GHID
PRIVIND CIRCULATIA PASARILOR DE COMPANIE ÎN SCOP
NECOMERCIAL, PROVENITE DIN TARI TERTE SI DESTINATE
INTRODUCERII ÎN UNIUNEA EUROPEANA
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I. Introducere

Punctele de intrare a călătorilor
desemnate de Autoritatea Naţională
Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor pentru
controlul veterinar al păsărilor de
companie provenite din ţări terţe în
scop necomercial sunt: Albiţa,
Stamora-Moraviţa, Halmeu şi
Aeroportul Internaţional Henri
Coandă.

Păsările

de companie în număr de
maxim 5 exemplare, însoţite de
proprietari sau de persoana responsabilă
în numele proprietarului în scop
necomercial, provenite din ţări terţe, cu
excepţia ţărilor Andora, Croaţia, Insulele
Feroe, Groenlanda, Islanda, Liechtenstein,
Monaco, Norvegia, San Marino, Elveţia şi
Statul Vatican, trebuie introduse pe
teritoriul Uniunii Europene numai printrun Punct de intrare a călătorilor
desemnat pentru controlul veterinar al
păsărilor de companie.
Listele Punctelor de intrare desemnate
de statele membre ale Uniunii Europene
pentru controlul veterinar al animalelor
de companie sunt publicate pe web site-ul
Direcţiei Generale pentru Sănătate şi
Consumatori (DGSANCO) din cadrul
Comisiei Europene şi pot fi vizualizate
accesând
link-ul
http://ec.europa.eu/food/animal/liveani
mals/pets/pointsentry_en.htm.

Lista Punctelor de intrare a călătorilor din România
şi datele de contact ale acestora –
Anexa I din Ordinul ANSVSA nr. 49/2011
Nr.
crt.

Punct de
intrare

1.

Aeroportul
Internaţional
“Henri
Coandă”
Bucureşti

2.

Halmeu

3.

Moraviţa

4.

Albiţa

Adresă
Aeroportul
Internaţional “Henri
Coandă” Bucureşti,
Şos. Bucureşti Ploieşti, km 16,5 km,
localitatea Otopeni,
judeţul Ilfov
Localitatea Halmeu,
Str. Titulescu nr. 1,
cod poştal 447145,
judeţul Satu Mare
Comuna Moraviţa,
vama Moraviţa, cod
poştal 307280,
judeţul Timiş
Comuna Drânceni,
Satul Albiţa, cod
poştal 737221,
judeţul Vaslui

Tip

Aprobare

Program
de lucru

Aerian

Animale de
companie toate
speciile

Permanent

Rutier

Rutier

Rutier

Animale de
companie toate
speciile
Animale de
companie toate
speciile
Animale de
companie toate
speciile

Permanent

Permanent

Permanent
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II. Controale veterinare ale pasarilor de companie din tari terte destinate introducerii în Uniunea
Europeana

Păsările
de companie în scop
necomercial sunt toate speciile de păsări
(cu excepţia păsărilor de curte care fac
obiectul Directivei 2009/158(1) şi
Directivei 92/65(2)) care sunt însoţite pe
parcursul mişcării acestora, de proprietar
sau de o persoană fizică responsabilă de
acestea, desemnată de către proprietar, ce
nu sunt destinate pentru a fi vândute sau
transferate către alt proprietar.
Păsările de companie în număr de
maxim 5 exemplare, însoţite de
proprietari sau de persoana responsabilă
în numele proprietarului în scop
necomercial, provenite din ţări terţe, cu
excepţia ţărilor Andora, Croaţia, Insulele
Feroe,
Groenlanda,
Islanda,
Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San
Marino, Elveţia şi Statul Vatican, vor fi
supuse la Punctul de intrare a călătorilor
unui control documentar şi de identitate
efectuat de către medicul veterinar oficial
din acel Punct de intrare.

