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AUTORITATEA NAŢIONALĂ 

SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU 
SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 

 
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII 

RURALE 
 

                                                                                                            
 
         Nr. ______ din ___/ ___/                             Nr. ______ din ___/ ___/  
 
 
 
MINISTERUL AFACERILOR 

INTERNE 
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI 

INFRASTRUCTURII 
 

 
 
         Nr. ______ din ___/ ___/                                                 Nr. ______ din ___/ ___/  
 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE 
ADMINISTRARE FISCALĂ 

 
DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI 
PĂDURILOR  

 
  

 
 
   Nr. ______ din ___/ ___/                                                        Nr. ______ din ___/ ___/                 

 
 

 
ORDIN 

 
pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului 
şi gospodării apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului 

agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/337/366/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei 
posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru 

siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare 
desemnate, precum şi a programului de lucru al acestora 

 
 

Văzând Referatul de aprobare nr. _________ din ___________, întocmit de Direcţia generală control 
oficial din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, 

având în vedere prevederile art. 66 alin. (2) şi ale art. 40 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 
42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 
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în temeiul art. 167 al Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 
martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației 
privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și 
produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) 
nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 
ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale 
Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului 
și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale 
Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE,  89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 
96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele 
oficiale), 

ţinând cont de prevederile art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind 
frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la 
frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de 
mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare 
a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii 
provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor 
alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe, aprobată cu modificări prin Legea nr. 524/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

în baza prevederilor 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,             

în temeiul prevederilor art. 6 II pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,             
 în temeiul prevederilor art. 3 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din 
Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea 
Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,             
            în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu 
modificările  ulterioare,            

în baza prevederilor art. 11 alin. (3)  din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,  

în temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) pct. 36 din Hotărârea Guvernului nr. 90/2020 privind organizarea 
şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, 
 

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, ministrul 
agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul afacerilor interne, ministrul transporturilor și infrastructurii, 
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi ministrul mediului, apelor şi pădurilor emit 
următorul ordin: 

  
Art. I – Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, 

al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului 
transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 
30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate 
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controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, a 
punctelor de intrare desemnate, precum şi a programului de lucru al acestora, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 906 din 6 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după 
cum urmează: 

 
1. Titlul va avea următorul cuprins: 
“ORDIN pentru aprobarea Listei posturilor de inspecție la frontieră, a punctelor de control,  a punctelor 
de intrare şi a punctelor de ieşire în care sunt organizate controale sanitar - veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor, precum şi programul de lucru al acestora”. 

 
2.  Anexa se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 
 
Art. II – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  

  
 
AUTORITATEA NAŢIONALĂ 

SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU 
SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 
    PREŞEDINTE – SECRETAR DE 

STAT 
   

    Robert - Viorel CHIOVEANU 

 
      MINISTRUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII 

RURALE 
 

 
Nechita-Adrian OROS 

 
 

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE 
 
 
 

Lucian Nicolae BODE 

MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI 
INFRASTRUCTURII 

 
 

Cătălin DRULĂ 
 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINSTRARE 
FISCALĂ 

 
PREŞEDINTE - SECRETAR DE STAT 

 
Mirela CĂLUGĂREANU 

 

MINISTRUL MEDIULUI, APELOR ŞI 
PĂDURILOR  

  
 
 

Barna TÁNCZOS 
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Anexa la Ordinul președintelui ANSVSA nr. _________/________ 2021 
 (Anexă 

 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului mediului şi gospodării apelor, al ministrului 
administraţiei şi internelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 

30/337/366/1.511/577/2004, cu modificările şi completările ulterioare) 
 
 
 

LISTA 
posturilor de inspecție la frontieră, a punctelor de control,  a punctelor de intrare şi a punctelor de ieşire în care sunt organizate controale sanitar - veterinare  

şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi programul de lucru al acestora 
 

Nr. 
crt. 

