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AUTORITATEA N AŢIONALĂ S ANITARĂ VETERIN ARĂ 

 Ş I PENTRU S IGURANŢA ALIMENTELOR 
 

ORDIN 
 

privind modificarea art. 6 din  Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale S anitare Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind 
organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar – veterinar efectuat de către 
personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală,  
 
 
 

Văzând Referatul de aprobare nr. 6324 din 03.11.2015, întocmit de Direcţia siguranţa alimentelor  
de origine animală din cadrul Direcţiei Generale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, 

 având în  vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verif icarea 
conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate 
animală şi de bunăstare a animalelor, cu modificările şi completările ulterioare, 
 ţinând cont de prevederile art. 10, lit b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea 
activităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 
 în temeiul art.3 alin. (3) 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 S anitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite 
următorul ordin: 
 
 Art. I. 
 Articolul 6 din Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea 
activităţii de control oficial sanitar – veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care 
produc alimente de origine animală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 26 
martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 6. – Prezentul ordin se publică în M onitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică până la data de 
31 decembrie 2016.” 
  
  
 
 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare  
şi pentru Siguranţa Alimentelor 

Dr. Dumitru BĂICULES CU 
 
 
 
 
Bucureşti_______/________/ 
Nr. ________     
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                                                                                SE APROBĂ,  

Nr. 6324/03.11.2015                           PREŞEDINTE – SECRETAR DE STAT 

                                                                   Dr. Dumitru BĂICULESCU 
 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

  

 

 
 În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea 

activităţii veterinare şi pentru siguranţa alimentelor aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Naţională Sanitară 

Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor elaborează norme sanitare veterinare unice şi 

obligatorii pentru persoanele fizice şi juridice deţinătoare de animale şi pentru cele care produc, 

prelucrează, depozitează, transportă şi valorifică produse de origine animală. 

       Având în vedere: 

- că la data de 31.12.2015 Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 64/2007 pentru aprobarea 

Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-

veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine 

animală îşi încetează aplicabilitatea; 

- necesitatea asigurării controalelor şi supravegherii sanitare veterinare oficiale în unităţile 

care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, 

conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 882/2004 şi ale Regulamentului (CE) nr. 854/2004; 

- necesitatea reînnoirii contractelor încheiate între Direcţiile Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi unităţile care produc, 

procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, pentru asigurarea 

efectuării controalelor şi supravegherii sanitare veterinare oficiale; 
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- importanţa stabilirii numărului de medici veterinari care efectuează controlul oficial şi 

supravegherea sanitară veterinară pentru fiecare unitate din industria alimentară care produce 

produse de origine animală, în funcţie de specificul activităţii acesteia, capacitatea de producţie, 

fluxul tehnologic şi sistemul de organizare; 

 

Direcţia Siguranţa Alimentelor de Origine Animală a elaborat un proiect de ordin pentru 

modificarea şi completarea prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare 

Veterinare şi Pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare 

veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat 

de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală, pe care îl 

înaintăm alăturat în vederea avizării. 

  

 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

 

Dr.  Dana TĂNASE 
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