STIMATI MEMBRI
Va informam că în Monitorul Oficial al României nr. 31 din data de 15 ianuarie 2014 a
fost publicat Ordinul ANSVSA nr. 1/2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea şi
înregistrarea câinilor cu stăpân, cu aplicabilitate în termen de 60 zile de la publicare,adica
15.03.2014.
Obligațiile proprietarilor de câini:
 Să identifice și să înregistreze animalele, prin notificarea identificatorului și
operatorului în Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân (RECS), în termen de
90 de zile de la fătare sau înainte de vânzarea, donarea cu titlu gratuit sau
scoaterea în spații publice a acestora.
 Proprietarii de câinii cu vârstă mai mare de 90 de zile la data intrării în vigoare a
prezentelor norme au obligația de a identifica și înregistra animalele în RECS
până la 1 ianuarie 2015 sau înainte de vânzarea, donarea, vaccinarea contra rabiei
sau scoate în spații publice a acestora .
 În vederea înregistrării câinilor, proprietarii au obligația de a solicita
identificatorului și operatorului RECS identificarea electronică cu microcip
aprobat, efectuarea acțiunilor sanitar - veterinare obligatorii, eliberarea carnetului
de sănătate și a pașaportului dacă este cazul, iar pentru aceasta au obligația să
prezinte medicilor veterinari documentele și informațiile de identificare necesare.
 Să achite contravaloarea costurilor legate de identificarea și înregistrarea în
RECS, inclusiv contravaloarea microcipului, a serviciilor prestate de către
unitățile medicale veterinare de asistență.
 În cazul deplasării câinilor în spațiile publice pe teritoriul României, proprietarii
trebuie să dețină asupra lor carnetul de sănătate al animalelor, care atestă
efectuarea acțiunilor sanitar-veterinare, precum și identificarea și înregistrea în
Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân.
 În cazul deplasărilor în străinătate trebuie să dețină asupra lor și pașaportul
animalului.
 Să notifice medicului veterinar de liberă practică, în termen de 7 zile, asupra
evenimentelor referitoare la animal: vânzare, cumpărare, pierdere, dispariție, furt,
donatie.
 În cazul morții animalului trebuie să solicite medicilor veterinari de liberă
practică, organizați în condițiile legi, utilizatori ai Registrului de Evidență a
Câinilor cu Stăpân, scoaterea din evidență și consemnarea morții în carnetul de
sănătate.
 La vânzarea sau donarea câinelui, atât vechiul, cât și noul deținător al câinelui au
obligația să solicite utilizatorilor RECS să înregistreze în acest registru
schimbarea datelor proprietarului și noua adresă.
 La găsirea unui câine pierdut, persoanele care l-au găsit au obligația de a anunța
cea mai apropiată secție de poliție sau serviciul specializat pentru gestionarea
câinilor fără stăpân înființat la nivelul unității administrativ-teritoriale pe a cărei
rază teritorială a fost găsit câinele, în vederea depistării și anunțării proprietarului.
In acest context legislativ, va rugam respectuos ca in termen de trei saptamani de la
fatare sa depuneti declaratia de monta si fatare la Asociatie, in asa fel incat pana cand puii
implinesc varsta de 7 sapatamani certificatele de origine impreuna cu microcipurile alocate de
COR sa ajunga in posesia dumneavostra.
Va reamintim ca aveti obligatia sa comunicati la COR, prin intermediul asociatiei adresa
noilor proprietari in momentul cand instrainati cainii, indiferent de varsta acestora.
Dupa obtinerea certificatelor de origine si a microcipurilor alocate de COR, inregistrarea
cainilor in RECS se poate efectua la un cabinet veterinar autorizat pentru aceasta operatiune .