Judeţ 

Postul de Inspecție 
la 

Frontieră/Punctul 
de intrare/ 

Denumire/Sediu/ 
Adresă 

Postul de 
Inspecție la 
Frontieră/ 
Punctul de 

intrare/ 
Punct de 

ieşire

Tipul 

Mărfuri 
aprobate 
pentru 

import şi 
tranzit 
intrare/ 
ieşire

Mărfuri 
aprobate 
pentru 

export şi 
tranzit 
ieşire 

Mărfuri 
aprobate 
pentru 

import şi 
tranzit 

Mărfuri 
aprobate 
pentru  

import în 
condiţii 
speciale 

Program de lucru 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
 

CONSTANŢA 
 

CONSTANŢA 
NORD 

(PIF)(PI) 
Incinta Port Dana 

52-53 

Constanţa 
Nord 

(PIF)(PI) 
 

P 
POA, FJ, 

PPC 
PPC PAONA PAONA, FJ 

Zilnic 
07,00 - 19,00 

Midia**(PE) P - O - 
 
- 

La solicitare 

2. 
CONSTANŢA 

 

CONSTANŢA 
SUD 

(PIF)(PI) 
Constanţa Sud 
Agigea, Incintă 

Port, Poarta nr. 10 

Constanţa 
Sud 

(PIF)(PI) 
 

P/ZL 
POA, FJ, 

PPC 
PPC PAONA PAONA, FJ 

Zilnic 
07,00 - 19,00 

3. 
 

IAŞI 
 

 
SCULENI 
(PIF)(PI ) 

Com. 
Victoria 

cod 707584 
 

 
Sculeni 

(PIF)(PI) 
 

 
R 

 
POA, FJ, 

PPC 
 

PPC PAONA PAONA, FJ Permanent 

4. 
 

IAŞI 
 

UNGHENI 
Vama Ungheni(PI) 

 

Ungheni 
Gara CFR 

(PI) 
F*** FJ - PAONA 

 
- 

La solicitare 

5. 
ILFOV 

 

AEROPORTUL 
INTERNAŢIONAL 
HENRI COANDĂ 

BUCUREŞTI 
(PIF)(PI) 

Şos. Bucureşti- 
Ploieşti 
Km 16,5 
Otopeni 

Aeroportul 
Internaţional 

Henri 
Coandă 

Bucureşti 
(PIF)(PI)

 
 
 

AP 
 

 
E,A 

POA, FJ, 
PPC 
AVC 

 
E,A, 
PPC 
AVC 

 
PAONA 

 
PAONA, FJ 

 
 

Permanent 
 

 

Aeroportul 
Internaţional 

Henri 
Coandă 

Bucureşti 
 (PE)**

AP - O - - La solicitare 

6. 
SATU MARE 

 

HALMEU 
(PIF)(PI) 

Str. Titulescu nr. 1 
Cod 447145 

Halmeu 
(PIF)(PI) 

 

 
R 
 

O,E,A 
AVC 

POA, FJ, 
PPC

O,E,A 
AVC 
PPC 

 
PAONA 

 
PAONA, FJ 

Zilnic 
08,00 – 20,00 

Halmeu(PI) F* FJ - PAONA - La solicitare 

7. 
SUCEAVA 

 

SIRET 
(PIF)(PI) 

Str. Alexandru Cel 
Bun nr. 46 

Cod 725500 

Siret 
(PIF)(PI) 

R 
POA, FJ, 

PPC 
PPC PAONA PAONA, FJ 

 
Zilnic 

07,00 – 19,00
Vicşani – 
(Dorneşti) 

(PI)
F* FJ - PAONA - La solicitare 

8. 
TIMIŞ 

 

STAMORA 
MORAVIŢA 

(PIF)(PI) 
Com. Moraviţa 
Vama Moraviţa 

cod 307280 

Stamora 
Moraviţa 
(PIF)(PI) 

