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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII, PÃDURILOR, APELOR ªI MEDIULUI

ORDIN
pentru aprobarea Normei veterinare privind sistemul de identificare ºi înregistrare a suinelor
În temeiul prevederilor art. 9 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea ºi înregistrarea suinelor, ovinelor ºi caprinelor,
în baza prevederilor art. 10 lit. i) din Ordonanþa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitãþii veterinare,
vãzând Referatul de aprobare nr. 29.201 din 19 februarie 2004, întocmit de Agenþia Veterinarã ºi pentru Siguranþa
Alimentelor,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 793/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor,
Apelor ºi Mediului, cu modificãrile ulterioare,
ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma veterinarã privind sistemul
de identificare ºi înregistrare a suinelor, prevãzutã în anexa
care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Direcþiile veterinare ºi pentru siguranþa alimentelor judeþene ºi a municipiului Bucureºti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. Ñ Agenþia Veterinarã ºi pentru Siguranþa
Alimentelor va controla modul de îndeplinire a prevederilor
prezentului ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin se va publica în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 2 martie 2004.
Nr. 170.
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ANEXÃ

NORMÃ VETERINARÃ
privind sistemul de identificare ºi înregistrare a suinelor
Art. 1. Ñ (1) Prezenta normã veterinarã stabileºte sistemul de identificare ºi înregistrare a animalelor din specia
suine, fãrã a prejudicia reglementãrile mai detaliate care
pot fi stabilite pentru eradicarea bolilor sau în scopuri de
control.
(2) Prezenta normã veterinarã se va aplica fãrã a prejudicia legislaþia comunitarã specificã transpusã în legislaþia
veterinarã naþionalã privind corelarea probelor prelevate
pentru examinarea reziduurilor cu animalele ºi cu fermele
lor de origine ºi implementarea reglementãrilor stabilite în
conformitate cu prevederile comunitare specifice, referitoare
la principiile care reglementeazã organizarea de controale
veterinare pentru animalele care intrã în Comunitate din þãri
terþe ºi þinând cont de reglementarea comunitarã specificã
transpusã ce stabileºte administrarea integratã a unui sistem de control pentru anumite proiecte de sprijin comunitar.
Art. 2. Ñ În sensul prezentei norme veterinare, prin
urmãtorii termeni se înþelege:
a) animal Ñ orice animal din specia suine;
b) exploataþie Ñ orice unitate, construcþie sau, în cazul
unei ferme în aer liber, orice loc în care sunt þinute,
deþinute sau manipulate animale;
c) deþinãtor Ñ orice persoanã fizicã sau juridicã responsabilã, chiar temporar, de animale;
d) proprietar Ñ orice persoanã fizicã sau juridicã ce are
în proprietate animale;
e) persoanã fizicã sau juridicã competentã Ñ persoana
fizicã ºi/sau juridicã cãreia autoritatea veterinarã centralã a
României i-a delegat competenþa pentru implementarea ºi
administrarea sistemului de identificare ºi înregistrare a suinelor conform prevederilor prezentei norme veterinare;
f) comerþ intracomunitar Ñ comerþul dintre statele membre ale Uniunii Europene;
g) export Ñ schimb economic cu animale din specia
suine, între România ºi state membre ale Uniunii Europene
(pânã la data aderãrii României la Uniunea Europeanã) ºi
între România ºi þãri terþe.
Art. 3. Ñ (1) Sistemul de identificare ºi înregistrare a
suinelor cuprinde urmãtoarele elemente:
a) crotalia auricularã, care permite identificarea individualã a animalelor;
b) registru, care trebuie þinut la zi pentru fiecare
exploataþie;
c) baza de date informatizatã.
(2) Autoritatea veterinarã centralã a României (direct sau
prin autoritãþile veterinare judeþene) va avea acces nemijlocit la toate informaþiile structurate sau nestructurate în baze
de date, prevãzute în prezenta normã veterinarã, în calitatea acesteia de autoritate de reglementare. Autoritatea
veterinarã centralã a României va lua mãsurile necesare
pentru a asigura accesul la aceste date al pãrþilor interesate, cu condiþia respectãrii protejãrii datelor ºi a cerinþelor
de confidenþialitate prevãzute de legislaþia în vigoare.
Art. 4. Ñ (1) Toate animalele din specia suine vor fi
identificate, începând cu data naºterii animalului ºi înainte
ca animalul sã pãrãseascã exploataþia de origine, conform
alin. (2), într-o perioadã care nu trebuie sã depãºeascã
data de 30 iunie 2006. Acest termen este maxim,
deþinãtorul de animale având obligaþia de a asigura toate
condiþiile în vederea identificãrii animalelor din exploataþia
sa, la termenele fixate de autoritatea veterinarã.
(2) Animalele trebuie sã fie identificate printr-o crotalie
auricularã, conform descrierii din secþiunea A a anexei nr. 1.

