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GENERALITĂȚI 

1. Animalele de companie vor avea nevoie de un nou pașaport începând cu 29 decembrie 

2014? Ce înseamnă acest lucru pentru pisica, câinele sau dihorul meu domestic ?  

Dacă animalul dvs. de companie a primit un pașaport înainte de 29 decembrie 2014, nu este necesar 

să obțineți unul nou. Pașaportul vechi rămâne valabil.  

Dacă animalul dvs. de companie primește un pașaport după 29 decembrie 2014, el va primi un 

pașaport de tip nou. 

2. Locuiesc în UE. Cui trebuie să mă adresez pentru a obț ine un pașaport pentru animalul 

meu de companie? 

Trebuie să contactați un medic veterinar în țara în care locuiți. Autoritățile naționale din fiecare stat 

membru al UE au responsabilitatea de a distribui pașapoarte veterinarilor autorizați în acest sens.  

3. Care sunt animalele de companie ce au nevoie de pașaport? 

Noul sistem al UE se aplică în cazul pisicilor, câinilor și dihorilor domestici. În cazul celorlalte animale 

de companie, se aplică legislația națională.  

Prin urmare, dacă doriți să călătoriți cu alte animale de companie, contactați autoritățile naționale 

din țara dvs. și/sau din țara în care doriți să călătoriți. Dacă animalul dvs. este un hibrid (de exemplu o 

pisică bengaleză sau un hibrid lup-câine), consultați, de asemenea, autoritățile naționale. 

4. Care este preț ul pașaportului pentru animale de companie?  



 

 

 

4 
 

Nu a fost stabilită o taxă fixă pentru eliberarea 

pașaportului pentru animale de companie. 

Prețul depinde de țară, de veterinarul care 

eliberează pașaportul și de alte acte asociate 

acestuia.  

5. Cu cât timp înainte de călătorie trebuie 

să contactez medicul veterinar?  

Este de preferat să contactați medicul veterinar 

cu suficient timp înainte de călătoria planificată 

cu animalul de companie. În funcție de țara în 

care doriți să călătoriți, de valabilitatea 

vaccinului antirabic care i-a fost administrat 

animalului și de necesitatea unei analize de 

sânge, formalitățile de călătorie pot dura de la 

câteva săptămâni până la câteva luni. În cazul 

unei călătorii în interiorul UE, vă recomandăm 

să mergeți la medicul veterinar cu cel puțin două luni înainte de călătorie. Pentru călătoriile în afara 

UE, mergeți mai devreme.  

6. Ce se întâmplă în cazul în care călătoresc cu mai mult de cinci animale?  

În cazul în care călătoriți cu mai mult de cinci animale, trebuie să respectați cerințele regimului 

„comercial” (atât în interiorul, cât și în afara UE). Trebuie să contactați autoritățile naționale pentru a 

obține certificatul adecvat.  

O derogare de la această cerință este prevăzută în cazul în care călătoriți cu animale de companie în 

vârstă de peste șase luni pentru a participa la o expoziție, la un concurs sau la un eveniment sportiv. 

Proprietarul animalelor trebuie să furnizeze dovezi în acest sens. 

7. Care sunt principalele cerinț e care trebuie respectate pentru a putea călători cu un 

animal de companie în interiorul UE?  

Principalele cerințe pentru a putea călători cu câini, pisici și dihori domestici sunt următoarele:  

 identificare cu microcip 
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 vaccinare antirabică valabilă 

 respectarea unei perioade de 

așteptare între vaccinare și călătorie 

(de cel puțin 21 de zile, cu excepția 

rapelurilor)  

 tratament împotriva Echinococcus 

Multilocularis: facultativ pentru 

câini, în anumite țări 

8. Care sunt principalele cerinț e care 

trebuie respectate pentru a putea 

călători cu un animal de companie în 

afara UE? 

Trebuie să vă informați cu privire la cerințele 

țării în care intenționați să călătoriți și cu 

privire la cerințele UE care se aplică la 

întoarcerea din țara respectivă. Pe lângă 

identificarea cu microcip și deținerea unui 

certificat de vaccinare antirabică în curs de 

valabilitate, este posibil să fie necesar ca 

animalul dvs. de companie să fie supus unor 

analize și să i se ia o probă de sânge cu cel 

puțin 30 de zile după vaccinare, care să fie analizată într-un laborator autorizat. Vă sfătuim să 

începeți formalitățile cu suficient timp înainte de călătorie, dat fiind că, pentru unele țări, procedura 

poate dura mai multe luni.  