R 

O,E,A, 
AVC 

POA, FJ, 
PPC

O,E,A, 
AVC 
PPC 

PAONA PAONA, FJ 
Zilnic 

08,00 – 20,00 

Stamora 
Moraviţa 

(PI)
F* FJ - PAONA - La solicitare 

Stamora 
Moraviţa 

(PIF) *****
R POA - - - La solicitare 

9. 
VASLUI 

 

ALBIŢA 
(PIF)(PI) 

Sat Albiţa Com. 
Drânceni, Cod 

737221 

Albiţa 
(PIF)(PI) 

 
R 

O,E,A, 
AVC, 

POA, FJ, 
PPC 

O,E,A, 
AVC 
PPC 

PAONA PAONA, FJ Permanent 

10. GALAŢI 

GALAŢI (PI) 
Vama Galaţi 

Rutier/Feroviar/ 
Port 

Galaţi rutier/ 
feroviar/port 

(PI) 
R/F*/P FJ - PAONA 

 
- 

Permanent 
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11. GIURGIU**** 

GIURGIU (PC) 
Vama Giurgiu 
Birou Vamal 

Giurgiu, DN 5, km 
63, Cod 080770 

Giurgiu 
Rutier (PC) 

R - - - PAONA, FJ La solicitare 

12. BRĂILA 

BRĂILA (PE) 
Port 

Dana 25 - 26 

Brăila Port 
**(PE) 

P - O - - 
 

La solicitare 
 

BRĂILA (PE) 
Port 

Zona Liberă, 
Perimetrul 1, Dana 

46 

 
Brăila Port 

**(PE) 
P - O - - 

 
La solicitare 

13. MEHEDINŢI 

PORŢILE DE 
FIER I (PI) 

Loc. Gura Văii 

Porţile de 
Fier I (PI) 

R FJ - PAONA - La solicitare 

DROBETA 
TURNU 

SEVERIN (PI) 
Loc. Drobeta 

Turnu Severin, str. 
Portului, nr. 2 

Drobeta 
Turnu 

Severin (PI) 
P FJ - PAONA - La solicitare 

14. TULCEA 

ISACCEA (PI) 
Port 

Loc. Isaccea 
 

Isaccea 
(PI) 

R 
(nave tip 
RO - RO) 
******

FJ - PAONA - 
Zilnic 

07,00 – 19,00 

 
* - Execută controalele la solicitarea prealabilă a şefului staţiei C.F.R. 
** - Numai pentru export animale vii: ungulate – O. 
*** -Transporturile intrate prin Punctul de trecere a frontierei de stat Ungheni vor fi controlate la solicitare, la Gara CFR Cristeşti, cu personal de la PIF Sculeni. 
**** - Punctul de Control Giurgiu rutier este aprobat pentru controlul transporturilor cu produse alimentare de origine nonanimală, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
nr. 1793/2019 al Comisiei din 22 octombrie 2019 privind intensificarea temporară a controalelor oficiale şi măsurile de urgenţă care reglementează intrarea în Uniune a anumitor bunuri din 
anumite ţări terţe, de punere în aplicare a Regulamentelor (UE) 2017/625 şi (CE) nr. 178/2002 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 669/2009, 
(UE) nr. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 şi (UE) 2018/1660 ale Comisiei. 
***** - Numai pentru transporturile cu produse de origine animală autorizate pentru tranzit intrare de către PIF Constanţa Nord sau PIF Constanţa Sud, care tranzitează teritoriul Uniunii 
Europene pe Fluviul Dunărea şi îl părăsesc prin Punctul de Trecere a Frontierei Drobeta Turnu Severin. 
****** - Produse de origine nonanimală şi furaje în mijloace de transport rutiere, transportate pe nave RO – RO (roll on/ roll off). 
  
NOTĂ: 
Zona Liberă Giurgiu – numai la solicitarea autorităţii vamale, pentru punerea în liberă circulaţie a produselor alimentare de origine non-animală importate din ţări terţe, inspectorul din cadrul 
Compartimentului siguranţa alimentelor al Direcţiei Sanitar - Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Giurgiu aplică legislaţia specifică în vigoare. 
  