(3) Orice animal importat dintr-o þarã terþã, care a fost
supus controalelor veterinare reglementate de normele veterinare în vigoare, pentru animalele care intrã în România
din þãri terþe ºi rãmân pe teritoriul României, trebuie identificat în exploataþia de destinaþie în conformitate cu prevederile alin. (2), într-un interval de timp de maximum 30 de
zile de la data la care au avut loc controalele ºi în orice
caz înainte de a pãrãsi exploataþia. Codul de identificare
iniþial, stabilit de þara terþã, va fi înregistrat în registrul de
exploataþie prevãzut la art. 5, împreunã cu codul de identificare alocat animalului respectiv la exploataþia de
destinaþie. Aceastã identificare nu este necesarã pentru animalele destinate tãierii, dacã animalele sunt transportate
direct de la postul de inspecþie de frontierã la un abator
situat în România ºi vor fi tãiate într-un interval de 30 de
zile de la efectuarea controalelor menþionate.
(4) Orice animal provenit dintr-un stat membru al Uniunii
Europene îºi pãstreazã identificarea iniþialã a statului membru. Identificarea iniþialã, stabilitã de statul membru, va fi
înregistratã în registrul de exploataþie prevãzut la art. 5.
(5) Nici un mijloc de identificare nu poate fi eliminat sau
înlocuit fãrã aprobarea autoritãþii veterinare. În cazul în care
un mijloc de identificare devine ilizibil sau s-a pierdut, un
alt mijloc de identificare care sã îl înlocuiascã, purtând
acelaºi cod, trebuie aplicat conform prezentului articol.
Autoritatea veterinarã poate permite, sub control strict, ca
noul mijloc de identificare sã poarte un cod de identificare
diferit, cu condiþia ca trasabilitatea sã nu fie compromisã
mai ales în cazul animalelor identificate conform alin. (3)
ºi (4). Toate cheltuielile datorate reînlocuirii mijloacelor de
identificare sunt suportate de cãtre proprietarul de animale.
(6) Crotaliile auriculare sunt alocate unei exploataþii,
distribuite ºi aplicate animalelor conform modalitãþilor stabilite la art. 9 alin. (1).
(7) România va comunica statelor membre ale Uniunii
Europene modelul crotaliei auriculare ºi metoda de identificare utilizate pe teritoriul ei.
Art. 5. Ñ (1) Fiecare deþinãtor de animale, cu excepþia
transportatorului, trebuie sã þinã un registru la zi, care
conþine cel puþin informaþiile prevãzute în secþiunea A a
anexei nr. 2.
(2) Registrul este conform modelului prevãzut în
secþiunea B a anexei nr. 2, se þine pe suport hârtie sau în
format electronic ºi trebuie sã fie disponibil în orice
moment pentru a fi prezentat autoritãþii veterinare în cazul
controlului. Deþinãtorul de animale este obligat sã pãstreze
registrul o perioadã de minimum 5 ani. Menþinerea acestui
registru pentru înregistrarea animalelor este opþionalã dupã
intrarea în funcþiune a bazei de date de înregistrare a porcinelor.
(3) Fiecare deþinãtor de animale trebuie sã furnizeze
autoritãþii veterinare, la cerere, toate informaþiile referitoare
la originea, identificarea ºi, dacã este cazul, destinaþia animalelor pe care le-a deþinut, transportat, comercializat sau
tãiat în ultimii 3 ani.
(4) România va comunica statelor membre ale Uniunii
Europene modelul registrului de exploataþie folosit pe teritoriul ei.
Art. 6. Ñ (1) Miºcarea suinelor pe teritoriul României se
face pe baza certificatului veterinar de sãnãtate prezentat
în anexa nr. 3, completat de medicul veterinar oficial sau,
când este cazul, de medicul veterinar cãruia i-a fost delegatã competenþa.
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(2) Circulaþia suinelor care nu sunt identificate conform
prezentei norme veterinare este interzisã dupã data de
30 iunie 2006.
(3) Deþinãtorul de animale din exploataþia de destinaþie
este obligat sã pãstreze documentul de miºcare pentru o
perioadã minimã de 3 ani. La solicitarea autoritãþii veterinare, el trebuie sã furnizeze o copie de pe acest document.
(4) România va comunica statelor membre ale Uniunii
Europene modelul documentelor de miºcare folosite pe teritoriul ei pentru miºcarea animalelor.
Art. 7. Ñ (1) Autoritatea veterinarã centralã a României
va înfiinþa o bazã de date informatizatã, în conformitate cu
anexa nr. 4, care va cuprinde toate animalele identificate ºi
înregistrate potrivit prevederilor prezentei norme veterinare
ºi legislaþiei în vigoare, bazã de date ce va fi integratã
registrului exploataþiilor de animale din România, aflat în
exploatare în cadrul autoritãþii veterinare centrale.
(2) Autoritatea veterinarã centralã a României va
înºtiinþa fiecare proprietar al unei exploataþii de animale
asupra codului alocat exploataþiei respective, prin remiterea
unui document identificator. Acest document rãmâne în
posesia proprietarului ºi va fi prezentat medicului veterinar
în vederea înregistrãrii evenimentelor din viaþa animalelor
de pe respectiva exploataþie.
(3) Fiecare deþinãtor de animale, cu excepþia transportatorului, trebuie sã furnizeze autoritãþii veterinare informaþiile
necesare pentru instituirea bazei de date la care se referã
alin. (1).
(4) Fiecare deþinãtor de animale, cu excepþia transportatorului, trebuie sã furnizeze autoritãþii veterinare, în termen
de 7 zile, informaþiile referitoare la orice miºcare a animalelor, aºa cum sunt stabilite în documentul de miºcare a
animalelor la care se referã art. 6 alin. (1).
(5) Transportul animalelor se va putea efectua de cãtre
persoane fizice sau juridice abilitate, exclusiv pe baza unei
autorizãri a mijlocului de transport pentru o perioadã nu
mai mare de 3 ani. Mijloacele de transport astfel autorizate
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vor fi introduse în baza de date în vederea monitorizãrii
transporturilor efectuate.
Art. 8. Ñ (1) Dupã identificarea animalelor din
exploataþie potrivit prevederilor prezentei norme veterinare,
deþinãtorul este obligat sã anunþe autoritãþii veterinare, în
termen de maximum 7 zile lucrãtoare, dispariþia, furtul,
moartea sau tãierea animalului. Moartea sau tãierea animalului va fi probatã autoritãþii veterinare prin prezentarea
ºi predarea mijlocului de identificare a animalului mort sau
tãiat.
(2) Autoritatea veterinarã judeþeanã va organiza prin
unitãþile teritoriale procedurile de colectare, depozitare ºi
distrugere a crotaliilor colectate conform alin. (1).
Art. 9. Ñ (1) Agenþia Veterinarã ºi pentru Siguranþa
Alimentelor va organiza o procedurã de achiziþie publicã
conform prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 60/2001 privind achiziþiile publice, aprobatã cu modificãri
ºi completãri prin Legea nr. 212/2002, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, pentru desemnarea persoanei fizice
sau juridice competente care va realiza:
1. furnizarea mijloacelor de identificare;
2. aplicarea mijloacelor de identificare;
3. proiectarea, construirea, implementarea, operarea ºi
întreþinerea unui sistem informatic privind identificarea ºi
înregistrarea suinelor din România;
4. gestionarea datelor legate de efectivele de suine
identificate ºi gestiunea documentelor de identificare a
exploataþiilor.
(2) Agenþia Veterinarã ºi pentru Siguranþa Alimentelor va
elabora norme veterinare cu privire la:
1. controalele ce trebuie efectuate pentru verificarea respectãrii prevederilor prezentei norme veterinare;
2. nivelul minim de controale ce trebuie efectuate;
3. sancþiunile aplicate în caz de nerespectare a prevederilor prezentei norme veterinare.
Art. 10. Ñ Anexele nr. 1, 2, 3 ºi 4 fac parte integrantã
din prezenta normã veterinarã.
ANEXA Nr. 1
la norma veterinarã

