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PARTEA I 
 
Introducere  
 

 
Cerinţele sanitar veterinare care se 
aplică circulaţiei animalelor de 
companie câini, pisici şi dihori 
domestici în scop necomercial au ca 
obiectiv principal prevenirea 
răspândirii rabiei, dar şi altor boli cu 
etiologie virală, bacteriană sau 

parazitară şi pot fi transmise la om. Rabia (Turbarea) este o boală infecţioasă virotică, 
produsă de un virus din familia Rhabdiviridae, genul Lyssavirus. Boala se 
caracterizează prin encefalomielită, exprimată clinic prin fenomene de excitaţie 
nervoasă urmate de pareze şi paralizii care duc în mod constant la moarte. În condiţii 
naturale sunt receptive toate speciile de mamifere domestice şi sălbatice, inclusiv omul, 
indiferent de vârstă, sex, condiţii de întreţinere, anotimp. Prognosticul este foarte grav, 
toate animalele bolnave de turbare sfârşind prin moarte. Prevenirea turbării se realizează 
printr-un complex de măsuri veterinare şi de imunoprofilaxie, care la animale constau în 
vaccinarea preventivă şi de necesitate, iar la om, numai de necesitate, după ce acesta 
este muşcat de un animal ce ar putea fi suspectat ca fiind purtător de virus rabic sau 
bolnav de rabie. Receptivitatea cea mai mare o au carnivorele (în special câinele). 
Vectorii naturali cei mai importanţi sunt carnivorele sălbatice (vulpi, lupi), liliecii şi 
rozătoarele. Modul de transmitere a bolii este prin muşcătură, de către animalele turbate, 
bolnave, sau aflate în ultima parte a perioadei de incubaţie. 
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Definiţii  
 
 

 
 
 
Capitolul 1  
Condiţii aplicabile mişcării animalelor din 
străinătate către Republica Moldova    
Animalele de companie care urmează să fie introduse în R. Moldova trebuie să 

îndeplinească următoarele cerinţe stipulate în 
Hotărârea de Guvernului nr.839 din 17.12. 2009: 
1. să fie identificate cu un dispozitiv electronic de 
identificare (transponder), iar acesta să fie 
implantat anterior vaccinării antirabice.  
2. să fie vaccinate antirabic   
3. însoţite de certificat sanitar-veterinar care să 
includă datele de identificare a animalului 
respectiv, datele  privind vaccinarea şi rezultatul 

testului serologic pentru depistarea anticorpilor cu un titru pozitiv acceptabil( egal 
cu 0,5 UI/ml sau mai mare), efectuat cu cel mult 24 de luni şi cel puţin 3 luni 
înaintea expedierii animalului. Acesta fiind valabil pe o perioadă de 4 luni, sau 
până la expirarea vaccinării antirabice.  
4. însoţite de paşaport pentru circulaţie internaţională a animalelor de companie  
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PARTEA II 
Capitolul 2  
2.1. Cerinţele sanitar veterinare privind mişcarea 
animalelor de companie(câini, pisici şi dihori 
domestici)către ţările member ale Uniunii Europene   

Mişcarea animalelor de companie în scop 
necomercial spre ţările member UE este 
posibilă doar cu respectarea cerinţelor 
stipulate în  Regulamentul (UE) nr. 577/2013 
şi576/2013.                                                         
Animalele de companie (câini, pisici şi dihori 
domestici), în număr de maxim 5 exemplare, 
însoţite de proprietari sau de persoana 
responsabilă în numele proprietarului în scop 

necomercial, provenite din ţări terţe, trebuie introduse pe teritoriul Uniunii Europene 
numai printr-un Punct de intrare călători (PIC) desemnat pentru controlul veterinar al 
animalelor de companie, acestea sunt publicate pe web site-ul Direcţiei Generale pentru 
Sănătate şi Consumatori (DG SANTE) din cadrul Comisiei Europene şi pot fi 
vizualizate accesând link-ul: ttp://ec.europa.eu/food/animals/petmovement/eu-
legislation/non-commercialnon-eu/index_en.htm#travellers-entry-points   