LEGENDA:  
PIF - orice post de inspecție responsabil pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor situat în imediata vecinătate a unui punct de intrare pe teritoriul României, într-o 
zonă desemnată de autoritățile vamale în conformitate cu reglementările vamale, care corespunde principiilor privind organizarea controalelor sanitare veterinare ale animalelor vii provenite 
din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe, introduse în România și a căror 
listă se aprobă prin ordin comun al autorităților publice centrale care răspund de administrația publică, agricultură, alimentație, controlul vamal, silvicultură, protecția mediului și transport 
PC - Punct de control înseamnă un loc, inclusiv toate facilităţile existente în acel loc, desemnat de autoritatea competentă centrală pentru efectuarea controalelor de identitate şi fizice asupra 
unor transporturi de produse de origine nonanimală provenite din ţări terţe, transferate dintr-un post de control la frontieră în care s-a efectuat numai controlul documentar. 
PI - Punct de intrare – punct de trecere a frontierei de stat a României prin care se derulează operaţiuni de import şi tranzit de produse alimentare de origine nonanimală conform prevederilor 
Ordinului nr. 152/3476/2020 privind aprobarea Normei pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală care stabilește condițiile în care se derulează operațiunile de import, export, tranzit și 
comerț intraunional de produse alimentare de origine nonanimală și de produse chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate 
consumului uman supuse controlului oficial pentru siguranța alimentelor, precum şi operaţiuni de import şi tranzit cu furaje de origine vegetală. 
PE - Punct de ieşire - punct de control la frontieră din cadrul unui post de inspecţie la frontieră sau orice alt loc desemnat de către un stat membru al Uniunii Europene prin care animalele vii 
părăsesc teritoriul vamal al Comunităţii Europene. 
R - rutier 
P - port 
AP - aeroport 
F - feroviar 
ZL - zonă liberă 
O - animale vii – ungulate 
E - animale vii - ecvidee înregistrate 
A - animale vii - altele (câini, pisici, dihori domestici), nevertebrate, peşti tropicali ornamentali, amfibieni, reptile, păsări - toate speciile, mamifere (rozătoare şi iepuri domestici) şi animale de 
circ, cuprinse în anexa I la Decizia Comisiei din 17 aprilie 2007 nr. 275/2007 privind listele de animale şi produse care urmează să fie supuse controalelor la posturile de inspecție la frontieră în 
conformitate cu Directivele 91/496/CEE şi 97/78/CE ale Consiliului. 
AVC - animale vii CITES (exemplare vii de specii de animale incluse în anexele Convenţiei de la Washington din 3 martie 1973 (Convenţia privind comerţul internaţional cu specii de faună şi 
floră sălbatice pe cale de dispariţie (CITES) şi/sau în anexele Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 2007/2019 al Comisiei din 18 noiembrie 2019 de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului privind listele cu animalele, produsele de origine animală, materialul germinativ, subprodusele de origine animală şi 
produsele derivate şi fânul şi paiele care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră şi de modificare a Deciziei 2007/275/CE, sunt supuse controlului vamal potrivit 
prevederilor Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996, privind protecţia speciilor de faună şi floră sălbatică prin controlul comerţului cu acestea, cu modificările 
ulterioare. 
FJ - furaje 
POA - produse de origine animală (inclusiv material seminal, ovule, embrioni, produse compuse, paie şi fân), cuprinse în anexele Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 2007/2019 al 
Comisiei din 18 noiembrie 2019 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului privind listele cu animalele, produsele de 
origine animală, materialul germinativ, subprodusele de origine animală şi produsele derivate şi fânul şi paiele care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră şi de 
modificare a Deciziei 2007/275/CE şi în Decizia Comisiei nr. 275/2007/ CE din 17 aprilie 2007 privind listele cu produsele compuse care trebuie să fie supuse controalelor la posturile de 
inspecție la frontieră; 
PPC - părţi şi produse obţinute din specii de animale incluse în anexele Convenţiei de la Washington din 3 martie 1973 şi/sau în anexele Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 
decembrie 1996, privind protecţia speciilor de faună şi floră sălbatică prin controlul comerţului cu acestea, cu modificările ulterioare, incluse sau nu în alte mărfuri. Acele PPC care nu sunt 
cuprinse în anexele Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 2007/2019 al Comisiei din 18 noiembrie 2019 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2017/625 al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind listele cu animalele, produsele de origine animală, materialul germinativ, subprodusele de origine animală şi produsele derivate şi fânul şi 
paiele care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră şi de modificare a Deciziei 2007/275/CE, sunt supuse controlului vamal potrivit prevederilor Regulamentului 
(CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996, privind protecţia speciilor de faună şi floră sălbatică prin controlul comerţului cu acestea, cu modificările ulterioare. 
PAONA - produse alimentare de origine non-animală. 
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Nr. ..../ ......... 