SECÞIUNEA A
Mijlocul de identificare

1. Crotalia auricularã la care se referã art. 4 alin. (2) se
aplicã în urechea animalului ºi poartã un cod de înregistrare unic.
2. Crotalia trebuie aplicatã într-o poziþie în care este
uºor vizibilã de la distanþã.
3. Crotalia trebuie sã poarte inscripþionate urmãtoarele:
a) acronimul autoritãþii veterinare centrale a României,
cu litere majuscule, respectiv AVSA, inscripþionat în partea
de sus a crotaliei, unde este prevãzut sistemul de prindere
a celor douã pãrþi;
b) codul de bare reprezentând codul de identificare a
animalului;
c) codul ISO al þãrii, respectiv RO pentru România,
urmat de 3 cifre: prima cifrã reprezintã specia, respectiv
3 Ñ porcine, iar urmãtoarele douã cifre reprezintã numãrul
seriilor de câte 9.999.999 de crotalii (de exemplu: 01 pentru prima serie de 9.999.999 de crotalii, 02 pentru a doua
serie de 9.999.999 de crotalii etc.); toate aceste caractere
au înãlþimea de 4 mm;
d) ultimul rând de caractere este format din 7 cifre, grupate semantic, cu înãlþimea de 5 mm.
4. Codul de identificare a animalului va fi format din
12 caractere alfanumerice, literele RO urmate de 10 cifre.

5. Crotalia trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
a) sã fie formatã din douã pãrþi, adicã partea ”tatãÒ ºi
partea ”mamãÒ;
b) partea ”tatãÒ trebuie sã aibã minimum douã caneluri
de tãiere;
c) decupajul realizat prin tãiere trebuie sã fie mai mare
decât pinul de penetrare, astfel încât crotalia sã se poatã
roti liber în jurul axei;
d) canalul de joncþiune din partea ”mamãÒ trebuie sã fie
de tip ”deschisÒ;
e) corpul conic al pinului de penetrare trebuie sã fie din
material dur, eventual metalic, celelalte pãrþi fiind din material mai moale;
f) pinul conic trebuie sã permitã ventilarea ºi aerarea;
g) sã fie confecþionatã din poliuretan sau orice alt material plastic;
h) sã fie reciclabilã;
i) sã fie rezistentã la temperaturi ambientale
ridicate/scãzute ºi sã fie uºor de citit pe toatã durata vieþii
animalului;
j) sã nu conþinã substanþe care sunt nocive;
k) sã nu fie reutilizabilã;
l) imprimarea sã fie lizibilã prin tehnologie Laser ºi
imposibil de modificat;
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m) imprimarea se va realiza exclusiv pe partea ”tatãÒ;
n) sã confere o cât mai bunã ºi rapidã vindecare auricularã;

o) aplicarea crotaliei sã nu se facã prin presare, ci prin
incizie a auriculului (la momentul aplicãrii crotaliei), astfel
încât pielea sã fie tãiatã ºi nu presatã în crotalia ”mamãÒ.