 
 
Animalele de companie (câini, pisici şi dihori 
domestici), provenite dintr-o ţară terţă,  vor fi supuse la 
Punctul de intrare desemnat unui control documentar şi 
de identitate efectuat de un medic veterinar oficial.  
Dacă animalele de companie (câini, pisici sau dihori 
domestici) provin dintr-o ţară terţă cu o situaţie 
nefavorabilă a rabiei acestea trebuie să fie:  
 
 
 
 

                
 
 
 

 
 
 

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu_en%23travellers-entry-points
https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu_en%23travellers-entry-points
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http://ec.europa.eu/food/animals/petmovement/approved-labs/index_en.htm 
 

                  
 
 
 

http://ec.europa.eu/food/animals/petmovement/approved-labs/index_en.htm
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Statele membre UE pot acorda derogare de la condiția vaccinării antirabice pentru 
animalele de companie tinere din speciile enumerate.  
Menționăm că Republica Moldova nu beneficiază de aceste derogări .  

Unele aspecte ale circulației în scop necomercial a animalelor de companie către 
țările membre UE sunt reglementate și de Ordinul ANSA nr. 311 din 08.12.2014. 
În cazul animalelor de companie transportate pe cale aeriană vor fi respectate cerinţele 
IATA (International Air Transport Association) : 
http://www.iata.org/whatwedo/cargo/live_ani mals/pets.htm 
 

2.2. Cerinţele sanitar veterinare privind mişcarea 
animalelor de companie(câini, pisici şi dihori 
domestici)către Statele Unite ale Americii 
 
1. Specia Canină:  
 Centrele pentru prevenirea şi 
controlul bolilor (CDC) prevăd un 
şir de cerinţe obligatorii în ceea ce 
priveşte introducerea pe teritoriul 
SUA a animalelor din specia 
canină. Astfel, câinii care urmează 
să intre pe teritoriul  SUA trebuie: 
a) să fie clinic sănătoşi  
b) să fie vaccinaţi antirabic şi să 
demonstreze acest fapt printr-un  
certificat valabil care va conţine 
următoarele date:  
 

 nume, prenume şi adresa proprietarului  
 rasa, sexul, vârsta, culoarea şi orice alte trăsături sau caracteristici 

notabile ale animalului  
 data vaccinării antirabice şi informaţii privind vaccinul  
 durata imunităţii induse de vaccinul antirabic  

 
 
 

http://www.ansa.gov.md/uploads/files/Sanitar-Veterinar/SanatateAnimala/Ordin%20311.PDF
http://www.iata.org/whatwedo/cargo/live_ani%20mals/pets.htm
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 nume şi prenume, număr licenţă, adresa şi semnătura medicului 
veterinar care a administrat vaccinul   

 
Toate statele americane cer ca respectiv câinii să fie vaccinaţi antirabic, iar câinii care 
sosesc în statele Hawaii şi Guam pot fi supuşi carantinei locale în funcţie de statutul 
vaccinării antirabice. 
Cânii din rasele  Collie şi Ciobăneşti, dar şi din alte rase destinate manipulării altor  
specii de animale proveniţi din alte state decât Canada, Mexic, regiunile Americii 
Centrale şi Indiile de vest, pot fi inspectaţi şi supuşi carantinei la terminalele vamale 
privind infestaţia cu tenioze. 
Aceste cerinţe sunt obligatorii pentru toţi câinii, inclusiv pentru animalele de serviciu ca 
de exemplu câinii însoţitori pentru nevăzători.  
În dependenţă de statul american în care se doreşte plecarea, pot exista condiţii sau 
cerinţe suplimentare. De aceea, cetăţenii sunt rugaţi ca înainte de plecare să facă 
cunoştinţă cu acestea pe site-ul Departamentului pentru Agricultură al statului respectiv 
sau accesând linkurile  :  https://www.aphis.usda.gov/aphis/pet-travel/bring-pet-into-the-
united-states/pet-travel-dogs-into-us  
https://www.cdc.gov/importation/bringing-an-animal-into-the-united-states/dogs.html   

