ROMÂNIA

HOT RÂRE
pentru aprobarea Programelor na ionale pe care Autoritatea Na ional Sanitar
Veterinar

i pentru Siguran a Alimentelor le pune în aplicare pentru supravegherea,

prevenirea, controlul i eradicarea bolilor la animale, al celor transmisibile de la
animale la om, protec ia animalelor, protec ia mediului, pentru identificarea i
înregistrarea animalelor, a tarifelor maximale aferente acestora i a Programului de
supraveghere i control în domeniul siguran ei alimentelor pentru anul 2009

În temeiul art. 108 din Constitu ia României, republicat , al art. 15 alin. (5) i al art.
48 alin. (2) lit. a), b), d) i e) din Ordonan a Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea
activit ii sanitar – veterinare i pentru siguran a alimentelor, aprobat cu modific ri i
complet ri prin Legea nr. 215/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare,
Guvernul României adopt prezenta hot râre.
Art. 1 – (1) Se aprob ac iunile sanitar - veterinare cuprinse în Programul ac iunilor
de supraveghere, prevenire i control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la
animale la om, protec ia animalelor i protec ia mediului pentru anul 2009, prev zut în
anexa nr. 1.
(2) Se aprob ac iunile sanitar - veterinare cuprinse în Programul ac iunilor privind
identificarea i înregistrarea porcinelor, ovinelor i caprinelor pentru anul 2009, prev zut în
anexa nr. 2.
(3) Se aprob ac iunile sanitar - veterinare cuprinse în Programul ac iunilor privind
identificarea i înregistrarea bovinelor pentru anul 2009, prev zut în anexa nr. 3.
(4) Se aprob

Programul de supraveghere

alimentelor pentru anul 2009, prev zut în anexa nr. 4.
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i control în domeniul siguran ei

Art. 2 – Programul ac iunilor de supraveghere, prevenire i control al bolilor la
animale, al celor transmisibile de la animale la om, protec ia animalelor i protec ia
mediului pentru anul 2009 este structurat pe capitole

i sec iuni

i are în vedere

supravegherea i controlul bolilor animalelor domestice i s lbatice i a cauzelor care pot
influen a starea de s

tate a acestora, precum i calitatea produselor de origine animal

provenite de la acestea.
Art. 3 – Obiectivele Programelor prev zute la art. 1 au drept scop stabilirea
statusului de s

tate a animalelor domestice i s lbatice, corela ie între bolile animalelor i

transmiterea acestora la om, precum i asigurarea condi iilor de igien a produselor de
origine animal provenite de la acestea i a produselor de origine nonanimal destinate
consumului uman, asigurarea s

ii publice i protejarea intereselor consumatorilor.

Art. 4 – Pentru situa iile cu risc epidemiologic major, cu implica ii pentru s
public

tatea

i economia na ional , determinat de apari ia unei pandemii, epidemii, boli

emergente i boli transfrontaliere, Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar

i pentru

Siguran a Alimentelor solicit sprijinul Comitetului Na ional pentru Situa ii de Urgen , în
condi iile legii.
Art. 5 – Se aprob tarifele maximale pentru anul 2009 aferente Programelor de la
art. 1 alin. (1) – (3), prev zute în anexa nr. 5.
Art. 6 – Fondurile necesare realiz rii ac iunilor din cadrul Programului ac iunilor
de supraveghere, prevenire i control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la
animale la om, protec ia animalelor i protec ia mediului pentru anul 2009, se asigur din
subven ii de la bugetul de stat i venituri proprii din bugetul Autorit ii Na ionale Sanitare
Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor pe anul 2009, precum i de c tre proprietari
conform anexei nr. 1.
Art. 7 – Fondurile necesare realiz rii ac iunilor din cadrul Programului ac iunilor
privind identificarea i înregistrarea porcinelor, ovinelor i caprinelor pentru anul 2009 se
asigur din subven ii de la bugetul de stat i venituri proprii din bugetul Autorit ii
Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor pe anul 2009, precum i de
tre proprietari potrivit legii.
Art. 8 - Fondurile necesare realiz rii ac iunilor din cadrul Programului ac iunilor
privind identificarea i înregistrarea bovinelor pentru anul 2009 se asigur subven ii de la
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bugetul de stat i din venituri proprii din bugetul Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare
i pentru Siguran a Alimentelor pe anul 2009.
Art. 9 - Fondurile necesare realiz rii ac iunilor din cadrul Programului de
supraveghere i control în domeniul siguran ei alimentelor pentru anul 2009 se asigur din
subven ii de la bugetul de stat i din venituri proprii din bugetul Autorit ii Na ionale
Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor pe anul 2009, precum i de c tre
operatorii economici, în conformitate cu prevederile de la anexa nr. 4.
Art. 10 – (1) Normele metodologice de aplicare a Programului prev zut la art. 1
alin. (1)

i alin. (4) se aprob , în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei

hot râri, prin ordin al pre edintelui Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru
Siguran a Alimentelor.
(2) Ac iunile sanitare veterinare cuprinse în Programele prev zute la art. 1 alin. (2)
i (3) se efectueaz în conformitate cu legisla ia în vigoare.
Art. 11 - Pentru realizarea atribu iilor referitoare la Programele prev zute la art. 1
alin. (1)-(3), direc iile sanitar-veterinare i pentru siguran a alimentelor jude ene, respectiv
a municipiului Bucure ti încheie contracte de servicii cu medicii veterinari de liber
practic , în condi iile legii.
Art. 12 - (1) Urm toarele fapte constituie contraven ii i se sanc ioneaz dup cum
urmeaz :
a)

mi carea porcinelor vii din exploata iile nonprofesionale, în alte localit i

decât localitatea de origine, indiferent de scop, cu amend de la 5.000 lei la 10.000 de lei,
precum i cu confiscarea porcinelor;
b)

transportul de porcine vii f

certificat sanitar veterinar de s

tate i

formular de mi care, cu amend de la 20.000 lei la 30.000 de lei, precum i cu confiscarea
porcinelor;
c)

comercializarea c rnii, a produselor, a subproduselor i a de eurilor rezultate

de la porcine din exploata iile nonprofesionale, cu amend de la 5.000 lei la 10.000 de lei,
precum i confiscarea acestora;
d)

introducerea în unit ile de abatorizare a porcinelor vii provenite din

exploata ii nonprofesionale, cu amend de la 20.000 lei la 30.000 de lei, precum i cu
confiscarea întregii cantit i de carne proasp

i a subproduselor ob inute în urma t ierii;
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e)

introducerea în unit ile de procesare a c rnii proaspete i subproduselor,

provenite de la porcinele din exploata iile nonprofesionale, cu amend de la 20.000 lei la
30.000 de lei, precum i cu confiscarea acestora;
f)

nerespectarea prevederilor legale de c tre medicii veterinari de liber

practic împuternici i i de c tre medicii veterinari oficiali din cadrul direc iilor sanitarveterinare i pentru siguran a alimentelor jude ene, respectiv a municipiului Bucure ti, în
aplicarea m surilor de control al pestei porcine clasice, cu amend de 10.000 lei la 20.000
de lei;
g)

neefectuarea vaccin rilor pentru pesta porcin

clasic

de c tre medicii

veterinari de liber practic împuternici i, precum i confirmarea frauduloas a efectu rii
acesteia de c tre medicii veterinari oficiali din cadrul direc iilor sanitar-veterinare i pentru
siguran a alimentelor jude ene, respectiv a municipiului Bucure ti, cu amend de la 40.000
lei la 50.000 de lei;
h)
temporar

neasigurarea corespunz toare a spa iilor etan e pentru depozitarea

a cadavrelor de porcine de c tre proprietarii exploata iei de animale

înregistrat /autorizat sanitar- veterinar, în vederea colect rii i transmiterii acestora la o
unitate de neutralizare a subproduselor de origine animal autorizat sanitar - veterinar,
astfel încât s se evite apari ia oric rui risc de difuzare a unor boli infecto-contagioase, se
sanc ioneaz cu amend în valoare de 3.000 de lei.
(2) Contraven ia prev zut la alin. (1) lit. d) se sanc ioneaz , pe lâng amenda
contraven ional

i confiscare, cu suspendarea autoriza iei sanitar - veterinare de

func ionare a unit ii de abatorizare, pentru o perioad de la 3 la 6 luni, în condi iile în care
fapta a fost s vâr it

a doua oar

în decurs de 6 luni de la aplicarea amenzii

contraven ionale.
(3) Contraven ia prev zut la alin. (1) lit. e) se sanc ioneaz , pe lâng amenda
contraven ional

i confiscare, cu suspendarea autoriza iei sanitar - veterinare de

func ionare a unit ii de procesare, pentru o perioad de 3 - 6 luni, în condi iile în care a
fost s vâr it a doua oar în decurs de 6 luni de la aplicarea amenzii contraven ionale.
(4) Uciderea i distrugerea porcinelor vii, a c rnii, a produselor i a subproduselor
de origine animal

confiscate se realizeaz

conformitate cu prevederile legisla ei în vigoare.
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prin sistemul oficial de ecarisare, în

