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ANEXA I 

„PARTEA 1 

Lista teritoriilor și a țărilor terțe menționate la  
la articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 576/2013 

” 

Codul ISO Teritoriul sau țara terță

AD Andorra

CH Elveția 

FO Insulele Feroe

GI Gibraltar 

GL Groenlanda 

IS Islanda 

LI Liechtenstein

MC Monaco

SM San Marino 

VA Statul Cetății Vaticanului 
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ANEXA II 

„PARTEA 2 

Lista teritoriilor și a țărilor terțe menționate la  
la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 576/2013 

Codul ISO Teritoriul sau țara terță Teritoriile incluse

AC Insula Ascension 

AE Emiratele Arabe Unite 

AG Antigua și Barbuda 

AR Argentina

AU Australia

AW Aruba 

BA Bosnia și Herțegovina 

BB Barbados

BH Bahrain 

BM Bermuda

BQ Bonaire, Sint Eustatius și Saba (Insulele 
BES)

BY Belarus

CA Canada

CL Chile 

CW Curaçao

FJ Fiji 

FK Insulele Falkland 

HK Hong Kong 

JM Jamaica 

JP Japonia 

KN Saint Kitts și Nevis 

KY Insulele Cayman 

LC Saint Lucia

MS Montserrat

MK Macedonia de Nord

MU Mauritius

MX Mexic

MY Malaysia
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” 

NC Noua Caledonie 

NZ Noua Zeelandă 

PF Polinezia Franceză 

PM Saint-Pierre și Miquelon 

RU Rusia 

SG Singapore

SH Sfânta Elena 

SX Sint-Maarten

TT Trinidad și Tobago 

TW Taiwan 

US Statele Unite ale Americii AS ─ Samoa Americană 
GU ─ Guam 
MP ─ Insulele Mariane de Nord 
PR ─ Puerto Rico 
VI ─ Insulele Virgine Americane 

VC Saint Vincent și Grenadinele 

VG Insulele Virgine Britanice 

VU Vanuatu 

WF Wallis și Futuna 
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ANEXA III 

„PARTEA 1 

Model de certificat de sănătate animală pentru circulația necomercială într-un stat 
membru dintr-un teritoriu sau dintr-o țară terță a câinilor, pisicilor sau dihorilor 

domestici în conformitate cu articolul 5 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 
576/2013 

ȚARA: Certificat sanitar-veterinar pentru 
UE

Pa
rte
a 
I: 
De
tal
ii 
pr
ivi
nd 
tr
an
sp
or
tul 
ex
pe
di
at

I.1. Expeditor 

 Nume 

 Adresă 

 Tel.

I.2. N u m ă r d e r e f e r i n ț ă a l 
certificatului

I.2.a.

I.3. Autoritatea competentă centrală

I.4. Autoritatea competentă locală

I.5. Destinatar 

 Nume 

 Adresă 

 Cod poștal 

 Tel.

I.6. Persoana responsabilă de lot în UE

I.7. Țara de 
origine 

Codul ISO I.8. Regiunea de 
origine

Cod I.9. Țara de destinație C o d u l 
ISO

I.10 Regiunea de 
destinație

Cod

I.11. Locul de origine I.12. Locul de destinație

I.13. Locul de încărcare I.14. Data plecării

I.15. Mijlocul de transport I.16. PIF de intrare în UE 

I.17. Numărul (numerele) CITES

I.18. Descrierea mărfurilor I.19. Codul mărfurilor (codul SA) 
010619

I.20. Cantitate

I.21. Temperatura produselor I.22. Număr total de pachete

I.23. Numărul sigiliului/containerului I.24. Tipul ambalajului

I.25. Mărfuri certificate pentru: 

 Animale de companie ! 
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I.26. Pentru tranzit printr-o țară terță I.27. Pentru import sau admitere pe teritoriul UE

I.28. Identificarea mărfurilor 

 Specii Sexul Culoare Rasă Număr de identificare Sistem de identificare Data nașterii 

(Denumire științifică)   [zz/ll/aaaa] 
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ȚARA Circulația necomercială într-un stat membru dintr-un 
teritoriu sau dintr-o țară terță a câinilor, pisicilor sau 
dihorilor domestici, în conformitate cu articolul 5 alineatele 
(1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 576/2013 

II. I n f o r m a ț i i p r i v i n d 
sănătatea

II.a. Număr de referință al 
certificatului

II.b.