Acestea trebuie să provină dintr-o ţară
membră a OIE care se află în sfera de
competenţă a unei comisii regionale
prevăzute în anexa I partea A a Deciziei
Comisiei nr. 25/2007(3), sau dintr-o ţară
membră a OIE care se află în sfera de
competenţă a unei comisii regionale
prevăzute în anexa I partea B a Deciziei
Comisiei nr. 25/2007, cu condiţia ca
păsările:
(i) înainte de export, să fi fost izolate pe
parcursul a 30 de zile în locul de plecare,
într-o țară terță inclusă în lista din partea
1 a anexei I sau partea 1 a anexei II la
Regulamentul (UE) nr. 206/2010 al
Comisiei; sau
(ii) după import, să fie ținute în carantină
timp de 30 de zile în statul membru de
destinație, în spații autorizate în
conformitate cu articolul 6 alineatul (1)
din Regulamentul (CE) nr. 318/2007 al
Comisiei; sau
(iii) pe parcursul ultimelor şase luni şi cel
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Europeana

târziu cu 60 de zile înainte de a fi
expediate din ţara terţă, să fi fost
vaccinate şi, cel puţin o dată, revaccinate
împotriva influenţei aviare, folosindu-se
un vaccin H5 aprobat pentru specia în
cauză, în conformitate cu instrucţiunile
producătorului, sau
(iv) să fi fost izolate pe parcursul a cel
puțin 10 zile înainte de export și să fi fost
supuse unui test de depistare a
antigenelor sau a genomului virusului
gripei aviare H5N1, astfel cum se prevede
în capitolul privind gripa aviară din
Manualul de Teste de Diagnostic și
Vaccinuri pentru Animale Terestre, astfel
cum este actualizat periodic de OIE,
efectuat pe un eșantion prelevat cel mai
devreme în a treia zi de izolare.
Păsările de companie trebuie însoţite
de un certificat veterinar în conformitate
cu modelul prevăzut în anexa II din
Decizia Comisiei 25/2007.
Certificatul sanitar-veterinar trebuie
însoţit de o declaraţie a proprietarului sau
a
reprezentantului
acestuia
în
conformitate cu modelul prevăzut în

anexa III din Decizia Comisiei
25/2007.
 În cazul păsărilor de companie
provenite din ţări terţe în scop
necomercial, cu destinaţia România,
trebuie respectate prevederile Ordinului
ANSVSA nr. 49/2011(4).
Pasărea/Păsările
de
companie
trebuie să îndeplinească condiţiile
descrise la pct. 4 lit. a) din declaraţia
prevazută la art. 14 din Ordinul ANSVSA
nr.
49/2011,
iar
proprietarul
păsării/păsărilor de companie sau
persoana fizică răspunzătoare de
aceasta/aceste pasăre/păsări în numele
proprietarului trebuie să declare că:
pasărea/păsările a/au fost izolată/izolate
în spaţiul respectiv timp de cel puţin 30
de zile imediat anterioare datei expedierii
fără a intra în contact cu alta/alte
pasăre/păsări.
Autoritatea competentă din Punctele
de intrare a călătorilor din România nu
permite intrarea pe teritoriul României a
păsării/păsărilor de companie pentru
care proprietarul sau persoana fizică

răspunzătoare
de
această/aceste
pasăre/păsări în numele proprietarului a
ales opţiunea prevăzuta la pct. 4 lit. c) din
declaraţie şi informează proprietarul sau
persoana fizică răspunzătoare de păsări în
numele proprietarului cu privire la faptul
că
aceasta/acestea
trebuie
introdusă/introduse prin alt stat membru
al Uniunii Europene pe teritoriul căruia
există un centru de carantină aprobat
conform prevederilor Regulamentului
Comisiei
nr.
318/2007(5),
cu
amendamentele ulterioare, unde păsările
vor fi ţinute în carantină timp de 30 de
zile
IMPORTANT
Deoarece pe teritoriul României nu
există în acest moment centre de
carantină aprobate în conformitate cu
Regulamentul
Comisiei
318/ 2007,
păsările de companie trebuie să fie
întotdeauna deplasate către un alt stat
membru din UE în care există centre de
carantină aprobate şi în care vor fi ţinute
în carantină pentru 30 de zile.
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Controlul documentar constă în
verificarea:
a) certificatului sanitar-veterinar pentru
păsări de companie care trebuie să
corespundă cu modelul prevăzut în anexa
nr. 5 din Ordinul ANSVSA nr. 49/2011;
b) declaraţiei proprietarului sau a
persoanei fizice răspunzătoare de
pasărea/păsările de companie în numele
proprietarului, care trebuie să corespundă
cu modelul prevăzut în anexa nr. 6 din
Ordinul ANSVSA nr. 49/2011;
c) altor documente însoţitoare ale
păsării/păsărilor de companie care să
permită autorităţii competente din
punctele de intrare a călătorilor din
România stabilirea cu exactitate a ţării de
expediere a păsării/păsărilor.