 

DIRECŢIA GENERALĂ CONTROL OFICIAL 

Nr. ..../ ......... 

 

                                                                                                 Se aprobă, 

PREŞEDINTE – SECRETAR DE STAT 

Dr. Robert Viorel CHIOVEANU 

              Propun a se aproba, 

VICEPREŞEDINTE – SUBSECRETAR DE STAT 

        Dr. Alexandru Ioan ZARUG 

  

REFERAT DE APROBARE 

 

Autoritatea  Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin 
Direcţiile Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţene,   în cadrul cărora 
funcţionează Posturile de Inspecție la Frontieră, este implicată în sistemul integrat de 
management al frontierei, prin controalele veterinare şi pentru siguranţa alimentelor pe care 
le efectuează asupra animalelor vii, produselor de origine animală şi nonanimală, furaje, 
precum şi a altor mărfuri periculoase pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediul 
înconjurător. 

În temeiul: 

 Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare, aprobată 
cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi a  

Ordonanţei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră 
organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul 
tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, 
precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru 
controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele 
sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru 
animale provenite din ţări terţe, aprobată cu modificări prin Legea nr. 524/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

a fost emis Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor, al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului 
administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodării apelor, al vicepreşedintelui 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al ministrului transporturilor, construcţiilor şi 
turismului nr.  30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspecţie la 
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frontieră stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor 
veterinare, cu modificările şi completările ulterioare.  

Prin adresa nr. 107/09.01.2020, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Giurgiu comunică Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor, faptul că DSVSA Giurgiu are închiriat în cadrul Biroului Vamal Giurgiu un spaţiu cu 
destinaţie birou, dotat corespunzător pentru efectuarea controalelor oficiale şi un spaţiu de 
depozitare necesar pentru reţinerea oficială a produselor alimentare din care s-au prelevat 
probe, până la sosirea buletinelor de analiză. 

Ţinând cont de art. 61 alin. (1) şi alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 625/2017, precum 
şi de adresa DSVSA Giurgiu nr. 107/09.01.2020, Punctul de import desemnat Giurgiu rutier, se 
redesemnează ca Punct de control. 

Având în vedere activitatea de control la frontieră extrem de scăzută în unele Puncte de 
Intrare, se impune delistarea acestora din “Lista  posturilor de inspecţie la frontieră în care 
sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de 
intrare, a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, precum şi a programului de 
lucru al acestora” din Anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al 
ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodării apelor, al 
vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al ministrului transporturilor, 
construcţiilor şi turismului nr.  30/366/337/1.511/577/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, astfel: 

- Punctul de Intrare Rădăuţi Prut – rutier, care din anul 2010 de la 
introducerea în Ordinul nr.  30/366/337/1.511/577/2004, până în anul 2020, 
nu a înregistrat niciun transport de produse de origine nonanimală sau furaje; 

- Punctul de intrare Stânca Costeşti - rutier, care din anul 2014 de la 
introducerea în  Ordinul nr.  30/366/337/1.511/577/2004, până în anul 2020, a 
înregistrat un număr de 5 transporturi de biscuiţi, origine Republica Moldova, 
cu destinaţie finală Spania, pentru o cantitate totală de 45 tone.  