Subsemnatul, medic veterinar oficial(1)/medic veterinar autorizat de autoritatea competentă(1), 
din………………………………………………. (a se insera numele teritoriului sau țării terțe) atest 
faptul că: 

 Scopul/natura călătoriei atestat (atestată) de către proprietar: 

II.1. declarația atașată(2) de proprietar sau de persoana fizică care deține autorizație în scris din 
partea proprietarului să efectueze circulația necomercială a animalelor în numele 
proprietarului, susținută de dovezi(3), prevede că animalele descrise la rubrica I.28 vor însoți 
proprietarul sau persoana fizică care deține autorizație în scris din partea proprietarului să 
efectueze circulația necomercială a animalelor în numele proprietarului în termen de cel mult 
cinci zile de la deplasarea sa și nu fac obiectul unei circulații care vizează vânzarea lor sau un 

transfer de proprietate, iar în timpul circulației necomerciale vor rămâne în responsabilitatea 

(1)fie [a proprietarului;] 

(1)fie [a persoanei fizice care deține autorizație în scris din partea proprietarului să efectueze 
circulația necomercială a animalelor în numele proprietarului;]  

(1)fie [a persoanei fizice desemnate de un transportator angajat de către proprietar pentru a efectua 
circulația necomercială a animalelor în numele proprietarului;] 

(1)fie [II.2. animalele descrise la rubrica I.28 sunt deplasate într-un număr de cinci sau mai puțin;] 

Pa
rte
a 

II: 
Ce
rtif
ica
re
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(1)fie [II.2. animalele descrise la rubrica I.28 sunt deplasate într-un număr de cinci sau mai puțin;] 

(1)fie [II.2. animalele descrise la rubrica I.28 sunt deplasate într-un număr mai mare de cinci, au o vârstă 
de peste șase luni și vor participa la concursuri, expoziții sau evenimente sportive sau la 
antrenamentul pentru acele evenimente, iar proprietarul sau persoana fizică menționată la 
punctul II.1 a adus elemente de probă(3), conform cărora animalele sunt înregistrate 

(1)fie [să participe la astfel de evenimente;] 

(1)fie [de o asociație care organizează astfel de evenimente;] 

 Atestat de vaccinare antirabică și test de titrare a anticorpilor antirabici: 

(1)fie [II.3. animalele descrise la rubrica I.28 au o vârstă de mai puțin de 12 săptămâni și nu au primit o 
vaccinare antirabică sau au o vârstă cuprinsă între 12 și 16 săptămâni și au primit o vaccinare 
antirabică, dar nu au trecut cel puțin 21 de zile de la finalizarea vaccinării primare împotriva 
rabiei efectuată în conformitate cu cerințele de valabilitate stabilite în anexa III la 
Regulamentul (UE) nr. 576/2013(4) și 

II.3.1 teritoriul sau țara terță de origine a animalelor indicate la rubrica I.1 inclus(ă) pe 
lista din anexa II la Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 577/2013 și 
statul membru de destinație indicat la rubrica I.5 au informat publicul că 
autorizează circulația acestor animale pe teritoriul lor, iar acestea sunt însoțite de 

(1)fie [II.3.2 declarația atașată(5) a proprietarului sau a persoanei fizice menționate la punctul II.1 
care stipulează că, de la naștere și până la momentul circulației necomerciale, 
animalele nu au avut niciun contact cu animale sălbatice din speciile susceptibile de 
rabie;] 

(1)fie [II.3.2 mama lor, de care aceste animale încă depind, și se poate stabili că mamei i-a fost 
administrată înainte de nașterea lor o vaccinare antirabică care a respectat cerințele 
de valabilitate stabilite în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 576/2013;]] 

(1)și/sau [II.3. animalele descrise la rubrica I.28 aveau o vârstă de mai puțin de 12 săptămâni la data 
vaccinării împotriva rabiei și au trecut cel puțin 21 de zile de la finalizarea vaccinării primare 
împotriva rabiei(4) efectuată în conformitate cu cerințele de valabilitate stabilite în anexa III la 
Regulamentul (UE) nr. 576/2013 și orice revaccinare ulterioară s-a efectuat în perioada de 
valabilitate a vaccinării anterioare(6); și 