(5) Cheltuielile care deriv din aplicarea m surilor prev zute la alin. (4) sunt
suportate de c tre persoana fizic sau juridic ale c rei porcine vii, carne, produse i
subproduse de origine animal au fost confiscate, ucise i distruse.
(6) Constatarea i aplicarea contraven ilor prev zute la alin. (1) se face de c tre
inspectorii autorit ii sanitar-veterinare i pentru siguran a alimentelor competente.
(7) Directorul executiv al direc iei sanitar-veterinare i pentru siguran a alimentelor
jude ene, respectiv a municipiului Bucure ti are obliga ia de a în tiin a birourile unice din
cadrul oficiilor registrului comer ului de pe lâng tribunale sau, dup caz, autorit ile
administra iei publice locale care au autorizat func ionarea operatorului economic despre
aplicarea sanc iunilor prev zute la alin. (2) i (3).
(8) Sanc iunile contraven ionale prev zute de prezenta hot râre se aplic

atât

persoanelor fizice, cât i persoanelor juridice.
Art. 13 - Prevederile art. 12 referitoare la contraven ii se completeaz

cu

dispozi iile Ordonan ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven iilor,
aprobat

cu modific ri

i complet ri prin Legea nr. 180/2002, cu modific rile

complet rile ulterioare.
Art. 14 – Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrant din prezenta hot râre.

PRIM-MINISTRU,
LIN POPESCU-T RICEANU
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Anexa nr. 1

Programul ac iunilor de supraveghere, prevenire i control al bolilor la animale, al
celor transmisibile de la animale la om, protec ia animalelor i protec ia mediului
pentru anul 2009

CAPITOLUL I
Supravegherea, profilaxia i controlul bolilor la animale

SEC IUNEA 1
Programe na ionale de supraveghere, control i eradicare a bolilor la animale,

1.

Febra aftoas *;

2.

Tuberculoza*;

3.

Leucoza bovin *;

4.

Pesta porcin african *;

5.

Boala de Newcastle sau Pseodopesta aviar *;

6.

Boala veziculoas a porcului*;

7.

Stomatita veziculoas *;

8.

Pesta bovin : pentru animalele vii din speciile receptive nou introduse prin comer ul

intracomunitar sau importul din

ri ter e, costurile ac iunilor sanitare veterinare de

supraveghere i imunoprofilactice obligatorii sunt suportate de c tre proprietarii animalelor,
restul costurilor privind ac iunile de supraveghere, profilaxie i control fiind suportate de la
bugetul de stat;
9.

Pesta micilor rumeg toare*;

10.

Pleuropneumonia contagioas bovin *;

11.

Variola ovin

12.

Pesta african a calului*;

13.

Boala Aujeszky*;

14.

Paratuberculoza*;

15.

Bruceloza la bovine*;

16.

Bruceloza la ovine i caprine, respectiv infec ie cu Brucella melitensis*;

i caprin *;
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17.

Bruceloza la ovine, respectiv infec ie cu Brucella ovis*;

18.

Bruceloza la porcine*;

19.

Campilobacterioza bovin *;

20.

Campilobacterioza la alte specii de interes economic: ovine, porcine, p

21.

Rinotraheita infec ioas bovin - IBR**;

22.

Trichomonoza bovin **;

23.

Artrita encefalita caprina*;

24.

Maedi Visna*;

25.

Durina*;

26.

Anemia infec ioas ecvin *;

ri*;

a) probele de ser cu rezultat neconcludent sau în cazurile de litigiu, sunt supuse
unei contraexpertize la Institutul de Diagnostic i S

tate Animal , costurile fiind suportate

de c tre proprietar;
b) cabalinelor exportate, cu destina ia sport, sunt testate serologic, costurile fiind
suportate de c tre proprietar;
c) restul costurilor privind ac iunile de supraveghere, profilaxie i control sunt
suportate de la bugetul de stat;
27.

Morva*;

28.

Diareea viral a bovinelor, respectiv Boala mucoaselor BVD - MD**;

29.

Septicemia hemoragic viral la salmonide*;

30.

Necroza hematopoetic infec ioas a salmonidelor*;

31.

Viremia de primavar a crapului*;

32.

Boala cu virusul herpes koi*;

33.

Necroza pancreatic infec ioas a salmonidelor*;

34.

Boala bacterian a rinichiului la salmonide**;

35.

Necroza epizootic hematopoetic *;

36.

Sindromul epizootic ulcerativ*;

37.

Anemia infec ioas a somonului*;

38.

Girodactilaza*;

39.

Bonamioza*;

40.

Haplosporidioza*;

41.

Perkinsoza*;
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42.

Marteilioza*;

43.

Microcitoza*;

44.

Sindromul taura*;

45.

Boala cap galben*;

46.

Boala petelor albe*;

47.

Acarapioza albinelor*;

48.

Loca american la albine*;

49.

Loca european *;

50.

Nosemoza albinelor**;

51.

Varrooza albinelor*;

52.

Tropilelapsoza albinelor*;

53.

Atacul gândacului mic de stup*;

54.

Poliedria viermilor de m tase*;

55.

Fla eria viermilor de m tase*;

56.

Nosemoza viermilor de m tase*;

57.

Muscardina viermilor de m tase*;

58.

Turbarea sau rabia*;

59.

Antrax*;

SEC IUNEA a 2-a
Supravegherea, profilaxia i controlul la bolile tumorale

1. Oncopatii la p

ri – leucemii i limfoame, inclusiv Boala Marek, alte tumori**.

2. Oncopatii la mamiferele de produc ie i carnasiere**;

SEC IUNEA a 3-a
Supravegherea, profilaxia i controlul bolilor în func ie de antecedentele epizootice
1. Echinococoza**;
2. Leptospiroza*;
3. Febra Q*;
4. Avortul salmonelic al oilor*;
5. Influen a ecvin *;

8

6. Rinopeumonia ecvin **;
7. Arterita viral ecvin *;
8. Avortul salmonelic al iepelor*;
9. Infec ia cu virus West Nile*;
10. Tularemia*;
11. Bruceloza la canide**;
12. Bruceloza la iepuri**;
13. Furunculoza salmonidelor cu Aeromonas salmonicida*;
14. Yersinioza, respectiv Boal gura ro ie, la salmonide*;
15. Mixosomiaza*;
16. Boala Columnaris la salmonide*;
17. Eritrodermatita la ciprinide**;
18. Ihtioftiriaza*;
19. Criptobiaza*;
20. Coccidioza molu telor bivalve*;
21. Nematodoze ale molu telor bivalve*;
22. Ricketioza molu telor bivalve*;
23. Vibrioza molu telor bivalve*;
24. Molu te gasteropode Criptobya Heticis, Klossia helicina, cestode, metacercari,
nematode**;
25. Batracieni, trematode, acantocefali, pseudomonoze, aeromonoze i microbacterioze**;
26. Pesta racilor*;
27. Amibiaza albinelor*;
28. Brauloza albinelor*;
29. Ascosferoza i aspergiloza albinelor*;
30. Puietul în sac i boala botcilor negre*;
31. Bolile virale paralizante ale albinelor adulte*;
32. Aspergiloza viermilor de m tase*;
33. Listerioza*;
34. Toxoplasmoza**;
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SEC IUNEA a 4-a
Supravegherea, profilaxia i controlul altor boli transmisibile, zoonoze i emergente
1. Bacterioze:
a) Rujetul*;
b) Streptococia*;
c) Stafilococia*;
d) Yersinioza*;
e) Chlamylioza aviar *;
f) Colibaciloza*.
2. Micoze
a) Aspergiloza*;
b) Dermato – micoza*.
3. Viroze
a) Febra aftoas *;
b) Boala Lyme*;
c) Boala de Crimeea – Congo*;
d) Encefalita japonez *;
e) Encefalomielita ecvina venezuelean *;
f) Encefalita de c pu e*;
g) Oncopatii de animale de produc ie în libertate i exotice**.
4. Parazitoze
a) Cochliomyia Hominivorax*;
b) Chrysomya Bezziana*;
c) Echinococoza / Hidatidoza*;
d) Cisticercoza bovin *;
e) Cisticercoza porcina*.
f) Trichineloza: contravaloarea examenului pentru decelarea trichinei este suportat de
tre beneficiar, în conformitate cu prevederile legisla iei în vigoare;
g) Leishmanioza*;
h) Fascioloza*;
i) Filarioze*;
j) Ancilostomoza carnivorelor*;
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k) Balantidioza*;
l) Hemosporilioze*;
m) Pneumocistoza*;
n) Sacrocistoza*;
o) Teniaze*;
p) Thelazioza*;
q) Dermatoze produse de acarieni, parazi ii animalelor*.