 
2. Specia Felină:  

 

https://www.aphis.usda.gov/aphis/pet-travel/bring-pet-into-the-united-states/pet-
travel-cats-into-us 
  
 
 
 

https://www.aphis.usda.gov/aphis/pet-travel/bring-pet-into-the-united-states/pet-travel-dogs-into-us
https://www.aphis.usda.gov/aphis/pet-travel/bring-pet-into-the-united-states/pet-travel-dogs-into-us
https://www.cdc.gov/importation/bringing-an-animal-into-the-united-states/dogs.html
https://www.aphis.usda.gov/aphis/pet-travel/bring-pet-into-the-united-states/pet-travel-cats-into-us
https://www.aphis.usda.gov/aphis/pet-travel/bring-pet-into-the-united-states/pet-travel-cats-into-us
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3. Dihorii domestici:  

 
https://www.aphis.usda.gov/aphis/pet-travel/bring-pet-into-the-united-states/pet-
travel-ferrets-into-us 
Companiile aeriene pot avea cerinţe adiţionale privind transportul animalelor. 
 
2.3. Cerinţele sanitar veterinare privind mişcarea 
animalelor de companie(câini, pisici şi dihori 
domestici)către Canada 
                                     

1. Câini:  
a) Carantina: Animalele de companie 

din specia canină, provenite din ţări 
terţe, introduse pe teritoriul Canadei 
nu au nevoie să fie supuse 
carantinei.  

 
b) Identificarea: Câinii aduşi în scop 

personal, nu au nevoie de  microcip 
sau tatuaj de identificare. Cu toate 
acestea, câinii în vârstă de peste 8 
luni, trebuie să fie identificaţi printr-
un microcip.  

 
c) Notificarea prealabilă: Agenţia pentru Servicii de Frontieră din Canada(CBSA) 

poate solicita pentru orice animal prezentat la frontieră o inspecţie secundară, care 
va fi efectuată de către Agenţia de Inspecţie Alimentară canadiană(CFIA). 
Inspectorul CFIA nu este prezent întotdeauna la terminalele vamale, dar poate fi 
apelat atunci când este necesar. Importatorii trebuie să utilizeze instrumentul 
Automated Import System Reference pentru a determina dacă este nevoie de o 
inspecție din partea CFIA. Dacă inspecţia este necesară, proprietarii trebuie să facă 
o notificare prealabilă, contactând biroul regional al CFIA, cel mai apropiat de 
punctul de intrare în Canada, pentru a programa inspecția. Este responsabilitatea 

 
 
 

https://www.aphis.usda.gov/aphis/pet-travel/bring-pet-into-the-united-states/pet-travel-ferrets-into-us
https://www.aphis.usda.gov/aphis/pet-travel/bring-pet-into-the-united-states/pet-travel-ferrets-into-us


10 

proprietarului să contacteze CFIA înainte de călătorie pentru a se asigura că 
inspecția poate fi efectuată fără întârzieri.  
 

d) Vaccinurile necesare: Câinii introduşi în Canada trebuie să aibă toate vaccinurile 
aferente vârstei. Un câine care are mai puțin de 3 luni în momentul importului, nu 
necesită vaccinarea antirabică. Cu toate acestea, dovada vârstei câinelui trebuie 
furnizată la cerere.  
 

e) Permis de import:   Nu se cere permis de import  
 

f) Taxe de inspecţie şi impozite:  Câinii importați în Canada vor fi supuşi  unei 
inspecții documentare de către Agenția pentru Servicii de Frontieră din Canada 
(CBSA) pentru a se asigura că vaccinarea antirabică a animalelor este actuală și că 
descrierea animalului se potrivește. De asemenea, CBSA va inspecta vizual 
animalul pentru a se asigura că nu există semne vizibile de boală. CBSA poate 
contacta CFIA atunci când sunt necesare îndrumări sau expertize veterinare. 
Taxele actuale pentru această inspecție sunt: 
 
30,00 $ + taxă pentru primul animal introdus şi 
5.00 $ + taxă pentru fiecare animal suplimentar introdus.  
  