SECÞIUNEA B
Modelul crotaliei auriculare pentru porcine*)

*) Desenul este reprodus în facsimil.

ANEXA Nr. 2
la norma veterinarã

SECÞIUNEA A
Registrul de exploataþie

1. Registrul de exploataþie trebuie sã cuprindã urmãtoarele informaþii, actualizate la zi:
a) date referitoare la exploataþie:
Ñ codul de identificare a exploataþiei;
Ñ adresa exploataþiei;
Ñ numele ºi adresa deþinãtorului;
b) date referitoare la animalele din exploataþie:
Ñ codul de identificare a animalului;
Ñ data naºterii;
Ñ data identificãrii;
Ñ sexul;
Ñ rasa ºi genotipul, dacã se cunoaºte;

Ñ ziua, luna ºi anul în care animalul a decedat în
exploataþie;
Ñ informaþii despre orice înlocuire a crotaliilor sau a
dispozitivelor electronice;
c) date referitoare la animalele nou-intrate în exploataþie:
Ñ codul de identificare a animalului;
Ñ codul de identificare a exploataþiei de la care animalele au fost transferate;
Ñ data intrãrii;
d) date referitoare la animalele care pãrãsesc
exploataþia:
Ñ codul de identificare a exploataþiei sau a abatorului de destinaþie;
Ñ data plecãrii;
Ñ numãrul de înmatriculare al mijlocului de transport
(inclusiv remorca).
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Deþinãtor: Numele ..................................... prenumele ......................................... C.N.P. ...........................................................

al Exploataþiei RO .................................

REGISTRU DE EXPLOATAÞIE

Modelul registrului de exploataþie*)

SECÞIUNEA B
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ANEXA Nr. 3*)
la norma veterinarã

*) Anexa nr. 3 este reprodusã în facsimil.
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ANEXA Nr. 4
la norma veterinarã

Bazã de date informatizatã
1. Agenþia Veterinarã ºi pentru Siguranþa Alimentelor
este proprietarul bazei de date informatizate pentru identificarea ºi înregistrarea porcinelor.
2. Baza de date informatizatã trebuie sã conþinã cel
puþin urmãtoarele date pentru fiecare exploataþie:
a) codul de identificare a exploataþiei;
b) adresa exploataþiei;
c) numele ºi adresa deþinãtorului;
d) specia de animale;
e) codurile de identificare a animalelor;
f) rezultatul inventarului de animale menþionat la art. 5
alin. (4) ºi data când s-a fãcut acest inventar;

g) un câmp de date rezervat autoritãþii veterinare, în
care se pot introduce informaþii despre sãnãtatea animalului
Ñ de exemplu: restricþii asupra miºcãrilor, statutul sau alte
informaþii relevante în cadrul programelor comunitare sau
naþionale;
h) un câmp de date care sã permitã înregistrarea
informaþiilor privitoare la orice miºcare a animalelor ºi care
trebuie sã cuprindã: numãrul animalelor deplasate ºi codul
acestora, codul de identificare a exploataþiei de plecare,
data plecãrii, codul de identificare a exploataþiei de destinaþie, data sosirii.

MINISTERUL AGRICULTURII, PÃDURILOR, APELOR ªI MEDIULUI

ORDIN
pentru aprobarea Normei veterinare privind sistemul de identificare ºi înregistrare
a ovinelor ºi caprinelor
În temeiul prevederilor art. 9 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea ºi înregistrarea suinelor, ovinelor ºi caprinelor,
vãzând Referatul de aprobare nr. 29.173 din 13 februarie 2004, întocmit de Agenþia Veterinarã ºi pentru Siguranþa
Alimentelor,
în baza prevederilor art. 10 lit. i) din Ordonanþa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitãþii veterinare,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor,
Apelor ºi Mediului, cu modificãrile ulterioare,
ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma veterinarã privind sistemul de
identificare ºi înregistrare a ovinelor ºi caprinelor, prevãzutã
în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Direcþiile veterinare ºi pentru siguranþa alimentelor judeþene ºi a municipiului Bucureºti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. Ñ Agenþia Veterinarã ºi pentru Siguranþa
Alimentelor va controla modul de îndeplinire a prevederilor
prezentului ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin se va publica în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 2 martie 2004.
Nr. 171.
ANEXÃ
NORMÃ VETERINARÃ

