AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI
PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

ORDIN
pentru modificarea şi completarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea
câinilor cu stapân aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1/2014

Văzând Referatul de aprobare nr. 3177/20.11.2018 al Direcţiei Generale Control
Oficial din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
luând în considerare decizia Curții Constituționale nr. 23 din 23 ianuarie 2018,
referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.13 ind.3 alin. (5) și a sintagmei
„numai după identificarea acestora”, cuprinsă în art.13 ind.4 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân,
prin raportare la teza întâi a acestui articol, referitoare la „acțiunea de vaccinare antirabică a
câinilor cu stăpân”,
având în vedere prevederile art. 10 lit b), ale art. 18 alin. (5) şi ale art. 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 art. 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:
Art. I. – Normele privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân, aprobate prin Ordinul
preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.
1/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 15 ianuarie 2014, se
modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 2, literele k) şi q) se modifică şi vor 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 înregistrării până la momentul ieşirii acestuia din
sistemul informatic;
......................................................................................................................................................
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q) furnizor secundar de carnete de sănătate şi/sau paşapoarte - orice persoană juridică ce
achiziţionează de la un furnizor primar şi comercializează pe teritoriul României carnete de
sănătate şi/sau paşapoarte conforme cu cerinţele prezentelor norme, către unităţi medicale
veterinare de asistenţă, universităţi care deţin clinici veterinare şi instituţii publice care deţin
câini de serviciu, în calitate de utilizatori finali ai carnetelor şi paşapoartelor şi care, la rândul
lor, le eliberează direct către proprietarii de animale;”.
2. La 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 sau scoaterea în spaţii publice a acestora;”.
3. La articolul 5 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1) cu următorul
cuprins:
,,(b1) pentru fiecare câine vaccinat antirabic se eliberează un carnet de sănătate cu serie şi număr
unic;”.
4. La articolul 5, după alineatul (4) se introduce un alineat nou, alineatul (5), cu următorul
cuprins:
,,(5) CMV raportează trimestrial către ANSVSA modalitatea prin care şi-a îndeplinit obligaţiile
prevăzute la alin. (1) – (4).”
5. La articolul 6, după alineatul (6) se introduce un alineat nou, alineatul (7), cu următorul
cuprins:
,,(7) CMV notifică trimestrial către ANSVSA cazurile pentru care s-a dispus retragerea licenţei
de utilizare RECS şi detaliază modul în care s-a constatat neîndeplinirea condiţiilor menţionate
la alin. (6) lit. b)-d).”
6. La articolul 8 alineatul (4), literele d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
,,d) să completeze, să semneze, să parafeze carnetul de sănătate şi să înmâneze documentul
proprietarului animalului pentru fiecare câine vaccinat antirabic;
e) pentru câinii care părăsesc teritoriul României şi au fost identificaţi prin microcipare, să
elibereze, la cererea proprietarilor, suplimentar faţă de carnetul de sănătate, un paşaport, doar
dacă prin carnetul de sănătate se face dovada că animalul a fost vaccinat antirabic în ultimele
12 luni, iar în cazul rapelului ce a depăşit 12 luni de la ultima vaccinare că nu au trecut mai
puţin de 21 de zile de la ultima vaccinare antirabică, fără a fi depăşit termenul de un an de la
ultima vaccinare;”.
7. La articolul 8 alineatul (4), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul
cuprins:
,,e1) pentru câinii care părăsesc teritoriul României şi au fost identificaţi prin microcipare, să
elibereze, la solicitarea proprietarului, suplimentar faţă de carnetul de sănătate, un paşaport, cu
condiţia ca datele înscrise în carnetul de sănătate al câinelui şi cele înscrise în RECS să certifice
faptul că acesta a fost vaccinat antirabic după ce a fost identificat şi, în cazul primei vaccinări
sau al rapelului ce a depăşit 12 luni de la ultima vaccinare, că nu au trecut mai puţin de 21 de
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zile de la data vaccinării, iar în cazul vaccinărilor de rapel, că acestea au fost efectuate în
ultimele 12 luni, fără a fi depăşit termenul de un an de la utlima vaccinare;”.