(1)fie [II.3.1 animalele descrise la rubrica I.28 provin dintr-un teritoriu sau o țară terță inclus(ă) 
în lista din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 577/2013, fie 
direct, fie printr-un teritoriu sau o țară terță inclus(ă) în lista din anexa II la 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 577/2013 sau printr-un teritoriu sau o 
țară terță altul (alta) decât cele incluse în lista din anexa II la Regulamentul de 
punere în aplicare (UE) nr. 577/2013 în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) 
litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 576/2013(7) și detaliile privind vaccinarea 
antirabică actuală sunt furnizate în tabelul de mai jos;] 

(1)fie [II.3.1 animalele descrise la rubrica I.28 provin dintr-un teritoriu sau dintr-o țară terță 
inclus(ă) în lista din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 
577/2013 sau urmează să tranziteze printr-un astfel de teritoriu sau printr-o astfel de 
țară terță și un test de titrare a anticorpilor antirabici(8), efectuat pe o probă de sânge 
prelevată de către medicul veterinar autorizat de autoritatea competentă la data 
indicată în tabelul de mai jos cel puțin la 30 de zile după vaccinarea anterioară și cu 
cel puțin trei luni înainte de data emiterii prezentului certificat, a arătat un titru de 
anticorpi egal cu 0,5 UI/ml(9) sau mai mare și orice revaccinare ulterioară s-a 
efectuat în perioada de valabilitate a vaccinării anterioare(6), iar detaliile privind 
vaccinarea antirabică actuală și data prelevării de probe pentru testarea răspunsului 
imun sunt furnizate în tabelul de mai jos:  

ȚARA Circulația necomercială într-un stat membru dintr-un 
teritoriu sau dintr-o țară terță a câinilor, pisicilor sau 
dihorilor domestici, în conformitate cu articolul 5 alineatele 
(1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 576/2013 

II. I n f o r m a ț i i p r i v i n d 
sănătatea

II.a. Număr de referință al 
certificatului

II.b.
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Transponder sau tatuaj 

Data 
vaccinării 
[zz/ll/aaaa]

Denumirea 
și 

producător
ul 

vaccinului

Număr
ul 

lotului

Valabilitatea 
vaccinării

Data 
prelevării 
probei de 

sânge 
[zz/ll/aaaa]

Codul 
alfanumeric 

al 
animalului

Data 
aplicării și/

sau a 
citirii(10) 

[zz/ll/aaaa]

De la 
[zz/ll/
aaaa]

până la 
[zz/ll/
aaaa]

]] 

 Atestare a tratamentului antiparazitar: 

(1)fie [II.4. câinii descriși la rubrica I.28 sunt destinați unui stat membru inclus în lista din anexa la 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/878 al Comisiei și au fost tratați împotriva 
Echinococcus multilocularis, iar detaliile privind tratamentul efectuat de către medicul 
veterinar responsabil în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul delegat (UE) 2018/772 
al Comisiei(11)(12)(13) sunt furnizate în tabelul de mai jos]. 

(1)fie [II.4. câinii descriși la rubrica I.28 nu au fost tratați împotriva Echinococcus multilocularis(11).]

Numărul 
transponderului 
sau al tatuajului 

câinelui

Tratament 
anti-echinococcus Medic veterinar responsabil

Denumirea și 
producătorul 

produsului

Data [zz.ll.aaaa] și 
ora tratamentului 

[00:00]

Numele cu majuscule, ștampila și 
semnătura

ȚARA Circulația necomercială într-un stat membru dintr-un 
teritoriu sau dintr-o țară terță a câinilor, pisicilor sau 
dihorilor domestici, în conformitate cu articolul 5 alineatele 
(1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 576/2013 

II. I n f o r m a ț i i p r i v i n d 
sănătatea

II.a. Număr de referință al 
certificatului

II.b.
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]] 

Note 

(a) Prezentul certificat vizează câinii (Canis lupus familiaris), pisicile (Felis silvestris catus) și dihorii 
domestici (Mustela putorius furo). 

(b) Prezentul certificat este valabil timp de 10 zile de la data eliberării de către medicul veterinar oficial 
până la data controalelor documentelor și ale identității la punctul desemnat de intrare a călătorilor în 
Uniune (lista punctelor de intrare este disponibilă la adresa http://ec.europa.eu/food/animal/
liveanimals/pets/pointsentry_en.htm).  

