AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
DIRECȚIA GENERALĂ CONTROL OFICIAL

INSTRUCŢIUNI DE LUCRU PENTRU OBŢINEREA ÎNREGISTRĂRII ŞI APROBĂRII CA
FURNIZOR DE MICROCIPURI

În vederea obţinerii statutului de furnizor de microcipuri pentru identificarea animalelor de
companie, persoanele juridice interesate depun la registratura Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, o cerere scrisă, folosind modelul prezentat în anexa nr.
1 la prezenta, însoţită de:
1. Dovada că deţine un angajament scris cu producătorul pentru furnizarea microcipurilor pe
teritoriul României, în original (pentru producătorii din străinătate aceasta va fi tradusă în limba
română de către un traducător autorizat din România);
2. Copii legalizate ale rapoartelor de testare realizate de Comitetul Internaţional pentru
Înregistrarea Animalelor (ICAR);
3. Fotografie în format digital a microcipului pentru care se solicită aprobarea;
4. Mostră microcip pentru care se solicita aprobarea;
5. Copie a certificatului de înregistrare la Registrul comerţului certificate de solicitant pentru
conformitate cu originalul;
6. Copie de pe BI/CI al/a reprezentantului legal, certificată de solicitant pentru conformitate
cu originalul.
Documentaţia însoţitoare cererii, precum şi modelul/mostra microcipului depuse, ca anexă la
cerere, se verifică de către structurile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în vederea probării conformităţii acestora cu
prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor nr. 1 / 2014 pentru aprobarea normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu
stăpân, utilizând lista de verificare, prevăzută la anexa nr. 4.
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor comunică
solicitantului în maxim 30 de zile de la data depunerii cererii, rezultatul verificărilor efectuate.
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În funcţie de rezultatul verificării, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor, eliberează solicitantului, după caz, unul din documentele prevăzute la
anexele 2 şi 3 la prezenta, respectiv:
a) document de înregistrare şi aprobare a furnizorului de microcipuri;
b) informare privind respingerea solicitării.
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor publică pe site-ul
propriu, în termen de 5 zile lucrătoare de la data eliberării documentelor prevăzute la punctele nr.
a) şi b), datele furnizorului înregistrat/aprobat.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,
Dr. Ilie Maximilian DRAGAN
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Anexa nr. 1

CERERE DE APROBARE/ÎNREGISTRARE CA FURNIZOR DE MICROCIPURI
Nr. _________ / _______________

CERERE
Subscrisa

S.C.

___________________________________

cu

sediul

social

în

(adresa

completă)

_________________________________________________________________________ înmatriculată la Registrul
Comerţului

cu

nr.

_____________________,

______________________________,
CNP____________________________,

reprezentată
posesor

legal
al

Cod

fiscal

prin

d-nul/d-na

BI/CI

Seria

___________,

telefon

/fax

____________________________,
____,nr.________,

eliberat

de

______________________la data de _______________________________, solicit aprobarea/înregistrarea ca furnizor
de microcipuri pentru identificarea animalelor de companie.
Microcipul

pe

care

intenţionez

să

îl

comercializez

este

produs

de

(nume

producator) ........................................................................., din statul/ţara.......................................................... şi are
codul de produs acordat de ICAR ...............................................
Declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă de prevederile art 15, alin. 3, 4 şi 5 din Ordinul nr. 1
din 7 ianuarie 2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân si solicit
acordarea unui nr. de ………………….. numere pentru inscriptionarea microcipurilor pe care le voi comercializa.
Anexez la prezenta cerere următoarele elemente şi documente:
Nr.
crt.

Documente şi elemente necesare aprobării microcipurilor pentru animale de companie

1.

Dovada că deţine un angajament scris cu producătorul pentru furnizarea microcipurilor pe
teritoriul României, în original (pentru producătorii din străinătate aceasta va fi tradusă în
limba română de către un traducător autorizat din România);

2.

Copii legalizate ale rapoartelor de testare realizate de Comitetul Internaţional pentru
Înregistrarea Animalelor (ICAR);

3.

Fotografie în format digital a microcipului pentru care se solicită aprobarea;

4.

Mostră microcip pentru care se solicita aprobarea;

5.

Copie a certificatului de înregistrare la Registrul comerţului certificate de solicitant pentru
conformitate cu originalul;

6.

Copie de pe BI/CI al/a reprezentantului legal, certificată de solicitant pentru conformitate cu
originalul.