SEC IUNEA a 5-a
Ac iuni strategice de supravegherea sanitar veterinar a reproduc iei i a tulbur rilor
genetice la animale

1. Supravegherea sanitar veterinar a materialului seminal congelat din import**;
2. Supravegherea tulbur rilor inflamatorii ale glandei mamare**;

SEC IUNEA a 6-a
Ac iuni de protec ie ecologic

1. Ecopatologie i protec ia mediului, potabilit ii apei*;
2. Analiza apei din bazine piscicole, lacuri i iazuri amenajate pentru piscicultur ,
precum i din ape curg toare**;
3. Verificare eficien ei decontamin rii dup evolu ia unor boli, de necesitate*;

SEC IUNEA a 7 –a
Ac iuni generale de medicin veterinar preventiv , de protec ia i bun starea
animalelor i protec ia mediului

1. Urm rirea, respectarea m surilor de biosecuritate*;
2. Protec ia animalelor în timpul transportului*;
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3. Protec ia animalelor folosite pentru experimentare sau în alte scopuri*;
4. Ac iuni generale de medicin preventiv , de identificare i înregistrarea animalelor:
a) expertiza paji tilor naturale i a p unilor*;
b) expertiza parazitologic a paji tilor naturale i a p unilor*;
c) expertiza sanitar

veterinar

a furajelor care au contribuit la apari ia

morbidit ii i mortalit ii crescute*;
d) Expertiza sanitar veterinar a zonelor de recoltare a molu telor bivalve*;
e) ac iuni profilactice de decontaminare, deratizare i dezinfec ie**;
f) controlul ecaris rii*.

SEC IUNEA a 8-a
Supraveghere toxicologic **.
Obiectiv: supraveghere pasiv prin monitorizarea documentelor i activ prin diagnostic de
laborator.

SEC IUNEA a 9-a
Ac iuni profilactice obligatorii pentru unele boli la animale

1. Antrax*;
2. Boala de Newcastle***;
3. Turbare sau rabia*;
4. Pesta porcin clasic *.

SEC IUNEA a 10-a
Activit i de elaborare, omologare, evaluare, preg tire profesional , analiz ,
monitorizare în domeniul sanitar – veterinar

1.

Activitate de elaborare

i difuzare de materiale

tiin ifice în domeniul sanitar

veterinar*;
2.

Activitate de instruire i perfec ionare continu a speciali tilor din cadrul Autorit ii

Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor i din structurile subordonate,
pe domeniile de competen , prin organizarea de cursuri pe profil, în ar
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i în str in tate*;

3.

Analize epidemiologice, de statistic medical veterinar , analiz de risc i prognoze

sanitare veterinare i protec ia consumatorului*;
4.

Ac iuni de instruire, informare i educa ie sanitar - veterinar a popula iei pentru

ap rarea s
5.

ii publice i protec iei consumatorilor*;

Monitorizarea activit ilor i a situa iei sanitar - veterinare la nivel jude ean, al

institutelor veterinare de profil i al Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru
Siguran a Alimentelor, astfel:
a) monitorizarea de c tre Autoritatea Na ional
Siguran a Alimentelor a bolilor infec ioase

Sanitar

Veterinar

i pentru

i parazitare la animale, inclusiv a celor

transmisibile la om*;
b) monitorizarea de c tre Institutul de Diagnostic i S

tate Animal a bolilor

infec ioase i parazitare la animale, inclusiv a celor transmisibile la om*;
c) monitorizarea datelor privind ecopatologia i identificarea factorilor de risc pentru
tatea animalelor i s

tatea public *;

d) monitorizarea avorturilor la animale*;
e) monitorizarea datelor privind supravegherea ecotoxicologic *;
f) monitorizarea unit ilor de producere a furajelor*;
g) monitorizarea programului de supraveghere în domeniul igienei i s

ii publice

monitorizarea rezistentei antimicrobiene a bacteriilor patogene pentru animale, inclusiv a
celor transmisibile la om*;
h) monitorizarea rezistentei antimicrobiene a bacteriilor patogene pentru animale,
inclusiv a celor transmisibile la om*.
Not :
* Costurile privind realizarea ac iunilor de supraveghere, profilaxie i de control sunt
suportate din veniturile proprii i subven ii acordate de la bugetul de stat prin bugetul
Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor pe anul 2009. În
situa iile în care proprietarul de animale, persoan fizic sau juridic , solicit din proprie
ini iativ , expertize sau contraexpertize de laborator, costurile acestora sunt suportate de c tre
acesta.
** Costurile privind realizarea ac iunilor de supraveghere, profilaxie i de control se
suport exclusiv de c tre proprietarul de animale, persoan fizic sau juridic .
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*** Costurile privind manopera ac iunilor profilactice i contravaloarea vaccinului se
suport de c tre proprietarul de animale, persoan fizic sau juridic .

CAPITOLUL II
Programe na ionale de supraveghere, control i eradicare a bolilor la animale,
aprobate i cofinan ate de Comisia European *
1.

Pesta porcin clasic **

2.

Influen a aviar sau pesta aviar **

3.

Turbarea sau rabia la vulpi***

4.

Encefalopatii spongiforme transmisibile, respectiv encefalopatia spongiform bovin ,

scrapia, boala cronic cahectizant a cervideelor, EST la alte animale**
5.

Bluetongue**

6.

Salmoneloza la g nile ou toare**

7.

Salmoneloza la g inile de reproduc ie**

8.

Salmoneloza la broiler**
*) Programe elaborate în conformitate cu prevederile Directivei Consiliului nr.

90/424/CE, aprobate i cofinan ate de Comisia European pentru anul 2009.
**) Costurile privind realizarea ac iunilor de supraveghere, profilaxie i de control
sunt suportate din veniturile proprii i subven ii acordate de la bugetul de stat prin bugetul
Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor pe anul 2009. În
situa iile în care proprietarul de animale, persoan fizic sau juridic , solicit din proprie
ini iativ , expertize sau contraexpertize de laborator, costurile acestora sunt suportate de c tre
acesta.
***) Costurile privind supravegherea, controlul i eradicarea turb rii/rabiei la vulpe
se suport în conformitate cu prevederile Hot rârii Guvernului nr. 55/2008 pentru aprobarea
Programului strategic privind supravegherea, controlul i eradicarea turb rii la vulpe în
România, cu modific rile ulterioare, iar costurile privind supravegherea, controlul

i

eradicarea turb rii/rabiei la animale, altele decât vulpea, se suport conform prevederilor de
la **) .
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CAPITOLUL III
Expertiza sanitar veterinar a alimentelor de origine animal

i a furajelor

SEC IUNEA 1
Depistarea principalelor zoonoze

1. Bruceloza;
2. Campilobacterioza;
3. Echinococoza;
4. Listerioza;
5. Salmoneloza;
6. Trichineloza
7. Tuberculoza produs de Mycobacterium bovis;
8. Escherichia coli verotoxigen E.coli O157H7;
9. Influen a aviar ;
10. Rabia;
11. Botulism;
12. Leptospiroza;
13. Tuberculoza, alta decât cea produs de Mycobacterium bovis;
14. Yersinioza;
15. Anisakidoza i alte parazitoze la pe ti;
16. Cisticercoza;
17. Antrax.
Obiectiv: Ap rarea s

ii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la

animale la om.

SEC IUNEA a 2-a
Controlul oficial în unit ile autorizate sanitar-veterinar

1. Activit i generale:
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a) depozit frigorific;
b) unitate de reambalare;
c) pia en-gros.
2. Carne de ongulate domestice:
a) abator;
b) abator pentru sacrificarea porcilor la îngr at;
c) unitate de tran are.
3. Carne de pas re i de lagomorfe:
a) abator pentru sacrificare pui broiler i lagomorfe;
b) unitate de tran are.
4. Carne de vânat de cresc torie:
a) abator;
b) unitate de tran are a c rnii de vânat de cresc torie.
5. Carne de vânat s lbatic:
a) unitate care manipuleaz carnea de vânat s lbatic;
b) unitate de tran are a c rnii de vânat s lbatic.
6. Carne tocat , preparat

i carne separat mecanic:

a) unitate pentru carne tocat ;
b) unitate pentru carne preparat ;
c) unitate pentru carne separat mecanic.
7. Produse din carne: unitate de procesare.
8. Molu te bivalve vii:
a) centru de colectare;
b) centru de purificare.
9. Pe te i produse din pescuit:
a) vas fabric ;
b) vas congelator;
c) unitate pentru produse proaspete din pescuit (cherhana);
d) unitate de procesare a produselor din pescuit;
e) pia de licita ie;
f) pia de desfacere.
10. Lapte crud i produse din lapte:
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a) exploata ii de animale produc toare de lapte, care livreaz lapte la
unit ile de procesare;
b) unitate de procesare a laptelui materie prim ;
c) unitate de procesare a produselor lactate;
11. Ou

i produse din ou :
a) centru de ambalare a ou lelor;
b) unitate pentru producere a ou lelor lichide;
c) unitate de procesare a ou lelor.

12. Pulpe de broasc

i melci: unitate de procesare.