privind sistemul de identificare ºi înregistrare a ovinelor ºi caprinelor
Art. 1. Ñ (1) Prezenta normã veterinarã stabileºte sistemul de identificare ºi înregistrare a animalelor din speciile
ovine ºi caprine.
(2) Prezenta normã veterinarã se aplicã fãrã a aduce
atingere reglementãrilor care pot fi prevãzute pentru eradicarea sau controlul bolilor animalelor ºi fãrã a aduce atingere prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, alimentaþiei
ºi pãdurilor nr. 83/2003 pentru aprobarea Normei sanitare

veterinare privind stabilirea principiilor care reglementeazã
organizarea controalelor veterinare pentru animalele care
intrã în România din þãri terþe, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 159 din 12 martie 2003.
Art. 2. Ñ În sensul prezentei norme veterinare, prin
urmãtorii termeni se înþelege:
a) animal Ñ orice animal din speciile ovine ºi caprine;
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b) exploataþie Ñ orice unitate, structurã sau, în cazul
fermelor în aer liber, orice loc în care animalele sunt
þinute, crescute sau manipulate permanent sau temporar,
exceptând clinicile veterinare sau cabinetele veterinare;
c) proprietar Ñ orice persoanã fizicã sau juridicã ce are
în proprietate animale;
d) deþinãtor Ñ orice proprietar sau persoanã fizicã ori
juridicã responsabilã de animale, chiar temporar, exceptând
clinicile veterinare sau cabinetele veterinare;
e) persoana fizicã sau juridicã competentã Ñ persoana
fizicã ºi/sau juridicã cãreia autoritatea veterinarã centralã a
României i-a delegat competenþa pentru implementarea ºi
administrarea sistemului de identificare ºi înregistrare a ovinelor ºi caprinelor conform prevederilor prezentei norme
veterinare;
f) comerþ intracomunitar Ñ comerþul dintre statele membre ale Uniunii Europene;
g) export Ñ schimb economic cu animale din speciile
ovine ºi caprine între România ºi state membre ale Uniunii
Europene (pânã la data aderãrii României la Uniunea
Europeanã) ºi între România ºi þãri terþe;
h) mijloc de identificare Ñ crotalie auricularã ºi orice dispozitiv electronic de identificare care poartã înregistrat
numãrul de identificare a animalului.
Art. 3. Ñ (1) Sistemul de identificare ºi înregistrare a
ovinelor ºi caprinelor cuprinde urmãtoarele elemente:
a) mijloc de identificare care permite identificarea individualã a animalelor;
b) registru, care trebuie þinut la zi pentru fiecare
exploataþie;
c) document de miºcare a animalelor;
d) baza de date informatizatã.
(2) Autoritatea veterinarã centralã a României (direct
sau prin autoritãþile veterinare judeþene) va avea acces
nemijlocit la toate informaþiile structurate sau nestructurate
în baze de date, prevãzute în prezenta normã veterinarã,
în calitatea acesteia de autoritate de reglementare.
Autoritatea veterinarã centralã a României va lua mãsurile
necesare pentru a asigura accesul la aceste date a pãrþilor
interesate, cu condiþia respectãrii protejãrii datelor ºi a
cerinþelor de confidenþialitate prevãzute de legislaþia în
vigoare.
Art. 4. Ñ (1) Toate animalele din speciile ovine ºi
caprine vor fi identificate, începând cu data naºterii animalului ºi înainte ca animalul sã pãrãseascã exploataþia de
origine, conform alin. (2), într-o perioadã care nu trebuie sã
depãºeascã data de 30 iunie 2006. Acest termen este
maxim, deþinãtorul de animale având obligaþia de a asigura
toate condiþiile în vederea identificãrii animalelor din
exploataþia sa, la termenele fixate de autoritatea veterinarã.
(2) Animalele trebuie sã fie identificate astfel:
a) pânã la data aderãrii României la Uniunea
Europeanã, printr-un mijloc de identificare primar, conform
secþiunii A a anexei nr. 1;
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b) dupã data aderãrii României la Uniunea Europeanã,
printr-un mijloc de identificare primar, conform secþiunii A a
anexei nr. 1, ºi un mijloc de identificare secundar, conform
secþiunii B a anexei nr. 1.
(3) Animalele destinate tãierii înainte de vârsta de
12 luni, care nu sunt destinate comerþului intracomunitar
sau exportului, pot fi identificate doar printr-un singur mijloc
de identificare conform secþiunii A a anexei nr. 1. Dacã
animalele identificate conform acestei metode sunt deþinute
ºi dupã vârsta de 12 luni sau sunt destinate schimburilor
dintre România ºi statele membre ale Uniunii Europene ori
exportului în þãri terþe, ele vor fi identificate conform prevederilor alin. (2) lit. b).
(4) Orice animal importat dintr-o þarã terþã, care a fost
supus controalelor veterinare reglementate de normele
veterinare în vigoare ºi rãmâne pe teritoriul României, trebuie identificat în exploataþia de destinaþie în conformitate
cu prevederile alin. (2), într-un interval de timp de maximum 14 zile de la data la care au avut loc controalele ºi
în orice caz înainte de a pãrãsi exploataþia. Codul de
identificare iniþial, stabilit de þara terþã, va fi înregistrat în
registrul de exploataþie prevãzut la art. 5, împreunã cu
codul de identificare alocat animalului respectiv la
exploataþia de destinaþie. Aceastã identificare nu este necesarã pentru animalele destinate tãierii, dacã animalele sunt
transportate direct de la postul de inspecþie de frontierã la
un abator situat în România, iar animalele vor fi tãiate
într-un interval de 5 zile lucrãtoare de la data efectuãrii
controalelor menþionate.
(5) Orice animal provenit dintr-un stat membru al Uniunii
Europene îºi pãstreazã identificarea iniþialã a statului membru. Identificarea iniþialã, stabilitã de statul membru, va fi
înregistratã în registrul de exploataþie prevãzut la art. 5.
(6) Nici un mijloc de identificare nu poate fi eliminat sau
înlocuit fãrã aprobarea autoritãþii veterinare. În cazul în
care un mijloc de identificare devine ilizibil sau s-a pierdut,
un alt mijloc de identificare care sã îl înlocuiascã, purtând
acelaºi cod, trebuie aplicat conform prezentului articol.
Autoritatea veterinarã poate permite, sub control strict, ca
noul mijloc de identificare sã poarte un cod de identificare
diferit, cu condiþia ca trasabilitatea sã nu fie compromisã
mai ales în cazul animalelor identificate conform alin. (3) ºi (4).
Toate cheltuielile datorate înlocuirii mijloacelor de identificare
sunt suportate de cãtre proprietarul de animale.
(7) Mijloacele de identificare sunt alocate unei
exploataþii, distribuite ºi aplicate animalelor conform modalitãþilor stabilite la art. 9 alin. (1).
(8) România va comunica statelor membre ale Uniunii
Europene modelul mijloacelor de identificare ºi metoda de
identificare utilizate pe teritoriul ei.
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Art. 5. Ñ (1)
transportatorului,
rea unui registru
puþin informaþiile
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Fiecare deþinãtor de animale, cu excepþia
trebuie sã þinã sau sã permitã actualizade exploataþie, þinut la zi, care conþine cel
prevãzute în secþiunea A a anexei nr. 2.