Data : ______________

Depus
(da/ nu)

Reprezentant legal
(Semnătura, ştampila)
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Anexa nr. 2
DOCUMENT DE ÎNREGISTRARE/APROBARE
a furnizorului de microcipuri
Nr. ___________ din _________________

1. DENUMIREA SOCIETĂŢII CARE SOLICITĂ ÎNREGISTRAREA/APROBAREA CA FURNIZOR DE
MICROCIPURI
_________________________________________________________________________________
2.SEDIUL SOCIAL (adresa completă)
________________________________________________________________________________
2.1.Înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. _____________________,
2.2. Cod fiscal ___________,
2.3. Telefon / fax _______________
3. REPREZENTANTUL LEGAL
3.1. Numele _________________________
3.2. Prenume _________________________
3.3. CNP _________________________
3.4. BI/ CI seria _________, nr._________________
4. MODELUL MICROCIPULUI COMERCIALIZAT ŞI PRODUCĂTORUL ACESTUIA ________________________
_____________________________________________________________________________________________
5. SERIA ŞI NUMERELE ALOCATE ÎN VEDEREA IMPRIMĂRII MICROCIPURILOR COMERCIALIZATE
SERIA ____________ DE LA _____________________________ LA ____________________________________

DIRECTORUL GENERAL AL DIRECŢIEI
GENERALE CONTROL OFICIAL,
(numele şi prenumele în clar)
(semnătura şi ştampila)
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Anexa nr. 3
INFORMARE PRIVIND RESPINGEREA SOLICITĂRII
nr........... din data .........................
Solicitantei .....................................................................
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor vă aduce la
cunoştintă faptul că nu va da curs cererii dumneavoastră nr. ........... din data de .......................,
întrucât:
...............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... .....
...................................................................................................................................................... ........
................................................................................................................................................... ...........
................................................................................................................................................ ..............
............................................................................................................................................. .................
.......................................................................................................................................... ....................
.......................................................................................................................................

DIRECTOR GENERAL,
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Anexa nr. 4

LISTĂ DE VERIFICARE A MICROCIPURILOR PENTRU ANIMALE DE COMPANIE

Cerinţă de îndeplinit

da

nu

Solicitantul a depus o mostră a microcipului pentru care solicită aprobarea ca
furnizor ?
Solicitantul a depus elementele şi documentele prevăzute de art. 15, alin. (1)
al Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor nr. 1/2014 pentru aprobarea Normelor privind
identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân
Producătorul microcipului este înregistrat conform procedurilor Comitetului
Internaţional pentru Înregistrarea Animalelor (ICAR)
Mostra microcipului este inscripţionat cu un cod de identificare care respectă
structura stabilită prin anexa 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1/2014 pentru
aprobarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân?
Mostra microcipului depus este sterilizat cu o substanţă recunoscută şi
aprobată la nivelul Uniunii Europene?
Mostra microcipului depus respectă cerinţele referitoare la dimensiune şi
greutate, stabilite de anexa 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1/2014 pentru
aprobarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân?
Mostra microcipului depus este conformă cu standardele ISO 11784 şi anexei
A a standardului ISO 11785?
Mostra microcipului depus este lizibil cu ajutorul unor cititoare conforme cu
standardul ISO 11785, care pot citi transpondere HDX sau FDX-B şi trebuie
să îndeplinească cerinţele stabilite de ISO 24631-3?
Mostra microcipului depusă este însoţită de măcar unul din următoarele tipuri
de dispozitive: seringă de unică folosinţă cu ac steril sau aplicator refolosibil şi
ace sterile şi cu 3 etichete autocolante cu numărul transponderului?

DIRECTOR DEIIIA
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PAŞI DE LUCRU
CINE?

FURNIZOR

DOCUMENT EMIS/
COMPLETAT
Completează şi depune solicitarea
la registratura ANSVSA (anexa 1)

Solicitare

primeşte şi înregistrează cererea
ANSVSA

ANSVSA

ANSVSA

Registru

Verifică elementele şi
documentele depuse şi
întocmeşte lista de verificare

Aprobă solicitarea,
întocmeşte şi eliberează
Documentul de
înregistrare/aprobare
(anexa nr. 2)

Respinge solicitarea şi
ANSVSA întocmeşte informarea
privind respingerea
solicitării
(anexa nr.3 )
Document de
înregistrare

DA

FURNIZOR

Primeşte Documentul de
înregistrare/aprobare

Listă de verificare

Informare

NU

Document de
înregistrare

Primeşte Informarea privind
respingerea solicitării.

Informare
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