8. La articolul 8 alineatul (4), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul
cuprins:
,,f1) RECS permite doar înregistrarea codurilor alocate de Autoritatea Naţională Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor furnizorilor aprobaţi;”.
9. La articolul 8 alineatul (4), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
,,g) să vaccineze contra rabiei doar câinii care, la momentul vaccinării, sunt însoţiţi de carnete
de sănătate, conform prezentelor norme, sau pentru care se eliberează un carnet de sănătate,
conform prezentelor norme, cu ocazia vaccinării;”.
10. La articolul 8, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul
cuprins:
,,(51) Medicii veterinari de liberă practică ce au calitatea de identificatori şi operatori RECS
sunt prestatori ai serviciilor de identificare a câinilor şi de înregistrare a acestora în RECS,
potrivit legii și completează datele solicitate prin rubricaţia paşaportului doar în baza
informaţiilor înregistrate în RECS și/sau înscrise în carnetul de sănătate al câinelui şi le certifică
prin parafare, iar responsabilitatea identificării și înregistrării câinilor, potrivit legii, aparține
proprietarilor.”
11. La articolul 9, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor 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.
(6) În cazul sesizării unor abateri grave privind operarea în RECS şi încălcări ale prevederilor
prezentei norme, CMV blochează temporar accesul utilizatorului/operatorului în cauză,
analizează şi dispune, după caz, sesizarea comisiei de deontologie și ANSVSA în vederea
derulării de controale oficiale.”
12. La 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, răspunde sesizărilor CMV
prin efectuarea controalelor oficiale; anual se efectuează verificări privind corespondenţa
datelor înscrise în RECS şi constatările din teren, prin sondaj, pentru un procent de minim 10%
din câinii identificaţi şi vaccinaţi.”
13. La articolul 10, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul
cuprins:
,,(5) ANSVSA, prin serviciile specializate din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru
siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, legalizează paşaportul la
solicitarea proprietarilor, dacă animalul de companie face obiectul unei mişcări în ţări terţe care
solicită acest lucru, efectuând următoarele acţiuni:
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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 paşaportului, 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
aplicarea ştampilei direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente în
realizarea legalizării, în locul prevăzut la rubrica «XI» din paşaport.”
14. La articolul 11, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul
cuprins:
,,(41) În cazul în care codul de identificare nu se regăseşte în RECS, administratorii
adăposturilor publice au obligaţia informării ANSVSA şi CMV.”
15. La articolul 11, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
,,(5) După emiterea deciziei de adopţie sau de revendicare, după caz, câinii neidentificaţi la
intrarea în adăpost se identifică şi se înregistrează în RECS în conformitate cu prevederile
prezentelor norme şi li se eliberează un carnet de sănătate în care sunt înscrise datele lor de
identificare, datele de identificare ale proprietarului şi acţiunile sanitar-veterinare efectuate.”
16. La 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, acestea fiind în consecinţă înregistrate în RECS şi au obligaţia de a respecta
cerinţele privind identificarea şi înregistrarea în RECS a animalelor cazate în acest scop.”
17. La articolul 14, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) și (7), cu
următorul cuprins:
,,(6) Fiecare furnizor autorizat de carnete de sănătate şi/sau paşapoarte pentru animalele de
companie înscrie pe facturile fiscale pe care le emite la vânzarea carnetelor de sănătate şi/sau
a paşapoartelor seria/intervalul de serii ale acestora.
(7) Furnizarea/eliberarea carnetelor de sănătate şi/sau paşapoarte pentru animalele de companie
în alte condiții decât cele prevăzute în prezentele norme este interzisă.”