Activitatea de control al bagajelor călătorilor precum şi reţinerea produselor de origine 
animală în vederea confiscării şi distrugerii în cele două Puncte de Intrare este realizată doar 
de către personalul vamal cu respectarea Legii nr. 86/2006 Cod Vamal, care în conformitate cu 
prevederile Capitolului I, art. 2, lit. 4, precizează că: “(4) La trecerea frontierei de stat, 
mărfurile, mijloacele de transport şi orice alte bunuri sunt supuse controlului vamal şi 
aplicării reglementărilor vamale numai de către autoritatea vamală”, fapt ce nu necesită 
prezenţa fizică permanentă a personalului din cadrul DSVSA Botoşani. Prezenţa consilierilor din 
cadrul DSVSA Botoşani va fi necesară în Punctele de Intrare Stânca Costeşti şi Rădăuţi Prut doar 
la întocmirea documentelor de sechestru /reţinere oficială la solicitarea agenţilor vamali. De 
asemenea, cantitatea de produse de origine animală confiscată din bagajele călătorilor a 
scăzut foarte mult datorită traficului de călători foarte scăzut (între 5-7 autoturisme pe zi). 

În ceea ce priveşte activitatea de aplicare a dezinfectantului pe covorul dezinfectant, în 
Punctele de Intrare Stânca Costeşti şi Rădăuţi Prut, această activitate va fi suprimată  odată cu 
delistarea acestora din “Lista  posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate 
controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor 
de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, precum şi a programului de lucru al acestora”, din 
Anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
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Alimentelor, al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului 
administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodării apelor, al vicepreşedintelui 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al ministrului transporturilor, construcţiilor şi 
turismului nr.  30/366/337/1.511/577/2004, riscul diseminării virusului PPA prin autovehiculele 
ce transportă alimente şi furaje dispărând.   

Prin adresele nr. 2825/12.02.2020 şi nr. 15506/13.08.2020, DSVSA Botoşani a informat 
ANSVSA în legătură cu faptul că instituţia  nu mai poate susţine financiar  delegarea 
personalului din cadrul DSVSA Botoşani în cadrul Punctelor de Intrare Stânca Costeşti şi Rădăuţi 
Prut, în condiţiile în care activitatea de control al siguranţei alimentelor la frontieră este 
aproape nulă. 

DSVSA Botoşani consideră că efectuarea serviciului de permanenţă este nejustificat din 
următoarele considerente: 

1. cheltuieli de deplasare cu autoturismul propriu şi diurna (aproximativ 50.000 
lei/an); 

2. depăşirea orelor legale de lucru aferente unei săptămâni; 

3. efectuarea zilelor libere compensatorii timpului lucrat suplimentar, ceea ce 
perturbă activitatea şi atribuţiile specifice fiecărui serviciu; 

4. plata orelor lucrate în schimbul de noapte; 

5. consumul soluţiei dezinfectante (în medie 4 kg de dezinfectant Virkon în 24 de 
ore), în condiţiile în care nu există trafic de autovehicule cu alimente şi furaje. 

 

Prin adresele nr. 9269/07.08.2019 înregistrată la ANSVSA cu nr. 9833/08.08.2019 şi nr. 
13030/21.10.2020, înregistrată la ANSVSA cu nr. 12943/23.10.2020, DSVSA Satu Mare a informat 
conducerea ANSVSA că programul de lucru actual al Postului de Inspecție la Frontieră Halmeu 
nu mai corespunde noilor realităţi, în ceea ce priveşte numărul de persoane care îşi desfăşoară 
activitatea în prezent în PIF Halmeu, în ultimul an pensionându-se un număr de 2 medici 
veterinari, iar art. 27 din Legea nr. 55/2020 prevede că „Pe durata stării de alertă, în 
instituţiile şi autorităţile publice se suspendă orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor 
vacante şi temporar vacante”. 

