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ORDIN nr. 201 din 13 decembrie 2007 privind Procedura de eliberare a Certificatului de competenţă 
profesională pentru conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii 
Văzând Referatul de aprobare nr. 20.912 din 10 noiembrie 2007, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară din 
cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, 
având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia 
animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a directivelor 64/432/CEE şi 93/119/CE şi" a 
Regulamentului (CE) nr. 1.255/97, 
luând în considerare prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
în baza Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 83/2006 pentru 
aprobarea Normei sanitare veterinare privind respectarea condiţiilor de bunăstare a animalelor pe durata transportului, 
în temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 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. 1 
Se aprobă Procedura de eliberare a Certificatului de competenţă profesională pentru conducătorii şi însoţitorii de pe 
vehiculele rutiere care transportă animale vii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2 
Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor va 
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art. 3 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
-****- 
 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, 
Radu Roatiş Cheţan 
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ANEXĂ: 

 PROCEDURĂ din 13 decembrie 2007 de eliberare a Certificatului de competenţă profesională pentru 
conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii 

Art. 1 
(1)Certificatul de competenţă profesională pentru conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportă 
animale vii, denumit în continuare Certificatul de competenţă profesională, se eliberează celor care absolvă cursuri de 
formare profesională în domeniul transportului de animale vii, organizate de instituţii autorizate, potrivit legii. 
(2)Tematica pentru cursurile de formare profesională prevăzute la alin. (1) are la bază prevederile Regulamentului nr. 
1/2005/CE al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor 
conexe şi de modificare a directivelor 64/432/CEE şi 93/119/CE şi a Regulamentului nr. 1.255/97/CE. 

Art. 2 
Certificatul de competenţă profesională este obligatoriu pentru toţi conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care 
transportă animale vii în scop economic, pe distanţe mai mari de 65 km, este valabil pe o perioadă de 5 ani şi este 
redactat în limbile română şi engleză, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1. 

Art. 3 
Certificatul de competenţă profesională se eliberează de Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii 
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 

Art. 4 
Certificatul de competenţă profesională este semnat de directorul general al Direcţiei generale sanitare veterinare din 
cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. 

Art. 5 
Deţinerea Certificatului de competenţă profesională este obligatorie începând cu data de 5 ianuarie 2008. 

Art. 6 
(1)În timpul inspecţiilor în trafic, medicului veterinar oficial i se prezintă, la cerere, Certificatul de competenţă profesională. 
(2)Manipularea animalelor se încredinţează numai celor care au urmat cursuri de pregătire privind normele tehnice 
prevăzute în anexa nr. I din Regulamentul nr. 1/2005/CE. 

Art. 7 

(1)Certificatul de competenţă profesională se eliberează în baza următoarelor documente: 
a)cerere; 
b)act de identitate în original şi copie; 
c)atestat de promovare în original şi copie, eliberat ca urmare a promovării cursului de formare profesională. 
(2)Certificatul de competenţă profesională se eliberează în termen de 5 zile de la data depunerii cererii. 

Art. 8 
(1)Certificatele de competenţă profesională se înregistrează într-un registru general de evidenţă, conform modelului 
prevăzut la anexa nr. 2, de către Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare 
şi pentru Siguranţa Alimentelor. 
(2)Registrul general de evidenţă este numerotat pe fiecare pagină, legat cu şnur, iar pe ultima pagină se înscrie numărul 
de pagini şi se aplică ştampila Direcţiei generale sanitare veterinare. 

Art. 9 
(1)În cazul în care conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii săvârşesc de două ori într-
o perioadă de 6 luni abateri prevăzute de legislaţia sanitară veterinară în vigoare referitoare la protecţia şi bunăstarea 
animalelor în timpul transportului, Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare 
şi pentru Siguranţa Alimentelor dispune anularea Certificatului de competenţă profesională. 
(2)Anularea Certificatului de competenţă profesională se face în baza unei decizii a directorului general al Direcţiei 
generale sanitare veterinare din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, conform 
formularului prevăzut la anexa nr. 3. 
(3)Decizia privind anularea Certificatului de competenţă profesională are la bază un proces-verbal întocmit conform 
modelului din anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 
109/ 2005 privind stabilirea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele 
sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi a persoanelor împuternicite de Autoritatea Naţională Sanitară 
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Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor să folosească modelul de proces-verbal, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 988 din 8 noiembrie 2005. Procesul-verbal este întocmit de medicul veterinar oficial, în urma 
verificărilor efectuate, şi este înregistrat la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a 
municipiului Bucureşti. 
(4)După anularea Certificatului de competenţă profesională, conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care 
transportă animale vii urmează din nou cursurile de formare profesională, în vederea eliberării unui nou certificat de 
competenţă profesională. 
(5)Certificatul de competenţă profesională nu poate fi eliberat de mai mult de 3 ori într-o perioadă de 5 ani. 