Dacă  animalele introduse nu corespund regulilor de import ale Canadei în ceea ce 
priveşte vaccinarea antirabică, animalele vor fi supuse vaccinării antirabice în 
decurs de două săptămâini de la sosire din contul proprietarului conform 
următoarelor taxe:  

• $55.00 + taxa pentru primul animal introdus, şi 
• $30.00 + taxa pentru fiecare animal adiţional  

Taxele şi impozitele aplicabile sunt calculate de către CBSA. În anumite situaţii 
animalele importate necesită inspecţie din partea CFIA, ceea ce presupune taxe şi 
costuri suplimentare pentru proprietar.  

g) Transportul aerian: Companiile aeriene pot avea cerinţe adiţionale privind 
transportul animalelor, proprietarii sunt rugaţi să consulte compania aeriană pentru 
a determina cerinţele pe care le pot avea, dacă este cazul.  
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2.   Pisici:  

a) Carantina: Pisicile introduse pe 
teritoriul Canadei, nu au nevoie de a fi supuse 
carantinei.  
 

b) Identificarea: Pentru pisici, nu se 
cere tatuaj sau microcip de identificare.  
 

c) Certificat de sănătate/ permis de 
import:Pisicile nu necesită certificat de    

sănătate sau permis de import  
 

d) Certificat de vaccinare antirabică: Pisicile provenite din ţări care nu sunt 
recunoscute de către Canada ca fiind oficial libere de Rabie, pot intra în Canada 
doar dacă sunt însoţite de un certificat de vaccinare antirabică.  

 

Canada nu cere o perioadă de așteptare între momentul în care animalul este vaccinat 
antirabic și momentul în care animalul este introdus în Canada.   
Dacă o pisică nu îndeplinește cerințele de introducere pentru certificarea rabiei, 
proprietarii vor fi obligați, pe cheltuiala lor, să: 

•  vaccineze animalul împotriva rabiei într-o anumită perioadă de timp; și 
•  furnizeze dovada vaccinării unui birou al Agenției de inspecție alimentară 

canadiană.  
 

e) Notificarea prealabilă: Inspectorii de serviciu sunt prezenţi tot timpul la 
terminalele vamale, de aceea notificarea prealabilă nu se cere.  
 

f) Taxe de inspecţie şi impozite:  Pisicile introduse în Canada vor fi supuse  unei 
inspecții documentare de către Agenția pentru Servicii de Frontieră din Canada 
(CBSA) pentru a se asigura că vaccinarea antirabică a animalelor este actuală și că 
descrierea animalului se potrivește. De asemenea, CBSA va inspecta vizual 
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animalul pentru a se asigura că nu există semne vizibile de boală. Taxele actuale 
pentru această inspecție sunt: 
 
30,00 $ + taxă pentru primul animal introdus şi 
5.00 $   + taxă pentru fiecare animal suplimentar introdus 
  
Dacă  animalele introduse nu corespund regulilor de import ale Canadei în ceea ce 
priveşte vaccinarea antirabică, animalele vor fi supuse vaccinării antirabice în 
decurs de două săptămâini de la sosire din contul proprietarului conform 
următoarelor taxe:  

• $55.00 + taxa pentru primul animal introdus, şi 
• $30.00 +taxa pentru fiecare animal adiţional  

Taxele şi impozitele aplicabile sunt calculate de către CBSA. În anumite situaţii 
animalele introduse necesită inspecţie din partea CFIA, ceea ce presupune taxe şi 
costuri suplimentare pentru proprietar.   