9. Animalul de companie trebuie să fie însoț it de 

proprietarul acestuia în timpul călătoriei?  

Da, în principiu toate animalele de companie trebuie să fie 

însoțite de proprietarii lor în timpul călătoriei. Dat fiind că 

acest lucru poate fi dificil în anumite situații, se consideră că 

animalul este „însoțit” dacă proprietarul și animalul călătoresc 

la un interval de maximum cinci zile unul față de celălalt. Este 

posibil să aveți nevoie de serviciile unei persoane autorizate în 

cazul în care călătoria dvs. are loc înaintea sau după călătoria 

animalului. 

10. De la ce vârstă poate animalul meu de companie să 

călătorească?  
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În multe țări este interzis să călătorești în străinătate cu un animal de companie mai mic de patru 

luni.  

Începând cu 29 decembrie 2014, animalul dvs. de companie trebuie să aibă cel puțin 12 săptămâni 

pentru a putea primi vaccinul antirabic în scopul călătoriei. Unele țări acceptă animalele mai mici de 

12 săptămâni fără certificate de vaccinare antirabică, însă majoritatea nu acceptă acest lucru. Trebuie 

să solicitați aceste informații înainte de călătorie. Dacă animalul primește un vaccin antirabic care, 

conform specificațiilor tehnice din autorizația de introducere pe piață a vaccinului, nu necesită decât 

o singură vaccinare, proprietarul poate călători împreună cu animalul la un interval de minimum 21 

de zile după vaccinare.  

 

11. Ce se întâmplă în cazul în care călătoresc împreună cu un animal de companie și nu 

îndeplinesc cerinț ele?  

Asigurați-vă că animalul dvs. de companie respectă toate cerințele înainte de a călători. Este 

interzis să călătoriți în străinătate cu un animal de companie dacă nu îndepliniți normele privind 

călătoria cu animalele de companie. Animalele de companie care nu respectă normele pot 

reprezenta un risc grav pentru sănătatea umană și animală. Ele ar putea introduce rabia într-o 

anumită țară, cu rezultate dramatice. Animalele de companie care nu respectă normele pot fi plasate 

în carantină, respinse sau chiar eutanasiate, pe cheltuiala proprietarului. Sunt prevăzute sancțiuni 

stricte pentru persoanele care încalcă normele. Țările controlează TOATE animalele introduse pe 

teritoriul lor dintr-un stat din afara UE și efectuează controale nediscriminatorii în ceea ce privește 

animalele introduse pe teritoriul lor din statele membre ale UE.  

12. Sunt în concediu în Orientul Mijlociu sau în Africa și vreau să iau cu mine acasă un 

animal fără stăpân. Care sunt cerinț ele pe care trebuie să le respect?  

Atenție, în țările respective rabia este încă prezentă! Nu puteți lua imediat acasă un animal fără 

stăpân, dat fiind că situația animalului privind rabia nu este cunoscută. Dacă un animal este infectat 

cu rabie, perioada de timp între momentul în care a contractat boala și momentul apariției 

simptomelor este de obicei de una până la trei luni; cu toate acestea, această perioadă poate varia de 

la mai puțin de o săptămână până la un an. Astfel, un animal care pare perfect sănătos ar putea 

totuși să fie infectat.  

Puteți lua animalul acasă după ce i s-a aplicat un microcip și a fost supus unui program de vaccinare 

antirabică corespunzător. În funcție de țară, este posibil să fie necesar ca animalul să fie supus unor 

analize și să i se ia o probă de sânge colectată cu cel puțin 30 de zile după vaccinare și analizată într-

un laborator autorizat. Veți putea să îl aduceți acasă doar după o perioadă de trei luni de la 

prelevarea probei de sânge. 
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IDENTIFICAREA PRIN MICROCIP 

 

1. De ce este important ca animalului meu de 

companie să i se aplice un microcip înainte de 

călătorie?  