 În cazul transportului maritim, această perioadă de 10 zile se prelungește cu o perioadă suplimentară 
corespunzătoare duratei călătoriei pe mare.  
În scopul deplasării ulterioare în alte state membre, prezentul certificat este valabil de la data 
controalelor documentelor și identității pentru un total de patru luni sau până la data de expirare a 
validității vaccinării antirabice sau până când condițiile referitoare la animalele cu vârsta mai mică de 
16 săptămâni menționate la punctul II.3 încetează să se aplice, în cazul în care această dată este 
anterioară precedentei. Vă atragem atenția asupra faptului că anumite state membre au informat că 
circulația pe teritoriul lor a animalelor cu o vârstă mai mică de 16 săptămâni menționate la punctul 
II.3 nu este autorizată. Puteți obține informații suplimentare la adresa http://ec.europa.eu/food/
animal/liveanimals/pets/index_en.htm. 

Partea I: 

Rubrica I.5: Destinatar: a se preciza statul membru de primă destinație. 

Rubrica I.28: Sistemul de identificare: selectați unul dintre următoarele: transponder sau tatuaj.  

 Numărul de identificare: a se indica codul alfanumeric al transponderului sau al tatuajului. 

 Data nașterii/rasa: astfel cum este declarată de către proprietar. 
Partea II: 
(1) Se păstrează mențiunea corespunzătoare.  

(2) Declarația menționată la punctul II.1 se anexează la certificat și respectă modelul și cerințele 
suplimentare prevăzute în partea 3 din anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 
577/2013.  

(3) Elementele de probă menționate la punctul II.1 (de exemplu, permis de îmbarcare, bilet de zbor) și la 
punctul II.2 (de exemplu, chitanța pentru biletul de intrare la eveniment, dovada calității de membru) 
sunt prezentate, la cerere, autorităților competente responsabile cu controalele menționate la litera (b) 
din Note. 

(4) Orice revaccinare trebuie considerată a fi o primă vaccinare dacă nu a fost efectuată în perioada de 
valabilitate a unei vaccinări anterioare. 

(5) Declarația menționată la punctul II.3.2 care urmează a fi atașată la certificat respectă cerințele 
referitoare la format, punere în pagină și limbă stabilite în părțile 1 și 3 din anexa I la Regulamentul 
de punere în aplicare (UE) nr. 577/2013. 

(6) O copie certificată a detaliilor de identificare și vaccinare a animalelor în cauză se anexează la 
certificat.  

(7) A treia opțiune este supusă condiției ca proprietarul sau persoana fizică menționată la punctul II.1 să 
prezinte, la cererea autorităților competente responsabile cu controalele prevăzute la litera (b), o 
declarație prin care se atestă că animalele nu au avut niciun contact cu animale din specii susceptibile 
la rabie și au rămas într-un mijloc de transport sau în perimetrul unui aeroport internațional pe durata 
tranzitului printr-un teritoriu sau o țară terță altul (alta) decât cele incluse în lista din anexa II la 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 577/2013. Această declarație respectă cerințele 

ȚARA Circulația necomercială într-un stat membru dintr-un 
teritoriu sau dintr-o țară terță a câinilor, pisicilor sau 
dihorilor domestici, în conformitate cu articolul 5 alineatele 
(1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 576/2013 

II. I n f o r m a ț i i p r i v i n d 
sănătatea

II.a. Număr de referință al 
certificatului

II.b.

RO    9

RO

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/pointsentry_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm


” 

Medicul veterinar oficial/Medicul veterinar autorizat 

 Nume (cu litere de tipar): Funcție și titlu: 

 Adresă 

 Telefon: 

 Data: Semnătura: 

 Ștampila:

Aprobarea de către autoritatea competentă (nu este necesară dacă certificatul este semnat de către un medic 
veterinar oficial) 

 Nume (cu litere de tipar): Funcție și titlu: 

 Adresă 

 Telefon: 

 Data: Semnătura: 

 Ștampila:

Funcționarul de la punctul de intrare a călătorilor (în scopul unei circulații ulterioare în alte state membre)  

 Nume (cu litere de tipar): Titlu: 

 Adresă 

 Telefon: 

 E-mail: 

 Data de finalizare a controalelor documentelor și ale identității: Semnătura: 
Ștampila:

ȚARA Circulația necomercială într-un stat membru dintr-un 
teritoriu sau dintr-o țară terță a câinilor, pisicilor sau 
dihorilor domestici, în conformitate cu articolul 5 alineatele 
(1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 576/2013 

II. I n f o r m a ț i i p r i v i n d 
sănătatea

II.a. Număr de referință al 
certificatului

II.b.
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