Mai multe informaţii se găsesc accesând linkul: 
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/imports/policies/live-
animals/pets/eng/1326600389775/1326600500578    
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/imports/policies/live-animals/pets/eng/1326600389775/1326600500578
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/imports/policies/live-animals/pets/eng/1326600389775/1326600500578
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2.4. Cerinţele sanitar veterinare privind mişcarea 
animalelor de companie(câini, pisici şi dihori 
domestici)către Japonia 

 
 Câini şi pisici:  

         
 Implantarea microcipului  
 Vaccinarea antirabică  
 Titrul de anticorpi 

antirabici  
 Perioada de aşteptare de 

180 de zile  
 Notificare preventivă, cu 

cel puţin 40 de zile înainte 
de sosire  

 Inspecţia clinică înainte de plecare  
 Obţinerea de certificate emise de Agenţia guvernamentală a ţării exportatoare  
 Inspecţia la import   

 
1) Implantarea microcipului trebuie efectuată înainte de prima vaccinare 
antirabică. Acesta trebuie să corespundă standardelor ISO 11784 şi 11785 (codul 
digital să fie compus din 15 cifre).  
2) Vaccinaţi antirabic de cel puţin două ori după implantarea microcipului.  
Prima vaccinare antirabică   
 Începând cu a 91 zi de viaţă( data naşterii fiind considerată ziua 0).  
 După implantarea microcipului ( inclusiv în aceeaşi zi cu implantarea).  

A doua vaccinare antirabică:  
 Peste 30 de zile de la prima vaccinare ( data primei vaccinări fiind 

considerată ziua 0).  
 În perioada valabilităţii primei vaccinări  

Vaccinurile acceptate pentru vaccinare sunt : vaccinuri inactivate sau recombinate/ 
modificate.  
Dacă perioada valabilităţii vaccinării antirabice expiră înainte de sosirea în 
Japonia, trebuie să se administreze o vaccinare suplimentară împotriva rabiei în 
perioada respectivă.  
 
3) Testul serologic pentru anticorpii antirabici: Testul pentru anticorpi trebuie 
efectuat la laboratoarele desemnate. Probele de sânge trebuie prelevate după a doua 
vaccinare antirabică. Titrul anticorpilor trebuie să fie egal sau mai mare de 0,5 
IU/ml. Lista laboratoarelor acreditate şi acceptate de Japonia le găsiţi accesând 
linkul: http://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/lab.html    
 

 
 
 

http://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/lab.html
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4) Termen de aşteptare( 180 de zile sau mai mult) :Câinii și pisicile trebuie să 
sosească în Japonia după ce au trecut 180 de zile de la data prelevării de probe de 
sânge pentru testul serologic. În plus, data sosirii în Japonia trebuie să se încadreze 
în "perioada de valabilitate a vaccinului antirabic administrat" și "perioada de 
valabilitate a testului de anticorpi antirabici (2 ani de la data prelevării de probe de 
sânge)".Data prelevării de probe de sânge este considerată ziua 0.  
 
5) Notificarea prealabilă: Solicitanții trebuie să notifice Serviciul de Carantină 
Animală de la terminalul vamal cu cel puțin 40 de zile înainte, despre sosirea în 
Japonia. Formularul de notificare poate fi expediat prin : poştă, fax sau e-mail. 
Notificarea poate fi facută şi online prin intermediul NACCS.   
 
6) Inspecţia clinică înainte de plecare: Înainte de a părăsi țara exportatoare, câinii 
și pisicile trebuie supuși unei inspecții clinice de către un medic veterinar. 
Conţinutul inspecţiei clinice: 
 

• Câinii și pisicile s-au dovedit a fi libere de orice semne clinice de rabie. 
• În cazul câinilor, s-a adeverit că nu prezintă semne clinice de leptospiroză.  

 
7) Obținerea de certificate emise de agenția guvernamentală a țării 
exportatoare  
Solicitanţii trebuie să obţină certificate emise de agenţia guvernamentală a ţării 
exportatoare, în care trebuie să fie indicate următoarele:  

- Informaţii individuale ( data naşterii sau vârsta)  
- Numărul microcipului şi data implantării  
- Data vaccinării antirabice , perioada valabilităţii, tipul de vaccin, denumirea 

comercială și producătorul   
- Data prelevării de probe de sânge pentru testul de anticorpi antirabici, titrul 

de anticorpi și numele laboratorului desemnat  
- Data şi rezultatul inspecţiei clinice  

Este recomandată utilizarea formularelor certificate (Formularul A, 
Formularul C)care permit importatorului să completeze informațiile 
solicitate fără omitere.   
 