Identificarea prin microcip reprezintă o obligație legală 

înainte de a călători!  

Dacă animalul dvs. de companie este identificat prin 

microcip și este înscris într-o bază de date în țara dvs. 

de origine, el are mai multe șanse de a fi găsit dacă se 

rătăcește sau este furat. Spre deosebire de crotaliile și 

zgărzile pentru câini, care pot cădea sau pot fi 

îndepărtate, microcipul este o formă permanentă de 

identificare a câinelui dvs.  

2. Cui trebuie să mă adresez pentru ca animalului 

meu de companie să i se aplice un microcip?  

Pentru a aplica un microcip animalului dvs. de 

companie, trebuie să mergeți la medicul veterinar. Cu această ocazie, medicul veterinar poate 

verifica, de asemenea, sănătatea animalului și poate administra vaccinurile necesare (inclusiv 

vaccinul antirabic). În câteva țări, microcipul poate fi aplicat și de alte persoane care au fost formate 

în acest sens.  

3. Este permisă identificarea prin tatuare?  

Da, dar pentru deplasările în străinătate, tatuajul este valid doar dacă a fost aplicat înainte de 3 iulie 

2011 și trebuie să poată fi ușor de citit.  

4. Trebuie să-mi identific animalul înainte să primească vaccinul antirabic?  

Da, animalul dvs. trebuie să primească tratamentele necesare în ordinea corespunzătoare. Pentru ca 

să i se cunoască în mod sigur identitatea înainte de vaccinare, animalul trebuie să fie identificat prin 

microcip înainte de a fi vaccinat. 
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VACCINAREA ANTIRABICĂ 

1. De ce este importantă vaccinarea antirabică?  

Vaccinarea antirabică vă protejează câinele împotriva expunerii la rabie.  

Rabia continuă să fie una dintre cele mai grave zoonoze virale peste tot în lume. În ciuda faptului că 

poate fi prevenită în procent de 100 %, se estimează că 55 000 de persoane mor în fiecare an din 

cauza rabiei, aproape în exclusivitate în țări în curs de dezvoltare. Jumătate dintre victime sunt copii 

cu vârste sub 15 ani.  

În Uniunea Europeană, incidența rabiei a scăzut foarte mult din anii '80, în principal ca urmare a 

vaccinării câinilor domestici și a animalelor sălbatice. Datorită acestor eforturi, 

multe state europene sunt declarate în prezent „indemne de rabie”, iar rabia a 

devenit o boală aproape uitată.  

Cu toate acestea, rabia este încă endemică în mai multe țări din jurul Uniunii 

Europene. Aceasta înseamnă că este foarte important să vă vaccinați câinele și 

să fiți foarte atent atunci când aduceți cu dvs. câini din țări în care rabia 

transmisă prin intermediul câinilor este încă prezentă.  

2. Câte vaccinuri antirabice trebuie să primească un animal de 

companie pentru a respecta normele?  

Trebuie să se respecte specificațiile tehnice din autorizația de introducere pe 

piață a vaccinului în țara în care este administrat. Medicul veterinar va ști acest 

lucru.  

Conform noilor norme, statele europene trebuie să întocmească o listă de 

vaccinuri antirabice autorizate. De îndată ce această listă va fi elaborată, vom 

include un link în prezentul document.  

3. Când este necesară o analiză de sânge pentru verificarea rabiei?  

Analiza de sânge este necesară pentru a călători și a vă întoarce din anumite țări din afara UE.  

4. Animalele cu vârste sub trei luni ar trebui să fie vaccinate împotriva rabiei?  

Nu, un animal cu vârsta sub trei luni poate fi prea mic pentru a fi vaccinat în mod eficient împotriva 

rabiei. Din acest motiv, noile norme impun ca vârsta minimă pentru vaccinarea primară antirabică să 

fie de 12 săptămâni.  

5. Sunt necesare alte vaccinuri?  

Pentru călătoriile în interiorul UE, nu este necesar decât vaccinul antirabic. Pentru călătoriile în afara 

UE, pot fi necesare și alte vaccinuri. Vă rugăm să vă informați din timp cu privire la acest lucru.  
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Totuși, pentru sănătatea animalului dvs., vă recomandăm să vă vaccinați animalul și împotriva 

celorlalte boli obișnuite, cum ar fi parvovirusul canin, virusul bolii Carré, adenovirusul canin și 

panleucopenia felină.  

