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AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ 

             ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 

ORDIN 
privind modificarea și completarea Ordinului președintelui ANSVSA pentru aprobarea 

Procedurii privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul 
acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile 

de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi 
înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor,  aprobat prin Ordinul 

președintelui ANSVSA nr. 106 din 22 septembrie 2015 
 

Văzând Referatul de aprobare nr. 715/508 din 19.02.2021, întocmit de Direcţia Generală 
Sănătatea și Bunăstarea Animalelor și Direcția Generală Control Oficial, din cadrul Autorităţii 
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, având în vedere prevederile 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 nr. 
215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 3 alin. (3) şi 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: 

 
Art. I. – Anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor nr. 106/2015 pentru aprobarea Procedurii privind decontarea acţiunilor 
sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al 
bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia 
mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, 
publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică și se completează după cum urmează: 
1. Din textul actului normativ se va elimina sintagma “echipamentele de tehnică de calcul şi de 
comunicaţie” 
 
 1. La punctul 2.5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 
 „(2) Pentru efectuarea acțiunilor sanitar-veterinare, medicul veterinar de liberă practică 
împuternicit întocmește tabelele prevăzute de prezenta procedură; aceste tabele sunt generate din 
aplicațiile electronice specifice și conţin date despre animale şi proprietarii/deţinătorii acestora, 
din localitatea/unitatea administrativ-teritorială respectivă; animalele regăsite pe teren, dar 
neînscrise în tabelele generate se înscriu suplimentar, olograf, de către medicii veterinari de 
liberă practică împuterniciţi cu ocazia efectuării acţiunilor sanitar-veterinare prevăzute mai sus, 
cu menţionarea codului de identificare şi a datelor proprietarului/deţinătorului; se pot completa 
olograf numai animalele care nu se regăsesc în sistemul electronic; animalele din tabelele 
generate, care nu au fost supuse acțiunilor sanitar-veterinare, se justifică în concordanță cu baza 
de date. 
            2. La punctul 2.5, după alineatul (2) se întocmește un nou alineat, alineatul (21), cu 
următorul cuprins:        
            „(21) Pentru decontarea acţiunilor sanitar-veterinare executate la ecvidee, medicul 
veterinar de liberă practică împuternicit întocmește tabelul de prelevare a probelor sau de 
efectuare a vaccinării profilactice sau de necesitate, conform modelului prevăzut la anexa nr. 11 
la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale 
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 248/79/2017 pentru implementarea 
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procesului de identificare şi înregistrare a ecvideelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
generarea și completarea tabelului se efectuează conform procedurii descrise la art. 7 alin. (2) lit. 
i) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale 
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 248/79/2017, cu modificările şi 
completările ulterioare.” 
 2. La punctul 2.5., după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu 
următorul cuprins: 
     „(4) Pentru decontarea acţiunilor sanitar-veterinare privind numărul exploataţiilor 
inspectate, medicul veterinar de liberă practică împuternicit întocmește decontul justificativ 
conform modelului prevăzut la anexa nr. 11” 
 3.  La punctul 2.6., literele a) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins: 
 „a) deconturile justificative pentru efectuarea acţiunilor/serviciilor sanitar-veterinare 
prevăzute în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al 
celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare 
şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, ale căror modele sunt 
prevăzute în anexele nr. 1 și 11.” 
........................................................................................................................................................... 
 „f) sinteza privind efectuarea acțiunilor sanitar-veterinare, conform modelului prevăzut 
în anexa nr. 6;” 
 4. Pct. 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.11.,- 2.13.din Anexă se modifică și vor avea următorul 
cuprins:  
 „2.6. (1) Deconturile prevăzute la pct. 2.5. se predau cu adresă de înaintare și includ 
următoarele documente:  
........................................................................................................................................................... 
(2) Adresa de înaintare prevăzută la alin. (1) trebuie să conțină informații privind reprezentantul 
legal care predă decontul, numărul și data contractului în baza căruia s-au efectuat acțiunile, data 
predării, enumerarea documentelor care fac parte din decont, numărul de file și semnătura. 
 2.7. Prezintă medicului veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor oficiale deconturile întocmite la sfârşitul lunii şi/sau acţiunii sanitar-
veterinare, prevăzute la subpct. 2.5, în primele două zile lucrătoare ale lunii, pentru luna 
anterioară şi/sau pentru acţiunea sanitar-veterinară încheiată, în vederea verificării şi avizării 
tehnico-administrative.” 
  „2.8. După avizarea deconturilor justificative prevăzute la subpct. 2.5 de către medicul 
veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale, 
medicul veterinar de liberă practică împuternicit depune decontul înregistrat la secretariatul 
DSVSA, până la data de 18 a lunii curente pentru luna anterioară, la Serviciul/Biroul control 
oficial sănătate şi bunăstare animală. 
     2.9. Factura fiscală aferentă acţiunilor/serviciilor sanitar-veterinare prevăzute în 
Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor 
transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi 
înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor sau aferentă acţiunilor 
neprogramate ori altor categorii de acţiuni este emisă de medicul veterinar de liberă practică 
împuternicit  după avizarea decontului lunar de către Serviciul/Biroul control oficial sănătate şi 
bunăstare animală din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, 
precum şi a municipiului Bucureşti; emitentul depune factura fiscală până cel târziu în ultima zi 
lucrătoare a lunii curente, pentru luna anterioară/sau pentru acţiunea sanitar-veterinară efectuată, 
la registratura instituţiei mai sus menţionate.” 
........................................................................................................................................................... 
 „2.11. Decontul lunar prevăzut la pct. 2.10 se predă cu adresă de înaintare și cuprinde 
următoarele documente: 
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  2.12. Prezintă decontul lunar prevăzut la subpct. 2.10, precum şi exemplarul albastru al 
formularelor de identificare (F1) medicului veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare 
şi pentru siguranţa alimentelor oficiale, în primele două zile lucrătoare ale lunii, pentru luna 
anterioară, în vederea verificării şi avizării tehnico-administrative. 
  2.13. După avizarea decontului lunar prevăzut la subpct. 2.10 de către medicul 
veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale, 
înregistrează la secretariatul DSVSA și depune până la data de 18 a lunii curente decontul 
justificativ lunar şi exemplarul albastru al formularelor de identificare (F1) la 
Biroul/Compartimentul identificare şi înregistrare animale din cadrul Serviciului/Biroului 
catagrafie, autorizare, înregistrare şi evidenţă informatizată.” 
 