(2) Registrul este conform modelului prevãzut în
secþiunea B a anexei nr. 2, se þine pe suport hârtie sau în
format electronic ºi trebuie sã fie disponibil în orice
moment pentru a fi prezentat autoritãþii veterinare în cazul
controlului. Deþinãtorul de animale este obligat sã pãstreze
registrul o perioadã de minimum 5 ani.
(3) Fiecare deþinãtor de animale trebuie sã furnizeze
autoritãþii veterinare, la cerere, toate informaþiile referitoare
la originea, identificarea ºi, dacã este cazul, destinaþia animalelor pe care le-a deþinut, transportat, comercializat sau
tãiat în ultimii 3 ani.
(4) Prevederile alin. (1) ºi (2) sunt opþionale din
momentul în care baza de date prevãzutã în anexa nr. 4
va fi complet operaþionalã.
(5) România va comunica statelor membre ale Uniunii
Europene modelul de registru de exploataþie folosit pe teritoriul ei.
Art. 6. Ñ (1) Miºcarea ovinelor ºi caprinelor pe teritoriul
României se face pe baza certificatului veterinar de
sãnãtate prezentat în anexa nr. 3, eliberat de medicul
veterinar oficial sau, când este cazul, de medicul veterinar
cãruia i-a fost delegatã competenþa.
(2) Circulaþia ovinelor ºi caprinelor care nu sunt identificate conform prezentei norme veterinare este interzisã
dupã data de 30 iunie 2006.
(3) Deþinãtorul de animale din exploataþia de destinaþie
este obligat sã pãstreze documentul de miºcare pentru o
perioadã minimã de 3 ani. La solicitarea autoritãþii
veterinare, el trebuie sã furnizeze o copie de pe acest
document.
(4) România va comunica statelor membre ale Uniunii
Europene modelul documentelor de miºcare folosite pe teritoriul ei pentru miºcarea animalelor.
Art. 7. Ñ (1) Autoritatea veterinarã centralã a României
va înfiinþa o bazã de date informatizatã, în conformitate cu
anexa nr. 4, care va cuprinde toate animalele identificate ºi
înregistrate potrivit prevederilor prezentei norme veterinare
ºi legislaþiei în vigoare, bazã de date ce va fi integratã
registrului exploataþiilor de animale din România, aflat în
exploatare în cadrul autoritãþii veterinare centrale.
(2) Autoritatea veterinarã centralã a României va
înºtiinþa fiecare proprietar al unei exploataþii de animale
asupra codului alocat exploataþiei respective, prin remiterea
unui document identificator. Acest document rãmâne în
posesia proprietarului ºi va fi prezentat medicului veterinar
în vederea înregistrãrii evenimentelor din viaþa animalelor
de pe respectiva exploataþie.
(3) Fiecare deþinãtor de animale, cu excepþia transportatorului, trebuie sã furnizeze autoritãþii veterinare informaþiile