 Astfel, în prezent, în PIF Halmeu îşi desfăşoară activitatea numai 4 medici veterinari cu 
atribuţii în controlul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi un inginer agronom cu 
atribuţii de control pentru siguranţa alimentelor. 

Raportat la programul actual “Permanent 24/24, 7/7”, personalul din PIF Halmeu este 
insuficient, în sensul că nu pot fi asigurate turele de lucru, concediile de odihnă se efectuează 
cu foarte mare dificultate, iar în situaţia în care o persoană are nevoie de concediu medical 
turele de lucru nu pot fi acoperite în totalitate. 

În contextul situaţiei epidemiologice actuale generată de evoluţia pandemiei COVID-19, 
în perioada situaţiei de urgenţă şi a stării de alertă, în baza Regulamentului de punere în 
aplicare (UE) 2020/466 privind măsurile temporare de limitare a riscurilor pentru sănătatea 
umană, a animalelor şi a plantelor şi bunăstarea animalelor în timpul anumitor perturbări grave 
ale sistemelor de control ale statelor membre deteriminate de boala cauzată de noul 
coronavirus (COVID -19), ANSVSA a aprobat desfăşurarea programului de lucru în PIF Halmeu de 
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12 ore zilnic, în intervalul orar 08.00-20.00, fără a fi afectată activitatea de control sanitar 
veterinar şi pentru siguranţa alimentelor la frontieră. 

De asemenea, în această perioadă nu au existat sesizări din partea altor instituţii ale 
statului (Autoritatea Vamală, Poliţia de Frontieră, Autoritatea Fitosanitară) cu atribuţii de 
control la frontieră în PTF Halmeu sau din partea operatorilor economici, în legătură cu 
reducerea programului de lucru. 

Din analiza numărului de transporturi supuse controalelor  sanitare veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor, derulate prin   PIF Halmeu în perioada 2017 – 2020, rezultă o medie a 
numărului de transporturi de 5-6 transporturi/zi controlate, ce nu va îngreuna activitatea în 
cadrul PTF Halmeu în cadrul unui program de 12 ore/zi. 

 Prin adresa DSVSA Timiș nr. 38764/21.12.2010, înregistrată la ANSVSA cu nr. 
15704/21.12.2020, aceasta  informează ANSVSA că în cadrul PIF Moravița există un număr de 
șase posturi de funcționari publici. Din cele 6 posturi, unul este vacant și, conform legislației în 
vigoare este blocat, nefiind posibilă ocuparea acestuia prin concurs. Două din celelalte 5 
posturi  sunt ocupate de funcționari publici care nu pot asigura singuri controlul specific, 
datorită unor cauze medicale sau a profesiei de medic uman. În formula actuală programului de 
activitate care este permanent (24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână), fiecare funcționar din PIF 
acumulează lunar între 20 și 32 de ore suplimentare, care nu mai pot fi recuperate, neputându-
se respecta prevederile în vigoare ale legislației muncii. Totodată, pentru efectuarea 
concediilor de odihnă sau în situații de concedii medicale, ori alte situații neprevăzute,nu 
există personal care să poată prelua sarcinile celor care lipsesc. 

Având în vedere aceste aspecte, care pot constitui riscuri permanente privind 
desfășurarea cantitativă și mai ales calitativă a activității, DSVSA Timiș solicită că esteabsolut  
necesară  aprobarea reducerii programului de activitate la un regim de 12 ore/zi, fapt care s-a 
mai realizat fără nicio problemă în anul 2020, fără nicio problemă deosebită pe perioada stării 
de urgență. 

Se va reveni la programul actual de permanență odată ce legislația specifică va permite 
oganizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante.  

La momentul actual, transporturile de produse de origine nonanimală şi furaje cu 
origine Serbia, care intră în România prin PI Porţile de Fier I (rutier) şi PI Drobeta Turnu Severin 
(port) sunt controlate, la solicitare, de către personalul DSVSA Timiş – PIF Moraviţa. 