13. Gr simi animale, untur , jum ri:
a) centru de colectare a gr similor animale;
b) unitate de procesare a gr similor animale.
14. Gelatin :
a) centru de colectare a materiilor prime pentru gelatin ;
b) unitate de procesare a gelatinei.
15. Colagen:
a) centru de colectare a materiilor prime pentru colagen;
b) unitate de procesare a colagenului.
16. Alte activit i:
a) unitate de procesare a mierii de albine i/ sau a altor produse apicole;
b) mijloc de transport.
Obiectiv: Ap rarea s

ii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la

animale la om.

SEC IUNEA a 3-a
Controlul oficial în unit ile înregistrate sanitar-veterinar

1. Carne:
a) carmangerie;
b) m celarie;
c) centru de colectare a vânatului s lbatic;
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d) centru pentru sacrificarea p

rilor

i/sau lagomorfelor la nivelul

fermei.
2. Lapte:
- centru de prelucrare a laptelui.
3. Pe te i produse din pescuit:
a) centru de colectare a pe telui;
b) ambarca iune comercial de pescuit;
c) punct de debarcare;
d) magazin de desfacere (pesc rie);
e) centru de colectare a batracienilor, gasteropodelor.
4. Miere:
a) centru de colectare a mierii i a altor produse apicole;
b) centre de extrac ie a mierii;
c) magazin de desfacere a mierii.
5. Alimenta ie public

i alte activit i:

a) restaurant i alte unit i în care se prepar
b) pizzerie;
c) laborator patiserie;
d) pensiuni turistice;
e) unit i cu vânzare prin internet.
f) depozit alimentar;
g) hipermarket;
h) supermarket;
i) cantin ;
j) magazin alimentar.
6. Prepararea mânc rurilor la comand :
- catering.
7. Produse primare destinate vânz rii directe:
a) vânat s lbatic;
b) carne de pas re i lagomorfe;
c) pe te proasp t;
d) melci i molu te bivalve;
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i se servesc mânc ruri g tite;

e) ou ;
f) miere de albine;
g) lapte.
Obiectiv: Ap rarea s

ii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la

animale la om.

SEC IUNEA a 4-a
Expertiza sanitar veterinar a alimentelor de origine animal prin examene de
laborator obligatorii

1.Alimente gata preparate destinate sugarilor sau alimente gata preparate în
scopuri medicale speciale;
2. Alimente gata preparate ce constituie suport de cre tere pentru L.
monocytogenes, altele decât cele destinate sugarilor i alimente gata preparate în scopuri
medicale speciale;
3. Alimente gata preparate ce nu constituie suport de cre tere pentru L.
monocytogenes, altele decât cele destinate sugarilor i alimente gata preparate în scopuri
medicale speciale;
4. Carcase de bovine, ovine, caprine, cabaline;
5. Carcase de porcine;
6. Carcase de p

ri, respectiv pui broileri i curcani;

7. Carne de vânat s lbatic;
8. Carne proasp
9. Carne tocat

i subproduse comestibile;
i carne preparat destinat s fie consumat crud ;

10. Carne tocat

i carne preparat

provenit

de la p

ri, destinat

s

fie

consumat g tit ;
11. Carne tocat

i carne preparat provenit

de la alte specii decât pas re,

destinat s fie consumat g tit ;
12. Carne separat mecanic;
13. Produse din carne destinate a fi consumate crude;
14. Produse din carne de pas re destinate s fie preparate (g tite);
15. Produse din carne tratate termic;
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16. Gelatin

i colagen;

17. Produse din pescuit proaspete;
18. Produse din pescuit preparate;
19. Produse din pescuit transformate;
20. Conserve din pe te;
21. Carne de pe te separat mecanic;
22. Molu te, crustacee întregi sau decochiliate/decojite refrigerate sau congelate,
fructe de mare refrigerate, congelate i altele;
23. Pulpe de broasc , melci f

cochilie congela i;

24. Molu te bivalve vii, echinoderme, tunicate i gasteropode vii;
25. Crustacee i molu te decochiliate g tite;
26. Produse decorticate i decochiliate provenite de la crustacee i molu te g tite;
27. Conserve din carne;
28. Lapte crud provenit din unit ile de procesare a laptelui materie prim ;
29. Lapte crud destinat proces rii provenit din exploata iile de vaci produc toare
de lapte;
30. Lapte pasteurizat i alte produse lactate lichide pasteurizate;
31. Alte produse lactate i subproduse din lapte tratat termic;
32. Alte produse lactate din lapte netratat termic;
33. Lapte praf i zer praf;
34. Formul uscat pentru sugari i alimente dietetice deshidratate pentru diferite
scopuri medicale speciale destinate sugarilor sub 6 luni, formul uscat de continuare pentru
copii cu vârsta de peste 6 luni;
35. Brânz , unt i smântân ob inute din lapte crud sau lapte ce a fost supus unui
tratament termic mai sc zut decât pasteurizarea;
36. Brânzeturi maturate i nematurate, produse din lapte sau din zer ce a fost
supus tratamentului termic;
37. Înghe at

i deserturi pe baz de produse lactate, congelate;

38. Produse din ou , cu excep ia produselor care în timpul procesului de fabrica ie
sau datorit compozi iei elimin riscul de Salmonella;
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39. Alimente gata preparate care con in ou crude, cu excep ia produselor care în
timpul procesului de fabricare sau datorit

compozi iei produsului elimin

riscul de

Salmonella;
40. Ou pentru consum;
41. Miere de albine;
42. Preparate i semipreparate culinare prelucrate din materii prime, de origine
animal ;
Obiectiv: Ap rarea s

ii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la

animale la om.

SEC IUNEA a 5-a
Determin ri rapide efectuate pe autolaborator în zone de interes turistic sau
alte programe de supraveghere de necesitate dispuse de Autoritatea Na ional
Sanitar Veterinar

i pentru Siguran a Alimentelor

1. Determin ri microbiologice;
2. Deterimin ri fizico-chimice.

Obiectiv: Ap rarea s

ii publice

SEC IUNEA a 6-a
Supravegherea prin examene de laborator a altor produse care intr în
compozi ia materiilor prime i produselor de origine animal sau care vin în contact
cu acestea.

1. Ap potabil ;
2. Aditivi alimentari i condimente;
3. Materiale utilizate pentru preambalarea produselor de origine animal .

21

Obiectiv: Ap rarea s

ii publice

SEC IUNEA a 7-a
Examene de laborator pentru stabilirea eficien ei opera iunilor de igienizare:
-

teste de sanita ie.

Obiectiv: Ap rarea s

ii publice

SEC IUNEA a 8-a
Controlul eficien ei opera iunilor de dezinsec ie i deratizare.

Obiectiv: Ap rarea s

ii publice

SEC IUNEA a 9-a
Expertiza sanitar veterinar a furajelor

1. Nutre uri de volum: fibroase, mas verde, r

cinoase, tuberculi i derivate;

2. Siloz;
3. Materii prime vegetale pentru nutre uri combinate: cereale boabe, subproduse, semin e
întregi, oleaginoase i derivate, roturi;
4. Materii prime de origine mineral

pentru nutre uri combinate: fosfa i, carbona i;

5. Aditivi furajeri : aminoacizi sintetici, vitamine, microelemente, enzime furajere, drojdii,
acidifian i, emulgatori, antioxidan i, coloran i;
6. Produse i derivate din lapte, înlocuitori de lapte praf;
7. F ina de pe te;
8. Premixuri vitamino - minerale i amestecuri minerale;
9. Premixuri, concentrate proteino-vitamino-minerale i zooforturi cu un con inut de protein
brut peste 5%;
10. Nutre uri combinate pentru p

ri;
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11. Nutre uri combinate pentru rumeg toare;
12. Amestecuri de uruieli pentru rumeg toare - amestec unic;
13. Nutre uri combinate pentru porci;
14. Nutre uri pentru cabaline;
15. Nutre uri granulate pentru pe ti de cresc torie;
16. Hran deshidratat pentru animalele de companie;
17. Hran umed pentru animalele de companie.
Obiective: a) Monitorizarea i controlul furajelor destinate animalelor din exploata iile
profesionale i din gospod riile popula iei, în vederea reducerii contamin rii de orice tip
pentru men inerea st rii de s

tate a animalelor i ob inerea de produse de origine animal

sigure pentru consumul uman.
b) Controlul substan elor interzise în furajele de origine animal ,
c) Monitorizarea producerii de hran pentru consumul animalelor de companie, în vederea
asigur rii statusului de s

tate al acestora.

SEC IUNEA a 10-a
Re ete furajere la care se determin prezen a coccidiostaticelor
în programul de supraveghere

1. Re ete furajere pentru p

ri, respectiv curci i g ini, în func ie de categoria de vârst ;

2. Re ete furajere pentru porci, în func ie de categoria de vârst .
Obiective: Monitorizarea concentra iei coccidiostaticelor i utilizarea acestora în vederea
ob inerii de produse sigure pentru consumul uman.