6. Ce trebuie să fac dacă animalul se îmbolnăvește după vaccinare?  

Efectele secundare ale vaccinărilor, inclusiv ale vaccinării antirabice, sunt rare, dar pot apărea. Dacă 

animalul dvs. prezintă o reacție în urma vaccinării, informați întotdeauna medicul veterinar cu privire 

la această problemă, chiar dacă este vorba despre o reacție ușoară care dispare singură.  

 

PAȘAPORTUL PENTRU ANIMALELE DE COMPANIE 

 

1. Animalele de companie vor avea nevoie de un nou pașaport începând cu 29 decembrie 

2014? Ce înseamnă acest lucru pentru pisica, câinele sau dihorul meu domestic?  

Dacă animalul dvs. de companie a primit un pașaport înainte de 29 decembrie 2014, nu este necesar 

să obțineți unul nou. Pașaportul vechi rămâne valabil.  

Dacă animalul dvs. de companie primește un pașaport după 29 decembrie 2014, el va primi un 

pașaport de tip nou.  

2. De ce a fost introdus noul pașaport pentru animale de companie?  

Noul pașaport pentru animale de companie a fost introdus pentru că prezintă o siguranță sporită.  

3. Care sunt principalele diferenț e dintre vechiul și noul pașaport pentru animale de 

companie?  

Noul pașaport pentru animale de companie va include  

 folii plastifiante care vor acoperi paginile cu informații privind microcipul și orice tratamente 

certificate printr-un autocolant. 

 pașaportul are o pagină specială pentru a înregistra datele de contact ale medicului veterinar 

care a eliberat pașaportul. 

 pentru vaccinurile antirabice, va trebui să fie adăugată mențiunea „valabil începând cu” (cu 

excepția rapelurilor). Astfel, proprietarii de animale de companie vor afla în mod clar data de 

la care pașaportul este valabil pentru călătorie și se va simplifica procesul de verificare a 

conformității.  

4. Ce trebuie să fac dacă am pierdut vechiul pașaport al animalului meu de companie?  

Trebuie să contactați medicul veterinar pentru a obține un nou pașaport pentru animalul dvs. și 

pentru ca acesta să fie vaccinat din nou. 
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5. Nu sunt cetăț ean al UE, dar voi locui în UE, împreună cu animalul meu de companie, timp 

de mai mulț i ani. Pot obț ine un pașaport pentru animale de companie, în vederea utilizării 

lui în interiorul UE în această perioadă? 

Da. Trebuie să contactați un medic veterinar din oricare dintre statele membre pentru ca animalul 

dvs. de companie să fie vaccinat în mod corespunzător și să primească un pașaport. 

6. Călătoresc într-un stat membru al UE dintr-o ț ară terț ă. Pot folosi pașaportul pentru 

animale de companie? 

Nu, în principiu pașaportul pentru animale de companie este folosit doar pentru animalele care 

călătoresc dintr-un stat membru al UE într-altul. Totuși, puteți folosi pașaportul pentru animale de 

companie dacă călătoriți în sau din unul dintre statele învecinate care aplică normele UE. Este vorba 

despre: Andorra, Insulele Feroe, Gibraltar, Groenlanda, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, 

San Marino, Elveția și statul Cetății Vaticanului. 

Pașaportul pentru animale de companie este, de asemenea, acceptat dacă vă întoarceți dintr-o țară 

din afara UE și dacă cerințele care se aplică în cazul țării respective sunt respectate înainte de a părăsi 

teritoriul UE.  

În toate celelalte cazuri, animalul dvs. de companie trebuie să fie însoțit de un certificat sanitar 

eliberat de un medic veterinar oficial.  

7. Călătoresc într-o ț ară terț ă dintr-un stat membru al UE. Pot folosi pașaportul pentru 

animale de companie? 

Unele țări din afara UE acceptă, de asemenea, pașaportul pentru animale de companie, cu condiția 

ca pagina corespunzătoare din pașaport să fie legalizată de un medic veterinar oficial. Informați-vă 

din timp cu privire la acest lucru. 