Numărul de transporturi intrate prin PI Porţile de Fier I şi PI Drobeta Turnu Severin  
reprezintă aproximativ 30% din numărul de transporturi controlate în PIF Moravita. 

Aceste transporturi sunt controlate numai din punct de vedere documentar. 

În vederea eficientizării controalelor, în sensul  asigurării controlului complet asupra 
transporturilor (inclusiv identitate şi fizic), şi luând în considerare faptul că numărul 
personalului din PIF Moraviţa s-a diminuat cu 2 persoane prin pensionarea acestora, angajările 
pe perioada evoluţiei pandemiei de COVID – 19, fiind suspendate, se impune transferarea 
responsabilităţii controlului oficial al transporturilor de la DSVSA Timiş - PIF Moraviţa, la DSVSA 
Mehedinţi. 

Prin adresa nr. 35626/1299 din 5.10.2020, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi 
Comunicaţiilor a transmis Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Studiul de Trafic care a stat la baza finanţării construcţiei punctului de trecere a 
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frontierei Isaccea din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Operaţional 
Infrastructură Mare 2014-2020 şi anexa cu traficul zilnic de mărfuri pe ambele sensuri, estimat 
până în anul 2048, şi solicită includerea punctului de trecere a frontierei Isaccea ca Punct de 
Intrare în  “Lista  posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, a 
punctelor de intrare desemnate, precum şi a programului de lucru al acestora” din Anexa la 
Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, 
al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului administraţiei şi 
internelor, al ministrului mediului şi gospodării apelor, al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală şi al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr.  
30/366/337/1.511/577/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

În Studiul de Trafic  este estimat traficul de produse alimentare , băuturi alcoolice şi 
nealcoolice şi oţet, estimat la 130 de tone/zi în anul 2022, 166 tone/zi în anul 2030, 230 
tone/zi în anul 2040 şi 293 tone/zi în anul 2048. 

De asemenea, Studiul de Trafic scoate în evidenţă faptul că deschiderea PI Isaccea 
pentru traficul de mărfuri, deschide o cale de transport mai rapidă şi mai eficientă ca timpi de 
operare între localităţile din Ucraina şi localităţile din România, precum Tulcea, Galaţi, 
Constanţa sau Brăila, inclusiv economia de combustibil şi reducerea emisiilor de CO2 estimate, 
ca urmare a trecerii camioanelor cu bacul la Isaccea. 

Având în vedere cele mai sus menţionate, avem rugămintea domnule Preşedinte, de a 
aproba modificarea “Lista  posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, 
a punctelor de intrare desemnate, precum şi a programului de lucru al acestora” din Anexa la 
Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, 
al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului administraţiei şi 
internelor, al ministrului mediului şi gospodării apelor, al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală şi al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr.  
30/366/337/1.511/577/2004, astfel:  

- delistarea Punctelor de Intrare Stânca Costeşti şi Rădăuţi Prut din “Lista  
posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor 
de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, precum şi a programului de lucru 
al acestora” din Anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului agriculturii, pădurilor 
şi dezvoltării rurale, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului 
mediului şi gospodării apelor, al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală şi al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului 
nr.  30/366/337/1.511/577/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

- reducerea programului de lucru al PIF Halmeu de la Program de lucru 
Permanent , la Zilnic 8.00-20.00; 

- reducerea programuli de lucru al PIF Moravița de la Program de lucru 
permanent, la Zilnic 8.00-20.00; 

- transferarea responsabilităţii controalelor oficiale asupra transporturilor 
intrate prin PI Porţile de Fier I (rutier) şi PI Drobeta Turnu Severin (port) de la 
DSVSA Timiş - PIF Moraviţa, la DSVSA Mehedinţi.  
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- includerea portului Isaccea ca Punct de Intrare în  Ordinul preşedintelui 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al 
ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului 
administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodării apelor, al 
vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al ministrului 
transporturilor, construcţiilor şi turismului nr.  30/366/337/1.511/577/2004, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Cu deosebită stimă, 

 

DIRECTOR GENERAL 

Dr. Alexandru DUMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