SEC IUNEA a 11-a
Expertiza reziduurilor la animalele vii, produsele acestora, furaje i ap

1. Substan e cu efect anabolizant i substan e neautorizate;
2. Produse medicinale veterinare i contamina i.
Obiective:
a) Monitorizarea substan elor anabolizante în vederea reducerii efectelor nedorite asupra
ii oamenilor i animalelor;
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b) Monitorizarea administr rii produselor medicinale veterinare în vederea reducerii cantit ii
de reziduuri din produsele de origine animal

i diminuarea rezisten ei agen ilor patogeni la

antibiotice;
c) Reducerea riscului de expunere a organismului uman la metale grele provenite din
produsele de origine animal destinate consumului uman.

SEC IUNEA a 12-a
Determinarea nivelurilor de contaminare radioactiv a produselor de origine
animal

i a furajelor (radioactivitate cumulat de 137Cs i 134Cs)

1. Materii prime i produse de origine animal ;
2. Furaje;
3. Ap .
Obiectiv: Monitorizarea tuturor produselor cu risc de contaminare radiactiv în vederea
protej rii st rii de s

tate a oamenilor i a animalelor.

Capitolul IV
Supravegherea sanitar veterinar a unit ilor care produc, depoziteaz

i

comercializeaz produse medicinale de uz veterinar

1.

Unit i pentru producerea, ambalarea, divizarea

i condi ionarea produselor

medicinale veterinare – produse biologice de uz veterinar;
2.

Importatori produse biologice de uz veterinar din ri ter e;

3.

Unit i pentru producerea, ambalarea, divizarea

i condi ionarea produselor

medicinale veterinare;
4.

Depozite de produse medicinale veterinare;

5.

Farmacii i puncte farmaceutice veterinare.

Obiective: a) Ob inerea de produse biologice care s asigure o acoperire imunologic
eficient ;
b) Comercializarea de produse sigure, autorizate pentru comercializare în conformitate
cu prevederile legisla iei comunitare i na ionale în vigoare;
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c) Monitorizarea reac ilor adverse a produselor medicinale veterinare i a condi iilor de
comercializare a acestora.
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Anexa nr. 2

Programul ac iunilor privind identificarea i înregistrarea porcinelor, ovinelor i
caprinelor pentru anul 2009

1. Fiecare exploata ie de animale va fi înregistrat

în Registrul na ional al

exploata iilor –RNE-;
2. Fiec rui proprietar de exploata ie de animale i se va elibera o carte de
exploata ie;
3. Fiecare animal va fi identificat individual prin aplicarea crotaliilor auriculare
i/sau a m rcilor

i va fi înregistrat în Sistemul na ional de identificare i înregistrare a

animalelor –SNIIA-, cu excep ia suinelor din exploata iile comerciale industriale;
4. Fiecare mi care a animalelor, reprezentat de na tere, t iere, intrare/ie ire în/din
exploata ia de animale, moarte i dispari ie, va fi înso it de documenta ia corespunz toare i
va fi înregistrat în SNIIA.
Obiectiv: Asigurarea condi iilor de realizare a trasabilit ii, în scopul supravegherii
sanitar - veterinare i a combaterii bolilor animalelor.
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Anexa nr. 3

Programul ac iunilor privind identificarea i înregistrarea bovinelor pentru anul
2009

1. Fiecare exploata ie de animale va fi înregistrat

în Registrul na ional al

exploata iilor RNE;
2. Fiec rui proprietar de exploata ie de animale i se va elibera o carte de
exploata ie;
3. Fiecare animal va fi identificat individual prin aplicarea de crotalii i va fi
înregistrat în SNIIA.
4. Animalelor li se va elibera un pa aport;
5. Fiecare mi care a animalelor, reprezentat de na tere, t iere, intrare/ie ire în/din
exploata ia de animale, moarte i dispari ie, va fi înso it de documenta ia corespunz toare i
va fi înregistrat în SNIIA.
Obiectiv: Asigurarea condi iilor de realizare a trasabilit ii, în scopul
supravegherii sanitar - veterinare i a combaterii bolilor animalelor.
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Anexa nr. 4
Programul de supraveghere i control în domeniul siguran ei alimentelor pentru anul
2009

A.

Expertiza contaminan ilor în produse de origine nonanimal

1. Aflatoxin (total

i B1)

a), b), c), d)

2. Ochratoxin A

a), b), c), d)

3. Patulina

a), c), d)

4. Deoxinivalenol

a), c), d)

5. Zearalenon

a), b), c), d)

6. Fumonisin (sum de B1 i B2)

a), c), d)

7. Cadmiu

a), c), d)

8. Plumb

a), c), d)

9. Nitra i

a), c), d)

10. 3 MCPD

a), b), c), d)

11. Precursori de dioxina i PCB similare dioxinei- conform Sec iunii 5 din

a), c), d)

Anexa la Regulamentul Comisiei nr. 1881/2006 cu amend rile ulterioare
12. Staniu

a), c), d)

13. Hidrocarburi aromatice policiclice

a), c), d)

MONITORIZARE
1. Furan

a), c), d)

2. Acrilamida

a), c), d)

3. Precursori de dioxina i PCB similare dioxinei- conform Sec iunii 5 din

a), c), d)

Anexa la Regulamentul Comisiei nr. 1881/2006, cu amendamentele
ulterioare
4. Toxina T-2

a), c), d)

5. Ochratoxin A

a), b), c), d)
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B. Expertiza reziduurilor de pesticide în produse de origine nonanimal

1.

Pesticide Organo- Fosforice

a), b), c), d)

2.

Pesticide Organo- Clorurate

a), b), c), d)

3.

Carbama i

a), b), c), d)

4.

Piretroizi de sintez

a), b), c), d)

5.

Alte tipuri de pesticide

a), b), c), d)

C. Supravegherea i controlul unit ilor care proceseaz , depoziteaz

i valorific

produse de origine nonanimal

C1. Condi ii microbiologice
1.

Legume i fructe t iate (gata pentru a fi consumate)

a), d)

2.

Sucuri de legume i fructe nepasteurizate (gata pentru a fi consumate)

a), d)

3.

Semin e încol ite (gata pentru a fi consumate)

a), d)

4.

uturi r coritoare i sucuri de fructe pasteurizate
(cu termen de valabilitate mai mare de 14 zile)

a), d)

5.

Ap potabil utilizat ca ingredient

a), d)

6.

Apa îmbuteliat în sticle sau alte recipiente

a), d)

7.

Ape minerale naturale

a), d)

C2. Examene de laborator pentru stabilirea eficien ei opera iunilor de igienizare

Teste de sanita ie

a)
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D. Expertiza aditivilor/substan elor interzise în produse de origine nonanimal

1.

Sudan I, II, III, IV

a), c), d)

2.

Tartrazina (E102)

a), c), d)

3.

Para Red

a), c), d)

4.

Sunset Yellow

a), c), d)

5.

Amarant

a), c), d)

6.

Eritozina

a), c), d)

7.

Sulfi i (E220, E221, E222, E223, E224, E226, E227, E228)

a), c), d)

8.

Benzoa i (E210, E211, E212, E213)

a), c), d)

9.

Aspartam (E951)

a), c), d)

10.

Zaharina (E954) i sarurile sale de Na, Ca, K

a), c), d)
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Acesulfam

a), c), d)

E. Determinarea gradului de contaminare radioactiv a produselor alimentare de
origine nonanimal

1.

Produse alimentare provenite din produc ia intern

i produsele provenind

a), c), d)

din comer ul intracomunitar
2.

Produse alimentare la import

b), c), d)

F. Determinarea trat rii cu radia ii ionizante a produselor alimentare i
ingredientelor alimentare de origine nonanimal

1.

Condimente

a), b), c), d)

2.

Plante aromatice

a), b), c), d)

3.

Ingrediente vegetale uscate

a), b), c), d)
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G. Determinarea prezen ei uleiului mineral în uleiul de floarea soarelui

Ulei de floarea-soarelui, încadrat la codurile NC 1512 11 91 sau
1.

1512 19 90 10, originar sau expediat din Ucraina

b), d)

H. Determinarea de melamin din produse care con in lapte sau produse din lapte

1.

Produse compuse care con in lapte

a), b), d)

2.

Produse alimentare cu un con inut ridicat de proteine

a), b), d)

I. Supravegherea i controlul alimentelor i furajelor modificate genetic

1.

Produse constând, care con in sau sunt ob inute din soia

a), d)

2.

Produse constând, care con in sau sunt ob inute din porumb

a), d)

3.