18. La articolul 15, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
,,(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), furnizorii de microcipuri pot comercializa
microcipuri aprobate şi către primării/consiliile locale, urmând ca acestea să le pună la
dispoziţia utilizatorilor RECS cu scopul identificării şi înregistrării câinilor din localităţile
aparţinând unităţii administrativ-teritoriale pe care o reprezintă.”
19. La articolul 15, după alineatul (7) se introduc două alineate noi, alineatele (8) și (9), cu
următorul cuprins:
„(8) Fiecare furnizor autorizat de microcipuri pentru animalele de companie este obligat să
înscrie pe facturile fiscale pe care le emite la vânzarea microcipului/microcipurilor
seria/intervalul de serii al acestora.
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(9) Furnizarea microcipurilor pentru animalele de companie în alte condiții decât cele
prevăzute în prezentele norme este interzisă.”
20. La articolul 16, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(8) Deţinerea de câini neidentificaţi şi neînregistraţi este interzisă.”
21. Ultimul paragraf al punctului I din anexa nr. 3 la norme se modifică şi va avea următorul
cuprins:
,,Pentru verificarea datelor câinelui în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân accesaţi:
www.rompetid.ro”.
Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorității Naţionale Sanitare Veterinare și
pentru Siguranţa Alimentelor
Geronimo Răducu Brănescu
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AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU
SIGURANŢA ALIMENTELOR
DIRECȚIA GENERALĂ CONTROL OFICIAL

Se aprobă,
PREŞEDINTE-SECRETAR DE STAT
Dr. Geronimo Răducu BRĂNESCU
REFERAT DE APROBARE
În spaţiul economic european mişcarea animalelor de companie este reglementată, la
momentul 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, pisici 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, pisici şi dihori domestici, act ce a fost abrogat prin Regulamentul CE nr. 577/2013.
Totodată în anul 2014, ţinând cont de modificările aduse prin O.U.G. nr. 155/2001
privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, referitoare la obligativitatea
proprietarilor sau deţinătorilor de câini, persoane fizice sau persoane juridice, de a identifica
aceste animale a fost elaborat şi publicat Ordinul Preşedintelui A.N.S.V.S.A nr. 1 pentru
aprobarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân, stabilindu-se astfel
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.
Mai mult, 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 a controalelor oficiale, în acest sens autorităţile competente fiind încurajate să
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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 teritoriul României, cât şi în afara graniţelor ei.
Nu în ultimul rând, Decizia Curții Constituționale a României nr. 23 din 23 ianuarie 2018,
stabilește că prin sintagma ”numai după identificarea acestora” cuprinsă în art. 133 din O.U.G.
nr. 155/2001 se condiționează acțiunea de vaccinare antirabică a câinilor cu stăpân de
identificarea în prealabil a câinilor de către proprietari. În condițiile în care rabia este o boală
transmisibilă de la animale la om, letală în cazul în care nu se face vaccinarea în fază
incipientă, condiționarea vaccinării câinelui de identificarea prealabilă a acestuia este de
natură de a aduce atingere art. 34 privind dreptul la ocrotirea sănătății din Constituție, sub
aspectul măsurilor de prevenție pe care statul trebuie să le adopte. Pe considerentul acestui
deziderat Curtea Constituțională a României apreciază că vaccinarea antirabică a câinilor cu
stăpân trebuie să preceadă operațiunii de identificare și nu invers, stipulând în textul Deciziei
că ”evidența vaccinării antirabice se va ține în continuare în carnetul de sănătate al câinelui,
carnet ce va fi eliberat potrivit art. 133 alin. (3) din O.U.G. nr. 155/2001, având serie și număr
unice, precum și în evidențele medicilor care efectuează vaccinarea.
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, Decizia Curții Constituționale a României nr. 23 din 23 ianuarie 2018, cât şi necesitatea
stabilirii 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 consideraţie,

DIRECTOR GENERAL
DR. CRISTIAN TOGAN
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