Art. 10 
După expirarea perioadei de valabilitate a Certificatului de competenţă profesională se va elibera un nou certificat numai 
celor care absolvă un nou curs de formare profesională, organizat în condiţiile legii. 

Art. 11 
(1)În cazul furtului, pierderii, distrugerii şi deteriorării Certificatului de competenţă profesională, titularul poate solicita 
eliberarea unui duplicat. 
(2)În cazul deteriorării Certificatului de competenţă profesională, titularul va preda emitentului, la data eliberării 
duplicatului, exemplarul deteriorat. 

(3)Cererea de eliberare a duplicatului este însoţită de următoarele acte, care se arhivează: 
a)declaraţia scrisă, pe propria răspundere, a titularului Certificatului de competenţă profesională, în care sunt cuprinse 
datele de identificare, numărul şi seria certificatului, împrejurările în care certificatul a fost furat, pierdut, distrus sau 
deteriorat; 
b)dovada publicării anunţului privind furtul, pierderea şi anularea Certificatului de competenţă profesională în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a; 
c)o copie a actului de identitate. 
(4)Duplicatul va avea aceleaşi număr şi dată ca şi originalul, cu o nouă serie. 
(5)Pe duplicat, în colţul din dreapta sus, se aplică menţiunea "DUPLICAT". 
(6)În registrul prevăzut la art. 8 se menţionează, cu cerneală roşie, seria, numărul şi data emiterii duplicatului. 

Art. 12 
(1)Termenul pentru eliberarea duplicatelor este de 30 de zile de la data înregistrării cererii. 
(2)Duplicatele se eliberează o singură dată pe perioada valabilităţii Certificatului de competenţă profesională. 

Art. 13 
Cheltuielile privind tipărirea Certificatului de competenţă profesională se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. 

Art. 14 
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură. 
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ANEXA Nr. I: 
 

 

ROMÂNIA 
AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
NATIONAL SANITARY VETERINARY AND FOOD SAFETY AUTHORITY DIRECŢIA GENERALĂ 

SANITARĂ VETERINARĂ GENERAL SANITARY DIRECTORATE 
CERTIFICAT DE COMPETENŢĂ PENTRU CONDUCĂTORII ŞI ÎNSOŢITORII, DE PE VEHICULE 

RUTIERE CARE TRANSPORTĂ ANIMALE VII 
CERTIFICATE OF COMPETENCE FOR DRIVERS AND ATTENDANTS TRANSPORTING LIVE 

ANIMALS 

 
1 - conform Regulamentului Consiliului nr. 1/2005 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor 
conexe şi de modificare a directivelor 84/432/CEE şi 93/119/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1255/97. 
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ANEXA Nr. 2: REGISTRU GENERAL de evidenţă a certificatelor de competenţă profesională pentru conducătorii 
şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

CI. nr. 
/seria/codul 

numeric 
personal 

Ocupaţia/ 
calificarea 

Nr. şi seria 
Certificatului 

de 
competenţă 
profesională 

Data 
eliberării 

Certificatului 
de 

competenţă 
profesională 

Semnătura 
de primire 

Numele şi 
semnătura 
persoanei 

care 
eliberează 
Certificatul 

de 
competenţă 
profesională 

Cererea de 
eliberare a 
duplicatului 
Certificatului 

de 
competenţă 
profesională 

Menţiuni 

Nr. şi seria 
duplicatului 

Data 
eliberării 

duplicatului 

1                     
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ANEXA Nr. 3: DECIZIE privind anularea Certificatului de competenţă profesională pentru conducătorii şi 
însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii 
AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR DIRECŢIA 
GENERALĂ SANITARĂ VETERINARĂ 
DECIZIE privind anularea Certificatului de competenţă profesională pentru conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele 
rutiere care transportă animale vii 
Nr. ............................ din....................... 
Directorul general al Direcţiei generale sanitare veterinare din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor, având în vedere prevederile Ordonanţei 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, ale Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Regulamentului Consiliului nr. 1/2005 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al 
operaţiunilor conexe şi de modificare a directivelor 64/432/CEE şi 93/119/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97 şi ale 
Procesului-verbal înregistrat la Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor......... sub nr. .......... din data 
de..........., întocmit de......................................, medic veterinar oficial al Direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor........................................................................., în baza verificării efectuate asupra mijlocului de transport 
înmatriculat sub nr. ................., aparţinând..............................., cu sediul social în......................................, 
DECIDE: 
Începând cu data de................., conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor nr. ......../.......... privind Procedura de eliberare a Certificatului de competenţă profesională pentru 
conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii, se anulează Certificatul de competenţă 
profesională pentru conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii nr. .........., valabil până la 
data de........................., eliberat de Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. Reluarea activităţii se efectuează după obţinerea prin examen a unui nou 
certificat de competenţă profesională. Nerespectarea prezentelor măsuri atrage sancţionarea contravenţională, conform 
normelor legale în vigoare. 
Director general, 
(semnătura şi ştampila oficială) 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 880 din data de 21 decembrie 2007 
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