Produse constând, care con in sau sunt ob inute din orez

b), d)

Not :
a) Costurile privind prelevarea, transportul i analiza probelor sunt suportate din veniturile
proprii

i subven ii de la bugetul de stat din bugetul Autorit ii Na ionale Sanitare

Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor;
b) Costurile privind prelevarea, transportul i analiza la importul produselor de origine nonanimal sunt suportate de c tre operatorul economic;
c) Costurile privind prelevarea, transportul i analiza probelor prelevate suplimentar ca
urmare a depist rii unor probe neconforme sunt suportate de c tre operatorul economic;
d) Costurile privind m surile oficiale aplicate loturilor/transporturilor neconforme sunt
suportate de c tre operatorul economic.
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Anexa nr. 5
TARIFELE MAXIMALE
aferente ac iunilor de supraveghere, prevenire i control al bolilor la animale, al celor
transmisibile de la animale la om, protec ia animalelor i protec ia mediului, precum i
ac iunilor privind identificarea i înregistrarea bovinelor, porcinelor, ovinelor i
caprinelor, efectuate de c tre medicii veterinari de liber practic împuternici i, pentru
anul 2009

Nr.
crt.
1.

Ac iunea desf urat

Tariful
exclusiv TVA

Inspec ia animalelor dispus de direc iile sanitar-veterinare i pentru 21,2 lei/gospod rie
siguran a alimentelor jude ene, respectiv municipiului Bucure ti

2.

Examinarea clinic a animalelor
pentru suspiciunea bolilor majore:

a) bovine

2,1 lei/cap de animal

b) ecvidee

2,1 lei/cap de animal

c) ovine, caprine

1,1 lei/cap de animal

d) porcine

2,7 lei/cap de animal

e) carnasiere

1,6 lei/cap de animal

f) p

0,8 lei/cap de animal

ri

g) albine, viermi
de m tase etc.
3.

1,6 lei/familie

Recolt ri de probe de sânge pentru
examene de laborator (serologice,

a) animale mari

hematologice, biochimice,
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7,4 lei/cap de animal

virusologice, parazitologice, etc.):

4.

Recoltarea probelor de organe,

b) animale mici i mijlocii

6,9 lei/cap de animal

c) porcine

7,4 lei/cap de animal

d) p

1,8 lei/cap de animal

ri

e) alte specii

1,1 lei/cap de animal

a) animale mari

22,3 lei/cap de animal

b) animale mici i mijlocii

11,2 lei/cap de animal

c)

7,9 lei/cap de animal

tesuturi si a altor probe pentru
analize de laborator, efectuarea de
necropsii la:
ri

d) alte specii

e) alte probe, inclusiv

-

2,5 lei/cap de animal

coprologice

5.

6.

Teste rapide pentru diagnosticul mamitelor subclinice
Activit i de depistare prin

5,6 lei/cap de animal
(4 sferturi)

a) tuberculinare test unic

10,1 lei/cap de animal

b) TCS

10,1 lei/cap de animal

c) maleinare

1,1 lei/cap de animal

d) paratuberculinare

1,1 lei/cap de animal

examen alergic

7.

Recoltare probe sanita ie, ap , furaje

8.

Activit i imunoprofilactice,

3,4 lei/prob
a) animale mari

conform Programului ac iunilor
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5,3 lei/cap de animal

de supraveghere, prevenire i

b) ovine, caprine

2,9 lei/cap de animal

control al bolilor la animale, al
celor transmisibile de la animale

c) porcine

10,6 lei/cap de animal

d) carnasiere

6,0 lei/cap de animal

la om, protec ia animalelor i
protec ia mediului:

9.

Lucr ri de decontaminare,

a) în unit i zootehnice, de

dezinfec ie, dezinsec ie,

industrie

alimentar ,

deratizare i de necesitate:

gospod riile popula iei

la

15,7 lei/100 mp

b) în camere de incuba ie,
viermi de matase etc.
10.

1,6 lei/mp

Manopera privind identificarea i

a) bovine

17,0 lei/cap de animal

înregistrarea animalelor i a

b) ovine, caprine – 2 crotali

3,7 lei/cap de animal

mi

c) ovine, caprine – o singur

3,1 lei cap de animal

rilor acestora, corectarea

eventualelor erori:

crotalie
d) porcine
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3,7 lei/cap de animal

NOT DE FUNDAMENTARE
Sec iunea 1
HOT RÂRE
Titlul proiectului de pentru aprobarea Programelor na ionale pe care Autoritatea Na ional Sanitar
act normativ
Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor le pune în aplicare pentru
supravegherea, prevenirea, controlul i eradicarea bolilor la animale, al celor
transmisibile de la animale la om, protec ia animalelor, protec ia mediului,
pentru identificarea i înregistrarea animalelor, a tarifelor maximale aferente
acestora i a Programului de supraveghere i control în domeniul siguran ei
alimentelor pentru anul 2009
În conformitate cu prevederile art. 28 lit. a) din Ordonan a de urgen a
Sec iunea a 2-a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor m suri financiare în domeniul
Motivul emiterii bugetar, cu modific rile i complet rile ulterioare, prin care s-au abrogat prevederile
actului normativ alin. (2) al art. 38 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea i exercitarea
profesiunii de medic veterinar, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 433 din 23 mai 2005, cu modific rile ulterioare, respectiv „(2) Tarifele de plata
pentru ac iunile prev zute la alin. (1) se stabilesc de c tre Colegiul Medicilor
Veterinari i se negociaz pentru noul an bugetar cu Ministerul Agriculturii,
durilor i Dezvolt rii Rurale prin Agen ia Na ional Sanitar Veterinar .”
În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (5) din Ordonan a Guvernului nr.
42/2004, privind organizarea activit ii sanitar – veterinare i pentru siguran a
alimentelor, aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 215/2004, cu
modific rile i complet rile ulterioare, “Ac iunile sanitar-veterinare cuprinse în
programul de supraveghere, prevenire i control al bolilor la animale, al celor
transmisibile de la animale la om, protec ia animalelor i protec ia mediului,
precum i pentru alte ac iuni prev zute în alte programe na ionale, pe care
Autoritatea trebuie s le pun în aplicare, precum i tarifele aferente acestora se
aprob anual prin hot râre a Guvernului.”
1. Descrierea situa iei
actuale
Integrarea României în structurile administrative i politice ale Uniunii
Europene, dup aderarea oficial a rii noastre este dezideratul major al actualei
etape de dezvoltare a României.
Procesul de integrare a României în Uniunea European const , în primul
rând, în preluarea legisla iei comunitare, fie prin transpunere legislativ , fie prin
aplicare direct a regulamentelor comunitare, iar, în al doilea rând, în instituirea
noului cadru institu ional ori adaptarea i perfec ionarea celui existent la cerin ele
implement rii legisla iei comunitare la nivel na ional.
Aceste dou obiective majore asigur participarea României, f restric ii,
la Pia a Intern a Comunit ii Europene i evitarea unor distorsion ri ale acesteia
prin rela iile comerciale dintre România i celelalte statele membre ale Uniunii
Europene.
Conform Deciziei Consiliului nr. 90/424/CEE privind cheltuielile în
domeniul veterinar, România a transmis Comisiei Europene spre aprobare
programe pentru eradicarea, controlul i monitorizarea anumitor boli la animale i
zoonoze. Proiectul de Decizie care aprob contribu iile financiare ale Comisiei
pentru anul 2009 au fost votate în edin a Comitetului Permanent pentru Lan ul
Alimentar i S tate Animal din data de 15 octombrie 2008. Conform legisla iei
europene, România trebuie s asigure bugetul necesar implement rii programelor
aprobate, dup finalizarea programelor putând s solicite rembursarea sumelor
aprobate de Comisia European .
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Ap rarea s
ii animalelor i realizarea siguran ei alimentelor la
parametrii prev zu i de legisla ia comunitar transpus constituie obiective majore
ale competen elor serviciilor sanitar-veterinare i pentru siguran a alimentelor din
România i din celelalte state membre ale Uniunii Europene.
Supravegherea, prevenirea i controlul bolilor transmisibile ale animalelor
constituie elementul central al ap rii s
ii animalelor i a prevenirii
transmiterii de la animale la om.
În acest context, pe lâng programele aprobate i cofinan ate de Comisia
European , România trebuie s elaboreze i alte programe ce contribuie la
realizarea siguran ei alimentelor.
Recunoa terea indemnit ii teritoriului României fa de unele boli
transmisibile ale animalelor ce pot influen a direct sau indirect schimburile
comerciale cu animale vii, produse i subproduse de origine animal este
obiectivul fundamental al activit ilor de supraveghere, prevenire i combatere a
bolilor transmisibile ale animalelor.
De asemenea, stabilirea statusului de s tate a animalelor, a unor
exploata ii, regiuni sau compartimente, conform definirii date de c tre Organiza ia
Mondial pentru S tatea Animalelor, este condi ia de baz pentru certificarea
sanitar veterinar i, prin aceasta, pentru stabilirea trasabilit ii animalelor, a
produselor i subproduselor animaliere, de origine animal i nonanimal , în
cadrul lan ului pentru s tatea animalelor, al lan ului alimentar i al celui de
distribu ie i de comercializare a acestora.
Supravegherea sanitar
veterinar , supravegherea produselor
i
subproduselor de origine animal i a celor de origine non-animal , precum i
asigurarea calit ii i a eficien ei produselor de uz veterinar sunt condi ii esen iale
pentru s tatea animalelor, pentru s tatea public , protec ia mediului i pentru
comer ul intracomunitar ori interna ional, constituind activit i de interes na ional.
Trebuie realizate i urm rite procedurile prin care este finalizat ac iunea
pentru stabilirea statusului de s tate a animalelor din ara noastr , de inute de
tre persoane fizice sau juridice în exploata iile nonprofesionale i exploata iile
comerciale industriale.
Pe baza rezultatelor ob inute în urma efectu rii supravegherii pasive sau
active realizate de c tre medicii veterinari de liber practic împuternici i din
cadrul circumscrip iilor de asisten sanitar-veterinar , care î i desf oar
activitatea în exploata iile profesionale de animale, se pot efectua schimburile de
animale pe teritoriul rii i în afara acesteia.
Conduita obligatorie de supraveghere sanitar veterinar a st rii de
tate animal este precizat în Programul ac iunilor de supraveghere,
prevenire i control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la
om, protec ia animalelor i protec ia mediului.
Potrivit prevederilor art. 22 din Ordonan a Guvernului nr. 42/2004, cu
modific rile i complet rile ulterioare, Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar i
pentru Siguran a Alimentelor pune în aplicare la nivel na ional un sistem de
identificare i înregistrare a animalelor, cu excep ia ecvinelor, care s fac posibil
trasabilitatea animalelor i a materialului germinativ de origine animal , în
corela ie direct cu sistemul de etichetare i marcare utilizat pentru produsele i
subprodusele ob inute de la acestea.
De asemenea, cu excep ia ecvinelor, Autoritatea Na ional Sanitar
Veterinar
i pentru Siguran a Alimentelor este coordonatorul activit ilor
privind identificarea i înregistrarea animalelor i proprietarul sistemului
informatic pentru identificarea i înregistrarea acestora.
Conform prevederilor art. 48 alin. (2) lit. a), b), d) i e) din Ordonan a
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2. Schimb ri
preconizate