 5. Punctul 2.6., se modifică și se completează după cum urmează: 

“„............................................................................................................................................................................. 

h) cerere de analiză a probelor prelevate, conform modelului prevăzut de legislația în 
vigoare; 

........................................................................................................................................................... 
 j) în cazul ecvideelor, tabel de prelevare a probelor sau efectuare a vaccinării 
profilactice sau de necesitate, conform modelului prevăzut la anexa nr. 11 la Ordinul ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor nr. 248/79/2017, cu modificările şi completările ulterioare”. 
 
 6. După punctul 2.16 se introduce un nou punct, punctul 2.17., cu următorul cuprins: 
 „2.17. Prevederile pct. 6, 6.1. și 6.2. ale capitolului IV din anexa nr. 1 la Ordinul 
preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 
16/2021 privind aprobarea Programului pentru supravegherea, controlul şi eradicarea anemiei 
infecţioase ecvine pe teritoriul României şi a normelor de implementare a prevederilor Deciziei 
Comisiei 2010/346/UE din 18 iunie 2010 referitoare la măsurile de protecţie cu privire la anemia 
infecţioasă ecvină în România, se aplică în cazul tuturor acțiunilor sanitar-veterinare obligatorii 
efectuate la ecvidee; instituirea restricțiilor de mișcare ale ecvideelor prevăzute la pct. 6.2. de 
mai sus se efectuează în conformitate cu modelul prevăzut la anexa nr. 13.” 
 7. La punctul 3.3., literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins: 
 „a) controlează prin sondaj un număr reprezentativ, dar nu mai puţin de 5%, din 
exploataţiile în care au fost efectuate acţiuni sanitar-veterinare şi sunt indicate în decont, după 
care întocmeşte după caz, nota de constatare prevăzută în anexa nr. 10b; 
 b) controlează faptic în teren un număr reprezentativ, dar nu mai puţin de 5%, din 
animalele identificate şi înregistrate de medicul veterinar de liberă practică împuternicit în luna 
pentru care este întocmit decontul, după care întocmeşte nota de constatare prevăzută în anexa 
nr. 10d;  
     c) are obligaţia să verifice dacă datele înscrise în documentele care au stat la baza 
întocmirii deconturilor prevăzute la subpct. 2.5 privind proprietarii, numărul de animale, 
numărul/seria elementului de identificare şi înregistrare a animalelor completate olograf, 
operarea în baza de date a evenimentelor privind animalele completate olograf sau animalele 
care nu au fost supuse acțiunii sanitar-veterinare datorită faptului că nu se mai regăsesc în 
exploatații sau altui motiv, precum şi codurile exploataţiilor corespund cu cele înregistrate în 
B.N.D.” 
 8. La punctul 3.4., alineatul (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins : 
 „(1) În situaţia constatării existenţei unor date neconforme  față de cele regăsite în teren, 
a căror decontare este solicitată, în cadrul documentelor care constituie decontul înaintat de 
medicul veterinar de liberă practică împuternicit, respinge decontul în vederea refacerii acestuia, 
cu remedierea neconformităților constatate și/sau justificarea imposibilității efectuării acțiunilor 
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sanitar – veterinare respective, după caz; în cazul în care consideră necesar, sesizează instituțiile 
abilitate în vederea cercetării faptelor constatate și/sau informează DSVSA în vederea sesizării 
instituțiilor abilitate pentru cercetarea faptelor constatate. 
 (2) În situaţia constatării existenţei unor date neconforme față de cele regăsite în teren, a 
căror decontare este solicitată ulterior refacerii decontului conform prevederilor alin. (1) în 
cadrul documentelor care constituie decontul, înaintate de medicul veterinar de liberă practică 
împuternicit, anulează decontul şi sesizează instituțiile abilitate în vederea cercetării faptelor 
constatate și/sau informează DSVSA în vederea sesizării instituțiilor abilitate pentru cercetarea 