Controlul de identitate constă în
verificarea vizuală:
a) a corespondenţei dintre numerele
individuale ale păsărilor de companie
înregistrate în sistemul de identificare, de
exemplu:
clemă,
inel,
microcip,
transponder, etichetă, şi numerele
înregistrate în certificatul sanitar-veterinar
şi în celelalte documente însoţitoare; şi

b) a numărului containerului sau a cuştii
în care sunt transportate păsările de
companie şi a numărului sigiliului care
trebuie să corespundă cu numerele
înregistrate în certificatul sanitarveterinar şi în celelalte documente
însoţitoare.
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III. Masuri în cazul în care se constata ca pasarile de companie nu îndeplinesc cerintele legale


În cazul în care în urma controlului
documentar sau a controlului de
identitate autoritatea competentă din
punctul de intrare a călătorilor din
România constată că pasărea/păsările de
companie nu respectă prevederile
Ordinului ANSVSA nr. 49/2011, aceasta
nu
autorizează
introducerea
păsării/păsărilor respective pe teritoriul
României şi decide:
a) să returneze pasărea/păsările de
companie în ţara de origine; sau
b) să izoleze pasărea/păsările de
companie sub control oficial atât timp cât
este necesar ca aceasta/acestea să
îndeplinească cerinţele de sănătate, pe
cheltuiala proprietarului sau a persoanei
fizice răspunzătoare de pasăre/păsări în
numele proprietarului; sau
c) în ultimă instanţă, să eutanasieze
pasărea/păsările de companie, fără
compensaţie financiară, în cazul în care
nu se poate lua în calcul returnarea sau
izolarea acesteia/acestora în carantină.


În situaţia în care returnarea în ţara
de origine nu este posibilă imediat
pasărea/păsările de companie care nu
respectă prevederile cap. II pct. 3
este/sunt
adăpostită/adăpostite
în
spaţiile special destinate din cadrul
punctului de intrare a călătorilor sub
control oficial şi li se va asigura, pe
cheltuiala proprietarului sau a persoanei
fizice răspunzătoare de pasărea/păsările
respective în numele proprietarului,
hrana necesară şi asistenţa sanitarveterinară, după caz.

Păsările de companie provenite din
ţări terţe, în scop necomercial, destinate
introducerii pe teritoriul Uniunii
Europene, trebuie să respecte şi
prevederile
Regulamentului
Parlamentului European şi al Consiliului
998/2003(6), cu ultimele amendamente.
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Mai multe informaţii detaliate
Mai multe informaţii detaliate
cu privire la circulaţia păsărilor de
companie provenite din ţări terţe,
în scop necomercial, pot fi accesate
pe web site - ul A.N.S.V.S.A. www.ansvsa.ro,
la
secţiunea
Proceduri la frontieră, Informaţii
privind introducerea animalelor de
companie în UE din ţări terţe, în scop
necomercial, sau pot fi obţinute de
la medicii veterinari oficiali din
cadrul
direcţiilor
sanitare
veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti.

Director General: Dr. Daniel Cosmin Văduva, Director: Dr. Mariana Ţerbea, Consilier: Dr. Pătru Marius

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
Direcţia Generală de Inspecţii, Controlul şi Coordonarea Posturilor de
Inspecţie la Frontieră
Str. Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp D1, Sector 1, Bucureşti, Cod Poştal 013701
Telefon: 0374.150.200; 0374.150.206; Fax: 021.312.49.67
www.ansvsa.ro
office@ansvsa.ro
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