Guvernului nr. 42/2004, aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr.
215/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare, “Autoritatea asigur
finan area cheltuielilor pe baza de programe ce se aprob ca anexe la bugetul
acesteia, pentru:
a) efectuarea unor ac iuni cuprinse în Programul ac iunilor de supraveghere,
prevenire i control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om,
protec ia animalelor i protec ia mediului;
b) ac iunile cuprinse în programele na ionale de eradicare a unor boli
transmisibile ale animalelor;
d) ac iunile privind identificarea i înregistrarea suinelor, ovinelor i
caprinelor, potrivit legii;
e) ac iunile privind identificarea i înregistrarea bovinelor, potrivit legii.”
În cadrul ac iunilor prev zute la art. 48 alin. (2) lit. a) din Ordonan a
Guvernului nr. 42/2004, aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr.
215/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare, urm toarele programe
beneficiaz de cofinan are de la Comisia European : pesta porcin clasic ,
influen a aviar , turbarea, bluetongue, encefalopatiile spongiforme transmisibile
ale animalelor, salmonella la g ini ou toare, g ini de reproduc ie i broiler.
Programul ac iunilor privind identificarea i înregistrarea bovinelor pentru
anul 2009 se finan eaz
i se realizeaz în conformitate cu prevederile
Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea i
înregistrarea bovinelor în România, cu modific rile i complet rile ulterioare.
Programul ac iunilor privind identificarea i înregistrarea suinelor, ovinelor
i caprinelor pentru anul 2009 se finan eaz i se realizeaz în conformitate cu
prevederile Ordonan ei de urgen
a Guvernului nr. 127/2003 privind
identificarea i înregistrarea suinelor, ovinelor i caprinelor, cu modific rile i
complet rile ulterioare.
Direc ia General Siguran a Alimentelor din cadrul Autorit ii Na ionale
Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor elaboreaz anual Programul
de supraveghere i control în domeniul siguran ei alimentelor i monitorizeaz
rezultatele ac iunilor de control întreprinse de inspectorii Direc iilor sanitare
veterinare i pentru siguran a alimentelor jude ene, respectiv a municipiului
Bucure ti.
Acest Program include expertiza tuturor reziduurilor de pesticide i
contaminan ilor din produsele alimentare a a cum sunt prev zute în legisla ia
european . Din totalul tipurilor de contaminan i alimentari, majoritatea sunt
biologici, în cea mai mare parte bacterii patogene sau parazi i. Riscul
microbiologic apare ori de câte ori aceste microorganisme contamineaz
alimentele, provocând îmboln virea pe cale digestiv . Datorit importan ei
acestui domeniu, este imperios necesar men inerea unui num r corespunz tor de
teste microbiologice i inspec iilor la nivelul diferitelor unit i în vederea
controlului respect rii noilor norme de igien comunitare.
De asemenea, urmare a recomand rilor exper ilor DG SANCO din cadrul
misiunilor de evaluare reiese necesitatea înt ririi controlului privind alimentele i
furajele modificate genetic care în conformitate cu legisla ia în vigoare sunt în
responsabilitatea Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran a
Alimentelor.
Având în vedere necesitatea:
a) aplic rii în mod unitar a ac iunilor sanitar - veterinare de c tre întregul
personal din re eaua sanitar veterinar din domeniul igienei i s
ii publice
veterinare în conformitate cu prevederile art. 3 din Regulamentul Parlamentului
European i al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004/CE pentru aprobarea
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Regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea
conformit ii cu legisla ia privind hrana pentru animale i cea privind alimentele
i cu regulile de s
tate i de protec ie a animalelor i a
b) asigur rii c , în fapt, controalele i supravegherea sanitar veterinar
sunt efectuate regulat, cu o frecven adecvat , pentru a se îndeplini prevederile
Regulamentului Parlamentului European i al Consiliului Uniunii Europene nr.
852/2004 privind igiena produselor alimentare i ale Regulamentului
Parlamentului European i al Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004/CE de
stabilire a unor norme specifice de igien care se aplic alimentelor de origine
animal , luând în considera ie riscurile identificate asociate cu animalele, tipurile
de alimente, rezultatele verific rilor anterioare în ceea ce prive te respectarea
legisla iei din domeniul igienei i s
ii publice veterinare,
se impune reactualizarea unor ac iuni i m suri tehnice din Programul
ac iunilor de supraveghere, prevenire i control al bolilor la animale, al celor
transmisibile de la animale la om, protec ia animalelor i protec ia mediului
pentru anul 2009.
Cunoa terea exact a situa iei bolilor animalelor care evolueaz pe
teritoriul României i a caracterului evolutiv al acestora, precum i stabilirea
exact a criteriilor în baza c rora se realizeaz certificarea statusului de s tate
al animalelor din ara noastr , sunt instrumentele principale care stau la baza
elabor rii programelor strategice privind monitorizarea, controlul i eradicarea
acestor boli.
Adaptarea num rului inspec iilor, controalelor, testelor analitice precum i
a tipului parametrilor testa i la nevoile i specificul na ional precum i la
modific rile survenite în legisla ia comunitar din domeniul siguran ei
alimentelor, pe care Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar i pentru Siguran a
Alimentelor are obligativitatea s o aplice pe teritoriul României.
3. Alte informa ii(**)
NU ESTE CAZUL
Sec iunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic

Dezvoltarea sectorului economic reprezentat de cre terea animalelor,
valorificarea produc iilor agricole, precum i dezvoltarea pie ei agroalimentare a
României.

2. Impactul asupra
mediului de afaceri

Participarea nemijlocit a României la comer ul intracomunitar f
restric ii
de orice fel, în contextul liberei circula ii a m rfurilor va conduce la îmbun irea
mediului de afaceri cu produse agroalimentare.

3. Impactul social

Îmbun irea statusului de s tate a animalelor i implicit a produselor care
se ob in de la acestea constituie garan ia major pentru realizarea unui nivel ridicat
al siguran ei alimentelor i implicit a s
ii publice.
Facilitarea particip rii României la Pia a Intern conduce la ob inerea unor
venituri suplimentare a operatorilor economici din agricultur i cre terea nivelului
de trai în acest sector.