8) Inspecţia la import  Câinii și pisicile trebuie inspectate de Serviciul de 
Carantină Animală la sosirea în Japonia.  
 Mai multe detalii privind importul de animale de companie în Japonia dar 
şi modelele formularelor obligatorii cerute de autorităţile japoneze pot fi găsite 
accesând linkul:http://www.maff.go.jp/aqs/english/animal/dog/import-other.html 

 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.maff.go.jp/aqs/english/animal/dog/import-other.html
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2.5. Cerinţele sanitar veterinare privind mişcarea 
animalelor de companie(câini, pisici şi dihori 
domestici)către Turcia 
 

Câini, pisici şi dihori domestici:   
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2.6. Cerinţele sanitar veterinare privind mişcarea 
animalelor de companie(câini, pisici şi dihori 
domestici)către ţările membre CSI 

  
Câini şi pisici   
1. Paşaport de circulaţie 
internaţională  
2. Vaccinarea antirabică valabilă  
3. Vaccinul pentru bolile 
infecţioase valabil :  
• câini(Hepatita 

Rubarth,Parvoviroza,Leptos
piroza, 
Adenoviroza,Jigodie)  

• pisici( Panleucopenia)  
4. Examen clinic efectuat de către un medic veterinar oficial în decursul de 5 zile 
anterioare plecării  
5. Certificat sanitar veterinar pentru spaţiul CSI 
Mai multe detalii se găsesc accesând linkul: 
http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/pets/importPetsNoMore2.html  
 
2.7. Cerinţele sanitar veterinare privind mişcarea 
animalelor de companie(câini, pisici şi dihori 
domestici)către Israel 

 
Câini şi pisici: 

1.Identificarea prin implantarea unui microcip 
care să corespundă standardulu ISO 11784 sau 
11785.  
2. Vaccinarea antirabică  
3. Titrul de anticorpi antirabici efectuat într-un 
laborator acreditat după 30 de zile de la 
vaccinare.  
4. Certificat veterinar de sănătate oficial valabil 
10 zile, care să ateste sănătatea clinică a 
animalului, vaccinările efectuate şi titrul de 

anticorpi, semnat şi parafat de către un medic veterinar oficial. 
5. Notificarea prealabilă :  Proprietarul trebuie să expedieze prin fax  oficiului 
Serviciului Veterinar din cadrul terminalului vamal notificarea şi o copie a 
certificatului veterinar de sănătate.  

 
 
 

http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/pets/importPetsNoMore2.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/pets/importPetsNoMore2.html
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6. Permis de import eliberat de către Directorul Serviciului veterinar din cadrul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării rurale, din Israel.  
7. Animalele de companie pot fi introduse pe teritoriul Israelului numai prin 
următoarele puncte de control:  Aeroportul Ben Gurion, Porturile maritime Haifa, 
Ashdod şi Eilat.  
Mai multe detalii pot fi găsite accesând linkurile: 
http://www.moag.gov.il/en/Pages/default.aspx 
https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/PVD/Celosana_ar_dzivniekiem/Import_Dogs_
and_Cats2010ENGLISH%20ISRAEL.pdf 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

Acest ghid este elaborat cu scop informativ. ANSA nu garantează precizia, 

fiabilitatea şi deplinătatea conţinutului inclus în acest ghid şi nu acceptă nici o 

responsabilitate sau răspundere pentru orice scăpări sau erori de conţinut! 

 

 
 
 

http://www.moag.gov.il/en/Pages/default.aspx
https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/PVD/Celosana_ar_dzivniekiem/Import_Dogs_and_Cats2010ENGLISH%20ISRAEL.pdf
https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/PVD/Celosana_ar_dzivniekiem/Import_Dogs_and_Cats2010ENGLISH%20ISRAEL.pdf