necesare pentru instituirea bazei de date la care se referã
alin. (1).
(4) Fiecare deþinãtor de animale, cu excepþia transportatorului, trebuie sã furnizeze autoritãþii veterinare, în termen
de 7 zile, informaþiile referitoare la orice miºcare a animalelor, aºa cum sunt stabilite în documentul de miºcare a
animalelor, la care se referã art. 6 alin. (1).
(5) Transportul animalelor se va putea efectua de cãtre
persoane fizice sau juridice abilitate, exclusiv pe baza unei
autorizãri a mijlocului de transport pentru o perioadã nu
mai mare de 3 ani. Mijloacele de transport astfel autorizate
vor fi introduse în baza de date în vederea monitorizãrii
transporturilor efectuate.
Art. 8. Ñ (1) Dupã identificarea animalelor de pe
exploataþie potrivit prevederilor prezentei norme veterinare,
deþinãtorul este obligat sã anunþe autoritãþii veterinare, în
termen de maximum 7 zile lucrãtoare, dispariþia, furtul,
moartea sau tãierea animalului. Moartea sau tãierea animalului va fi probatã autoritãþii veterinare prin prezentarea
ºi predarea mijlocului de identificare al animalului mort sau
tãiat.
(2) Autoritatea veterinarã judeþeanã va organiza prin
unitãþile teritoriale procedurile de colectare, depozitare ºi
distrugere a crotaliilor colectate conform alin. (1).
Art. 9. Ñ (1) Agenþia Veterinarã ºi pentru Siguranþa
Alimentelor va organiza o procedurã de achiziþie publicã
conform prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 60/2001 privind achiziþiile publice, aprobatã cu modificãri
ºi completãri prin Legea nr. 212/2002, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, pentru desemnarea persoanei fizice
sau juridice competente care va realiza:
1. furnizarea mijloacelor de identificare;
2. aplicarea mijloacelor de identificare;
3. proiectarea, construirea, implementarea, operarea ºi
întreþinerea unui sistem informatic privind identificarea ºi
înregistrarea ovinelor ºi caprinelor din România;
4. gestionarea datelor legate de efectivele de ovine ºi
caprine identificate ºi gestiunea documentelor de identificare a exploataþiilor.
(2) Agenþia Veterinarã ºi pentru Siguranþa Alimentelor va
elabora norme veterinare cu privire la:
1. controalele ce trebuie efectuate pentru verificarea respectãrii prevederilor prezentei norme veterinare;
2. nivelul minim de controale ce trebuie efectuate;
3. sancþiunile aplicate în caz de nerespectare a prevederilor prezentei norme veterinare.
Art. 10. Ñ Anexele nr. 1, 2, 3 ºi 4 fac parte integrantã
din prezenta normã veterinarã.
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ANEXA Nr. 1
la norma veterinarã

SECÞIUNEA A
Mijlocul primar de identificare

1. Mijlocul primar de identificare la care se referã art. 4
alin. (2) este reprezentat de o crotalie auricularã care se
aplicã în urechea animalului ºi poartã un cod de înregistrare unic.
2. Crotalia trebuie aplicatã într-o poziþie în care este
uºor vizibilã de la distanþã.
3. Crotalia trebuie sã poarte inscripþionate urmãtoarele:
a) acronimul autoritãþii veterinare centrale a României cu
litere majuscule, respectiv AVSA, inscripþionat în partea de
sus a crotaliei unde este prevãzut sistemul de prindere a
celor douã pãrþi;
b) codul de bare reprezentând codul de identificare a
animalului;

g) sã fie confecþionatã din poliuretan sau orice alt material plastic;
h) sã fie reciclabilã;
i)

sã

fie

rezistentã

la

temperaturi

ambientale

ridicate/scãzute ºi sã fie uºor de citit pe toatã durata vieþii
animalului;
j) sã nu conþinã substanþe care sunt nocive;
k) sã nu fie reutilizabilã;
l) imprimarea sã fie lizibilã, prin tehnologie laser, ºi
imposibil de modificat;
m) imprimarea se va realiza exclusiv pe partea ”tatãÒ;
n) sã confere o cât mai bunã ºi rapidã vindecare auricularã;
o) aplicarea crotaliei sã nu se facã prin presare, ci prin
incizie a auriculului (la momentul aplicãrii crotaliei), astfel
încât pielea sã fie tãiatã ºi nu presatã în crotalia ”mamãÒ.

c) codul ISO al þãrii, respectiv RO pentru România,
urmat de 3 cifre: prima cifrã reprezintã specia, respectiv

SECÞIUNEA B

1 Ñ ovine, 2 Ñ caprine, iar urmãtoarele douã cifre repre-

Mijlocul secundar de identificare

zintã numãrul seriilor de câte 9.999.999 de crotalii (de
exemplu: 01 pentru prima serie de 9.999.999 de crotalii,
02 pentru a doua serie de 9.999.999 de crotalii etc.); toate
aceste caractere au înãlþimea de 4 mm;
d) ultimul rând de caractere este format din 7 cifre, grupate semantic, cu înãlþimea de 5 mm.
4. Codul de identificare a animalului va fi format din 12
caractere alfanumerice, literele RO urmate de 10 cifre.
5. Crotalia trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
a) sã fie formatã din douã pãrþi, adicã partea ”tatãÒ ºi
partea ”mamãÒ;
b) partea ”tatãÒ trebuie sã aibã minimum douã caneluri
de tãiere;

