanţilor absolvenţi ai cursurilor de formare profesională în domeniul 
transportului de animale vii. 
 
 
Data           Nume şi prenume  
 
          Semnătura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Se menţionează motivele care stau la baza neaprobării cererii 
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  Anexa nr. 4 
 la procedură 

 
DECLARAŢIE PRIVIND INDEPENDENŢA 

î 

 
 

Nume şi prenume examinator:  
Examen organizat în data…………..de către……………. 
 
 
Subsemnatul, cunoscând prevederile din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria 
răspundere următoarele: 
 

 
  

 

Data: 

Semnătură examinator 
 
 
 

Incompatibilităţi în legătură cu persoanele examinate, organizatorul cursului/examenului sau 
cu lectorul/lectorii cursului 
  DA NU
1. Aţi avut/aveţi vreo relaţie oficială, financiară sau personală cu persoanele 

examinate, care ar putea să vă limiteze evaluarea obiectivă a acestora? 
  

2. Sunteţi  soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv, cu 
persoanele examinate, cu organizatorul cursului, respectiv a examenului sau cu 
lectorul/lectorii cursului ? 

  

3. Aţi avut/aveţi vreo relaţie cu caracter patrimonial cu persoanele examinate 
organizatorul cursurilor, respectiv a examenului sau cu lectorul/lectorii 
cursului? 

  

4. Aveţi dumneavoastră, rudele sau afinii dumneavoastră interese patrimoniale cu 
persoanele examinate, cu organizatorul cursului, respectiv a examenului sau cu 
lectorul/lectorii cursului ? 

  



 

 
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. Robert-Viorel CHIOVEANU 

Propun a se aproba, 

VICEPREŞEDINTE-SUBSECRETAR DE STAT 

Dr. Laszlo CSUTAK NAGY 

                          

 

REFERAT DE APROBARE  

 

 
Protecţia animalelor în timpul transportului este reglementată de 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. 
 
În conformitate cu legislaţia menţionată, o persoană poate conduce sau acţiona în calitate 
de însoţitor pe un vehicul rutier care transportă ecvidee domestice sau animale domestice 
din speciile bovină, ovină, caprină sau porcină sau păsări de curte numai în cazul în care 
deţine un certificat de competenţă profesională. 
 
În prezent, certificatele de competenţă profesională sunt eliberate în baza procedurii 
aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor nr. 201/2007. 
 
În vederea respectării prevederilor legale specifice în vigoare în domeniul formării 
profesionale a adulţilor, aşa cum s-a precizat şi în adresa Ministerului Muncii şi Protecţiei 
Sociale nr. 2141/13.02.2020, formarea profesională a conducătorilor şi însoţitorilor de pe 
vehiculele rutiere care transportă animale vii trebuie realizată de către instituţii 
autorizate în baza legislaţiei privind formarea profesională a adulţilor, în timp ce 
programele de formare trebuie autorizate în prealabil de către Ministerul Muncii şi 
Protecţiei Sociale. 
 
În conformitate cu prevederile art. 61 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, „(1) Modificarea sau completarea unui act normativ este admisă 
numai dacă nu se afectează concepția generală ori caracterul unitar al acelui act sau dacă 
nu privește întreaga ori cea mai mare parte a reglementării în cauză; în caz contrar actul 
se înlocuiește cu o nouă reglementare, urmând să fie în întregime abrogat.” 
 
În condițiile în care modificările și completările propuse de grupul de lucru privesc cea mai 
mare parte a prevederilor Ordinului 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, cu modificările și completările ulterioare, 
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stabilind o nouă concepție generală, este justificată abrogarea în întregime a acestuia și 
înlocuirea sa cu un nou ordin.  
 
Conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1/2005, conducătorii auto și însoțitorii 
trebuie să fi absolvit cu brio cursurile de formare şi să fi trecut examenul aprobat de 
autoritatea competentă, care asigură faptul că examinatorii sunt independenți. 
 
În vederea asigurării posibilităţii de anulare a certificatelor de competenţă deţinute de 
şoferi, ca urmare a încălcărilor repetate ale legislaţiei privind protecţia animalelor în 
timpul transportului, este necesar ca acestea să fie emise de direcţiile sanitar-veterinare şi 
pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. 
 
De asemenea, este necesară înregistrarea de către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, a certificatelor de 
competenţă profesională, într-o bază de date electronică care să permită identificarea 
rapidă a acestora, în special în cazul nerespectării cerințelor privind protecţia animalelor 
în timpul transportului. 
 
Întrucât, conform Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, finanțarea cheltuielilor curente și de 
capital ale Autorității Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor se 
asigură integral de la bugetul de stat, se impune ca tarifele pentru eliberarea 
certificatului/ duplicatului certificatului de competenţă profesională  să fie percepute de 
direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti. În acest sens, este necesară completarea Ordinului preşedintelui 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 
privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa 
alimentelor, cu modificările şi compleările ulterioare. 
 
Având în vedere cele sus-menţionate, vă rugăm să aprobaţi proiectul de ordin al 
preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 
pentru aprobarea Procedurii de eliberare a Certificatului de competenţă profesională 
pentru conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii şi 
pentru completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul 
sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi compleările ulterioare, 
pentru a fi promovat şi publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, partea I. 

 
 
DIRECTOR GENERAL 
 
Dr. Ioan BOGOLIN

 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Proiect ordin soferi  10 mai  2021
	Referat aprobare