4. Impactul asupra
mediului (***)

Îmbun irea st rii de s tate a animalelor i prevenirea apari iei unor boli
transmisibile majore ale acestora conduce la evitarea punerii în aplicare a unor
suri sanitar-veterinare, vizând în special distrugerea i procesarea cadavrelor de
animale i a de eurilor rezultate cu efecte poluante asupra mediului, conducând la
men inerea i îmbun irea unor parametrii vizând apele, solul i aerul.
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5. Alte informa ii

NU ESTE CAZUL

Sec iunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, pentru anul curent
Sumele se vor asigura subven ii alocate de la bugetul de stat i din
venituri proprii conform prevederilor bugetare aprobate ale Autorit ii Na ionale
Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor pe anul 2009.
- mii lei Indicatori

Anul
curent
2008

Urm torii
4 ani
2010
2011

1
2009
1. Modific ri ale veniturilor
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigur rilor sociale
de stat:
(i) contribu ii de asiqur ri
2. Modific ri ale cheltuielilor
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri i servicii
c) bugetul asigur rilor sociale
de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii
3. Impact financiar, plus/minus,
din care:
a) buget de stat
353.980 482.364
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea
cre terii cheltuielilor bugetare

510.341

539.941

Media pe
5 ani
2012

570.718

491.469

În situa ia apari iei unor epizootii majore, al c ror cost de eradicare
dep
te sumele prev zute în bugetul rectificat pentru 2008 al Autorit ii
Na io NU ESTE CAZUL
ale Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor, se va solicita
Ministerului Economiei i Finan elor identificarea surselor de finan are
suplimentare necesare.
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5. Propuneri pentru a compensa
reducerea veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind
fundamentarea modific rilor
veniturilor
si/sau cheltuielilor bugetare

Cheltuielile detaliate a Programelor na ionale pe care Autoritatea
Na ional Sanitar Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor trebuie s le
pun în aplicare sunt urm toarele:
1. Programul de supraveghere, prevenire i control al bolilor la animale, al
celor transmisibile de la animale la om, protec ia animalelor i protec ia
mediului pentru anul 2009 - 224.854 mii lei;
2. Programul de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor pe
anul 2009 i Programul de supraveghere i control în domeniul siguran ei
alimentelor pentru anul 2009 – 185.800 mii lei;
3. Programul ac iunilor privind identificarea i înregistrarea bovinelor
pentru anul 2009 – 23.700 mii lei;
4. Programul ac iunilor privind identificarea i înregistrarea suinelor,
ovinelor i caprinelor pentru anul 2009 – 48.010 mii lei.

7. Alte informa ii
Sec iunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legisla iei în vigoare
1. Proiecte de acte normative
suplimentare:
1. acte normative care NU ESTE CAZUL
se modific urmare a
prezentului proiect de act
normativ;

2. acte normative care Hot rârea Guvernului nr. 515/2008 pentru aprobarea actiunilor sanitarse abrog urmare a intr rii în veterinare cuprinse in Programul actiunilor de supraveghere, prevenire si
vigoare a prezentului proiect control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om,
protectia animalelor si protectia mediului, precum si alte actiuni prevazute in
de act normativ;
alte programe nationale, precum si a tarifelor aferente acestora pentru anul
2008

3. acte normative ce
trebuie elaborate în vederea
implement rii prezentului
proiect de act normativ

Ordin al pre edintelui Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru
Siguran a Alimentelor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Programului ac iunilor de supraveghere, prevenire i control al bolilor la
animale, al celor transmisibile de la animale la om, protec ia animalelor i
protec ia mediului pentru anul 2009,
Ordin al pre edintelui Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru
Siguran a Alimentelor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Programului de supraveghere i control în domeniul siguran ei
alimentelor pentru anul 2009

2. Compatibilitatea
proiectului de act normativ
cu legisla ia comunitar în

Proiectul de act normativ este compatibil cu prevederile Deciziei Consiliului
90/424/CEE privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar. De asemenea
proiectul este compatibil cu prevederile aquis-ului comunitar în domeniul
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materie

veterinar.

3. Decizii ale Cur ii
Europene de Justi ie i alte
documente

NU ESTE CAZUL

4. Evaluarea conformit ii:
Denumirea actului sau
documentului comunitar, NU ESTE CAZUL
num rul, data adopt rii i
data public rii
5. Alte acte normative i/sau NU ESTE CAZUL
documente interna ionale din
care decurg angajamente
6. Alte informa ii

NU ESTE CAZUL
Sec iunea a 6-a
Consult rile efectuate în vederea elabor rii proiectului de act normativ
Proiectul de hot râre a Guvernului pentru aprobarea Programelor na ionale
1. Informa ii privind
pe care Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar i pentru Siguran a
procesul de consultare cu
Alimentelor trebuie s le pun în aplicare în anul 2009 a fost supus analizei
organiza ii
neguvernamentale, institute i dezbaterilor în cadrul edin ei Subcomisiei de Dialog de Social pe
problemele specifice Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru
de cercetare i alte
Siguran a Alimentelor, precum i al Grupului de lucru stabilit în cadrul
organisme implicate
2. Fundamentarea alegerii acestei edin e i format din reprezentan i ai Autorit ii Na ionale Sanitare
organiza iilor cu care a avut Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor, ai Ministerul Agriculturii i
loc consultarea, precum i a Dezvolt rii Rurale, ai Federa iei Na ionale pentru Protec ia Animalelor, ai
modului în care activitatea Confedera iei Na ionale a Patronatului Român.
acestor organiza ii
este legat de obiectul
proiectului de act normativ.
3. Consult rile organizate cu
NU ESTE CAZUL
autorit ile administra iei
publice locale, în situa ia în
care proiectul de act
normativ are ca obiect
activit i ale acestor
autorit i, în condi iile
Hot rârii Guvernului nr.
521/2005 privind procedura
de consultare a structurilor
asociative ale autorit ilor
administra iei publice locale
la elaborarea proiectelor de
acte normative
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4. Consult rile desf urate în
cadrul consiliilor
interministeriale, în
Au fost constituite grupuri de lucru pentru pest porcin clasic i
conformitate cu prevederile sistemele de cre tere a porcilor, precum i pentru celelalte programe care
Hot rârii Guvernului nr.
beneficiaz de cofinan are european .
750/2005 privind
constituirea consiliilor
interministeriale permanente
5. Informa ii privind
Prevederile proiectului de hot râre a Guvernului a fost avizat favorabil
avizarea de c tre:
de c tre Consiliul Legislativ.
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de
Ap rare a rii
c) Consiliul Economic i
Social
d) Consiliul Concuren ei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informa ii
NU ESTE CAZUL
Sec iunea a 7-a
Activit i de informare public privind elaborarea si implementarea proiectului de act normativ
Au fost respectate condi iile Legii nr. 52/2003 privind transparen a
1. Informarea societ ii
civile cu privire la
decizional în administra ia public , prin afi area pe site-ul Autorit ii
necesitatea elabor rii
Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor a prezentului
proiectului de act normativ proiect de act normativ.
NU ESTE CAZUL
2. Informarea societ ii
civile cu privire la
eventualul impact asupra
mediului în urma
implement rii proiectului de
act normativ, precum i
efectele asupra s
ii i
securit ii cet enilor sau
diversit ii biologice
3. Alte informa ii
NU ESTE CAZUL
Sec iunea a 8-a
suri de implementare
1. M surile de punere în
Implementarea Programelor se realizeaz de c tre direc iile sanitaraplicare a proiectului de act veterinare i pentru siguran a alimentelor jude ene, respectiv a municipiului
normativ de c tre
Bucure ti, care se afl în subordinea Autorit ii Na ionale Sanitare
autorit ile administra iei
Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor, precum i de medicii veterinari
publice centrale i/sau
de liber practic împuternici i în conformitate cu prevederile art. 15 alin.
locale - înfiin area unor noi (2) din Ordonan a Guvernului nr. 42/2004, cu modific rile i complet rile
organisme sau extinderea
ulterioare.
competentelor institu iilor
De asemenea, Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale prin bugetul
existente
Direc iilor pentru Agricultur i Dezvoltare Rural judetene i a municipiului
Bucure ti asigur fondurile necesare desp gubirilor pentru animalele t iate,
ucise sau altfel afectate i pentru efectele colaterale înregistrate în cadrul
surilor de combatere i eradicare a unor boli ale animalelor.
2. Alte informa ii
NU ESTE CAZUL
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În acest sens, Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor a
elaborat proiectul de Hot râre a Guvernului pentru aprobarea pentru aprobarea
Programelor na ionale pe care Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar
i pentru
Siguran a Alimentelor le pune în aplicare pentru supravegherea, prevenirea, controlul i
eradicarea bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protec ia
animalelor, protec ia mediului, pentru identificarea i înregistrarea animalelor, a tarifelor
maximale aferente acestora i a Programului de supraveghere i control în domeniul
siguran ei alimentelor pentru anul 2009, pe care îl propune spre aprobare.

AUTORITATEA NA IONAL
SANITAR VETERINAR
I PENTRU
SIGURAN A ALIMENTELOR

MINISTRUL AGRICULTURII I DEZVOLT RII
RURALE

PRE EDINTE – SECRETAR DE STAT
Radu ROATI CHE AN

Dacian CIOLO

AVIZ M FAVORABIL

MINISTRUL S

II PUBLICE

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE

Eugen Gheorghe NICOL ESCU

Laz r COM NESCU

DEPARTAMENTUL PENTRU AFACERI
EUROPENE

MINISTRUL ECONOMIEI I FINAN ELOR

Varujan VOSGANIAN

Adrian CIOC NEA

MINISTRUL JUSTI IEI
lin Marian PREDOIU
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