
CERERE DE EVALUARE ȘI ÎNREGISTRARE CÂINE PERICULOS / AGRESIV 

ȘI ELIBERARE ADEVERINȚĂ 

(OUG NR. 55 / 2002) 

 
1. Date identificare solicitant(ă)  

Nume și prenume ____________________________________________________________ 

Adresă domiciliu ____________________________________________________________ 

Data și locul nașterii ____________________________________________________________ 

CNP ____________________________________________________________ 

Număr și serie act identitate ____________________________________________________________ 

Data eliberare act identitate ____________________________________________________________ 

Emitent act identitate ____________________________________________________________ 

Cetățenia ____________________________________________________________ 

Calitate rezident/nerezident ____________________________________________________________ 

Telefon ____________________________________________________________ 

Ocupația /  
Natura activitate proprie ____________________________________________________________ 

Denumirea angajatorului ____________________________________________________________ 

2. Date identificare exemplar canin  

Nume ____________________________________________________________ 

Rasa ____________________________________________________________ 

Număr certificat origine (pedigree) ____________________________________________________________ 

Număr microcip ____________________________________________________________ 
 

3. Solicitare eliberare adeverință prevăzută de art. 4 alin. 1 din OUG nr. 55 / 2002 

Prin prezenta cerere vă solicit să procedați la evaluarea și înregistrarea câinelui cu datele de identificare 

menționate mai sus, aflat în proprietatea / deținerea mea, pe care îl prezint personal pentru evaluare, precum și 

să îmi eliberați adeverința prevazută de art. 4 alin. 1 din OUG nr. 55 / 2002 referitoare la acest câine. 
 

4. Anexe  
Anexa 1 - Declaratie identitate beneficiar real 

 
Anexa 2 - Copie certificata pedigree (certificat origine) 

 
Anexa 3 - Copie certificata act identitate solicitant(a) 

 

 

□  

□  

□ 

 

5. Prelucrarea datelor cu caracter personal 
Am fost informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în scopul soluționării prezentei cereri și 
sunt întru totul de acord cu aceasta. 

 
______________________________________ 

(Nume și prenume) 
_________________ 

(Data) 
______________________ 

(Semnătura) 

 
 

6. Data semnării cererii ziua _______ luna _______ anul ______________ 

7. Semnătura solicitant(ă) _____________________________ 
 
 
  



ANEXA NR. 1 

la cererea de evaluare si inregistrare caine periculos/agresiv  
si eliberare adeverinta (oug nr. 55 / 2002) 

 

 

DECLARAȚIA 

privind identitatea beneficiarului real 
 

Subsemnatul(a) ____________________________________________________________________1, 
Domiciliat(ă) în ____________________________________________________________________________2, 
declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii:  

(i) că sunt beneficiarul real al operațiunii / tranzacției ce face obiectul prezentului contract; 
(ii) că beneficiarul real / beneficiarii reali este / sunt: ____________________________________________ 
(iii) sursa fondurilor: subsemnatul(a) 
(iv) scopul și natura operațiunilor / tranzacțiilor derulate cu Asociația Chinologică Română Satu Mare: 

evaluarea și înregistrarea câinilor periculoși / agresivi, precum și eliberarea adeverinței prevăzute de art. 
4 alin. 1 din OUG nr. 55 / 2002. Subsemnatul(a) mă oblig să comunic către Asociația Chinologică 
Română Satu Mare orice modificare referitoare la cele declarate. 
Declararea necorespunzătoare a datelor menționate mai sus se sancționează conform prevederilor art.  

292 din Codul penal. 

 

Semnătura solicitant(ă) ______________________ 3 
 

 

Localitate semnare ______________________ 4 
 

 

Data semnare ______________________ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_____________ 

1) Solicitantul(a) va completa olograf cu numele și prenumele sale  
2) Solicitantul(a) va completa olograf cu adresa de domiciliu menționată în actul de identitate 
3) Solicitantul(a) va aplica semnătura sa 
4) Solicitantul(a) va completa olograf cu denumirea localității în care se află la data semnării 
5) Solicitantul(a) va completa olograf 