1. Mijlocul secundar de identificare la care se referã
art. 4 alin. (2) poate fi reprezentat de:
a) o crotalie cu aceleaºi caracteristici tehnice cu cele
descrise în secþiunea A a anexei nr. 1, care se aplicã în
urechea dreaptã a animalului; sau
b) un transponder electronic în conformitate cu caracteristicile tehnice prevãzute la pct. 2.
2. Identificarea electronicã trebuie sã corespundã
urmãtoarelor caracteristici tehnice:
a) dispozitiv pentru citire pasivã a transponderului utilizând tehnologia HDX- sau FDX-B, conform standardelor
ISO 11784 ºi 11785Õ;
b) identificatorii electronici trebuie sã fie disponibili citirii

c) decupajul realizat prin tãiere trebuie sã fie mai mare

de cãtre dispozitivele de citire în conformitate cu standar-

decât pinul de penetrare, astfel încât crotalia sã se poatã

dele ISO 11785, capabile sã citeascã transponderii HDX-

roti liber în jurul axei;

sau FDX-B;

d) canalul de joncþiune din partea ”mamãÒ trebuie sã fie
de tip ”deschisÒ;
e) corpul conic al pinului de penetrare trebuie sã fie din
material dur, eventual metalic, celelalte pãrþi fiind din material mai moale;
f) pinul conic trebuie sã permitã ventilarea ºi aerarea;

c) în cazul cititoarelor portabile, distanþa de citire trebuie
sã fie de minimum 12 cm pentru crotalii ºi de minimum
20 cm pentru transponderele tip bolus;
d) în cazul cititoarelor fixe, distanþa de citire trebuie sã
fie de minimum 50 cm atât pentru crotalii, cât ºi pentru
transponderele tip bolus.
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Crotalie pentru ovine/caprine*)

*) Desenul este reprodus în facsimil.

ANEXA Nr. 2
la norma veterinarã

SECÞIUNEA A
Registrul de exploataþie

1. Registrul de exploataþie trebuie sã cuprindã urmãtoarele informaþii, actualizate la zi:
a) date referitoare la exploataþie:
Ñ codul de identificare a exploataþiei;
Ñ adresa exploataþiei;
Ñ numele ºi adresa deþinãtorului;
b) date referitoare la animalele din exploataþie:
Ñ codul de identificare a animalului;
Ñ data naºterii;
Ñ data identificãrii;
Ñ sexul;
Ñ rasa ºi genotipul, dacã se cunoaºte;

Ñ ziua, luna ºi anul în care animalul a decedat în
exploataþie;
Ñ informaþii despre orice înlocuire a crotaliilor sau a
dispozitivelor electronice;
c) date referitoare la animalele nou-intrate în exploataþie:
Ñ codul de identificare a animalului;
Ñ codul de identificare a exploataþiei de la care animalele au fost transferate;
Ñ data intrãrii;
d) date referitoare la animalele care pãrãsesc
exploataþia:
Ñ codul de identificare a exploataþiei sau abatorului
de destinaþie;
Ñ data plecãrii;
Ñ numãrul de înmatriculare al mijlocului de transport
(inclusiv remorca).
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*) Tabelul este reprodus în facsimil.

Deþinãtor: Numele ....................................., prenumele ........................................., C.N.P. ...........................................................

al Exploataþiei RO .................................

REGISTRU DE EXPLOATAÞIE

Modelul registrului de exploataþie*)

SECÞIUNEA B
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ANEXA Nr. 3*)
la norma veterinarã

*) Anexa nr. 3 este reprodusã în facsimil.
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ANEXA Nr. 4
la norma veterinarã

Bazã de date informatizatã
(date minimale)
1. Agenþia Veterinarã ºi pentru Siguranþa Alimentelor
este proprietarul bazei de date informatizate pentru identificarea ºi înregistrarea ovinelor ºi caprinelor.
2. Baza de date informatizatã trebuie sã conþinã cel
puþin urmãtoarele date pentru fiecare exploataþie:
a) codul de identificare a exploataþiei;
b) adresa exploataþiei;
c) numele ºi adresa deþinãtorului;
d) specia de animale;
e) codurile de identificare a animalelor;
f) un câmp de date rezervat autoritãþii veterinare, în
care se pot introduce informaþii despre sãnãtatea animalu-

lui Ñ de exemplu: restricþii asupra miºcãrilor, statutul sau
alte informaþii relevante în cadrul programelor comunitare
sau naþionale;
g) un câmp de date care sã permitã înregistrarea
informaþiilor privitoare la orice miºcare a animalelor ºi care
trebuie sã cuprindã: numãrul animalelor deplasate ºi codul
acestora, codul de identificare a exploataþiei de plecare,
data plecãrii, codul de identificare a exploataþiei de
destinaþie, data sosirii.
3. Funcþiile sistemului trebuie sã permitã monitorizarea
tuturor evenimentelor din viaþa unui animal.
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