8. Locuiesc într-unul dintre teritoriile necontinentale ale UE, de exemplu în Martinica sau în 

Insulele Canare. Pot folosi pașaportul pentru animale de companie? 

Da, puteți folosi pașaportul pentru 

animale de companie dacă călătoriți în 

sau din următoarele teritorii: 

 Groenlanda și Insulele Feroe 

(pașaport danez) 

 Guyana franceză, Guadelupa, 

Martinica și Réunion (pașaport 

francez) 

 Insulele Canare (pașaport 

spaniol); 
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 Insulele Azore și Madeira (pașaport portughez); 

 Gibraltar (pașaport special pentru Gibraltar). 

 

[VET] 8. După 29 decembrie 2014, pot să folosesc vechile modele de pașapoarte pentru 

animale de companie pe care le am încă pe stoc?  

Nu, medicii veterinari nu sunt autorizați să elibereze vechile modele de pașapoarte pentru animale 

de companie după 29 decembrie 2014. Proprietarii de animale de companie care au primit un 

pașaport înainte de 29 decembrie 2014 pot folosi în continuare acest pașaport. Nu este necesar să le 

eliberați un nou pașaport!  

[VET] 9. Dacă primesc vizita unui client cu un animal de companie care are un pașaport 

vechi, ar trebui să îl plastific?  

Nu, dar din motive de siguranță, puteți aplica o folie plastifiantă transparentă și adezivă pentru a 

sigila pagina care cuprinde informații sub formă de autocolant.  

[VET] 10. Care este cel mai bun site internet pentru a cunoaște ț ările care necesită cerinț e 

suplimentare?  

Multe informații sunt disponibile pe site-ul Comisiei Europene: 

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm și pe site-urile tuturor statelor 

membre. http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nat_rules_dogscatferret_en.htm 

 [VET]11. În calitate de medic veterinar, care sunt cerinț ele pe care trebuie să îndeplinesc în 

ceea ce privește înregistrarea documentelor?  

Noul regulament solicită medicilor veterinari să păstreze timp de cel puțin trei ani datele privind 

numerele pașapoartelor în legătură cu informațiile din Secțiunea I, II și III din pașaportul pentru 

animale de companie: 

- numerele microcipurilor, locul și data citirii/aplicării 

- numele, specia, rasa, sexul, culoarea, data nașterii și orice trăsături sau caracteristici notabile ale 

animalului de companie  

- numele proprietarului și datele sale de contact.  

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nat_rules_dogscatferret_en.htm
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TRATAMENTUL ÎMPOTRIVA TENIEI ȘI ALTE BOLI 

 

1. Când are nevoie animalul dvs. de tratament împotriva teniei?  

Tratamentul împotriva teniei este necesar pentru animalele de companie înainte de a călători în 

Finlanda, Irlanda, Malta sau Regatul Unit. 

2. Ce trebuie să fac dacă, după ce am revenit din călătorie, animalul s-a îmbolnăvit sau dacă 

sunt îngrijorat că a fost expus unei boli?  

Dacă vă luați animalul de companie în străinătate, acesta poate fi expus unor boli care nu apar în țara 

dvs., de exemplu boli care sunt transmise prin mușcătura anumitor căpușe sau paraziți precum 

Dirofilaria immitis și tenia. Este posibil ca animalul să nu aibă imunitate naturală împotriva unor 

astfel de boli și, astfel, s-ar putea infecta. Unele dintre aceste boli pot afecta și oamenii. 

Dacă animalul dvs. de companie prezintă semne de boală după întoarcerea din străinătate, informați 

medicul veterinar pentru ca acesta să ia în considerare posibilitatea unei boli sau infecții contractate 

de animalul de companie în străinătate. 

Vă recomandăm ca, înainte de a călători în străinătate, să consultați medicul veterinar cu privire la 

sănătatea animalului dvs. de companie și capacitatea sa de a călători în străinătate. În funcție de 

locul în care mergeți, medicul veterinar ar trebui să vă poată oferi sfaturi privind tratamentele 

preventive sau alte precauții pe care trebuie să le luați, precum și privind semnele de boală pe care 

le-ar putea prezenta animalul de companie.  
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INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

 

1. Unde pot consulta informaț ii suplimentare?  

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

 

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

