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AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI  
PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 
Ordin  

pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 29/2014 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi 
eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia 

animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, 
ovinelor, caprinelor şi ecvideelor şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului 

de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor 
 

 

Văzând Referatul de aprobare nr. .................... din ......................, întocmit de Direcţia 

Generală Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale 

Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, 

ţinând cont de prevederile art. 63 şi ale art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 

privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

în baza prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1156/2013 privind aprobarea 

acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control 

şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi 

protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi 

ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei 

alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora; 

în temeiul art. 3 alin. (1) şi (3), precum şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 

1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor emite următorul ordin: 
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Art. I. – Anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 

pentru Siguranţa Alimentelor nr. 29/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a 

celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare 

şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor şi a Normelor metodologice 

de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor se 

modifică după cum urmează: 

1. În notă, punctul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„51. Inspecţiile în exploataţiile nonprofesionale înregistrate în Registrul naţional al 

exploataţiilor sunt programate a se efectua în două campanii, respectiv februarie - mai şi 

septembrie-octombrie. După finalizarea inspecţiilor în exploataţiile nonprofesionale din perioada 

februarie - mai, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Animalelor 

analizează în detaliu modalitatea de realizare a acestora şi rezultatele obţinute. În funcţie de 

concluziile acestor analize, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 

Animalelor decide dacă este necesar efectuarea celei de a doua campanii de inspecţii în 

exploataţiile nonprofesionale  programate a se desfăşura în perioada septembrie-octombrie. 

Plata pentru realizarea inspecţiilor în exploataţiile nonprofesionale se efectuează numai în cazul 

în care au fost operate în Baza Naţională de Date toate modificările identificate în teritoriu în 

momentul efectuării acestor inspecţii.” 

2. La Capitolul I secţiunea 1 punctul 1 litera B coloana  II, punctul 2, teza întâi de la 
Prima campanie se modifică şi va avea următorul cuprins:  
            “2. activă**  

Prima campanie 

Supravegherea activă se efectuează în timpul efectuării inspecţiilor în exploataţii în 

perioada februarie - mai.” 

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

  
Preşedintele 

Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare 
şi pentru Siguranţa Alimentelor 

    Vladimir Alexandru Mănăstireanu 

 

 

Bucureşti, ............/........... 2014 
Nr. ........ 



AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR 
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Nr.             / 
 

De acord, 
 

       PREŞEDINTE - SECRETAR DE STAT 
         

                                                                             Dr. Vladimir Alexandru MĂNĂSTIREANU 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

 
         Având în vedere imposibilitatea realizării în perioada stabilită prin Ordin a activităţilor 
referitoare la inspecţiile în exploataţii, în conformitate cu programul acţiunilor de supraveghere, 
prevenire,  control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia 
animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, 
caprinelor şi ecvideelor, Direcţia Sănătate şi Bunăstare a Animalelor propune  modificarea 
Ordinului preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 29/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la 
animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de 
identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor şi a Normelor 
metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei 
alimentelor , după cum urmează: 
 
1. La Anexa nr. 1, Norme metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, 
prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, 
protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, 
ovinelor şi caprinelor şi ecvideelor,  Notă, punctul 51 se va modifica şi va avea următorul cuprins: 
 
„51. Inspecţiile în exploataţiile nonprofesionale înregistrate în Registrul naţional al exploataţiilor sunt 
programate a se efectua în două campanii, respectiv februarie-mai şi septembrie-octombrie. După finalizarea 
inspecţiilor în exploataţiile nonprofesionale din perioada februarie-mai, Autoritatea Naţională Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa Animalelor analizează în detaliu modalitatea de realizare a acestora şi rezultatele 
obţinute. În funcţie de concluziile acestor analize, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Animalelor decide dacă este necesar efectuarea celei de a doua campanii de inspecţii în exploataţiile 
nonprofesionale  programate a se desfăşura în perioada septembrie-octombrie. Plata pentru realizarea 
inspecţiilor în exploataţiile nonprofesionale se efectuează numai în cazul în care au fost operate în Baza 
Naţională de Date toate modificările identificate în teritoriu în momentul efectuării acestor inspecţii.! 
 
2. La CAPITOLUL I “PROGRAME NAŢIONALE DE SUPRAVEGHERE ŞI  CONTROL  AL BOLILOR LA 
ANIMALE, SECŢIUNEA 1, PROGRAME NAŢIONALE DE SUPRAVEGHERE, CONTROL ŞI ERADICARE A 
BOLILOR LA ANIMALE”, pct. 1. PROGRAMUL PENTRU MONITORIZAREA, CONTROLUL ŞI 
ERADICAREA PESTEI PORCINE CLASICE ÎN ROMÂNIA PENTRU ANUL 2014, B. Supravegherea 
în exploataţiile non-profesionale 

Coloana  II. Supravegherea serologică, se va modifica şi va avea următorul conţinut:  
 

“2. activă**  
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Prima campanie 
Supravegherea activă se efectuează în timpul efectuării inspecţiilor în exploataţii în perioada februarie-mai. 
 
 
        În contextul celor menţionate anterior se impune modificarea şi completarea Ordinului 
preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 29/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor 
transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi 
înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor şi a Normelor metodologice de 
aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor pe care vă 
rugăm să aveţi amabilitatea de a-l aproba  pentru a fi promovat şi publicat în Monitorul Oficial 
al României, Partea I. 

 
 
Cu stimă, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR GENERAL 
 

Dr. Cristian DUICU 
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