faptelor constatate. .” 
 9. După punctul 3.5. se introduce un nou punct, punctul 3.6., cu următorul cuprins: 
 „3.6. Verifică modul de efectuare a inspecţiilor animalelor în exploataţiile 
nonprofesionale conform Programului de control prevăzut la pct. 5.2. și întocmește nota de 
constatare conform modelului prevăzut la anexa 10e.”  
 10. Punctele 4.1. și 4.4. și 4.9, se modifică și vor avea următorul cuprins: 
 „4.1. Verifică documentele care au stat la baza întocmirii deconturilor prevăzute la 
punctele 2.5 și 2.10. pentru respectarea prevederilor tehnice din Programul acţiunilor de 
supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la 
om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, 
suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor și stabileşte circumscripţiile sanitar-veterinare de 
asistenţă, exploataţiile şi animalele care vor fi verificate în teren, până cel târziu în penultima zi 
lucrătoare a lunii curente, pentru luna anterioară, în vederea avizării pentru realitatea, 
regularitatea şi conformitatea cu prevederile tehnice din programul menţionat. 
 4.4. Verifică aleatoriu, prin supracontrol în teren, circumscripţiile sanitar-veterinare de 
asistenţă în proporţie de minimum 10%, lunar, conform planului de control aprobat de 
conducerea direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, având în vedere un număr reprezentativ de exploatații, dar nu mai puțin 
de 10%, din circumscripţiile pentru care deconturile au fost avizate deja de medicii veterinari 
oficiali, precum şi acele circumscripţii sanitar-veterinare de asistenţă în care s-au constatat 
neconformități; avizează deconturile prevăzute la punctele 2.5. și 2.10. pentru realitatea, 
regularitatea şi conformitatea cu prevederile Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi 
control al bolilor la animale, al 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/serviciilor sanitar-veterinare cuprinse în deconturi; atunci când constată 
neconformităţi între datele din B.N.D., datele din documentele decontului şi situaţia din teren, 
persoanele desemnate prin decizia directorului executiv al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pentru efectuarea 
supracontrolului aplică măsurile prevăzute la punctul 4.8. 
 4.9. Predă deconturile prevăzute la subpct. 4.1, însoţite de exemplarul original al 
centralizatorului prevăzut în anexele nr. 11 şi 12, până cel târziu penultima zi lucrătoare a lunii 
curente pentru luna anterioară şi/sau pentru acţiunea sanitar-veterinară încheiată, la 
Serviciul/Biroul economic şi administrativ din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.” 
  
 
 11. După punctul 4.9. se introduce un nou punct, punctul 4.10., cu următorul cuprins: 
 „4.10. Transmiterea datelor prevăzute la punctul 6.1. al capitolului IV din anexa nr. 1 la 
Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 
nr. 16/2021 către oficiile județene de zootehnie se efectuează prin predarea, cu adresă de 
înaintare, a unei copii a tabelului cu proprietarii exploataţiilor verificate pentru care s-a emis 
Dispoziţia de plasare sub reținere oficială a ecvideelor, prevăzută la anexa nr. 12.” 
 12. Punctul 4. și punctul 4.2. se abrogă.  
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 13. După punctul 5.10. se introduc două noi puncte,  punctul 5.11 și 5.12 cu următorul 
cuprins: 
 „5.11. Verifică dacă datele înscrise în documentele care au stat la baza întocmirii 
deconturilor prevăzute la punctele 2.5 și 2.10. privind proprietarii, numărul de animale, 
numărul/seria elementului de identificare şi înregistrare a animalelor completate olograf, 
operarea în baza de date a evenimentelor privind animalele completate olograf sau animalele 
care nu au fost saupuse acțiunii sanitar-veterinare datorită faptului că nu se mai regăsesc în 
exploatații sau altui motiv,precum şi codurile exploataţiilor dacă corespund cu B.N.D. 
 5.12. Stabilește Programul de control conform anexei nr. 6b” 
 14. Anexa nr. 1 se înlocuiește cu anexa nr. 1b la prezentul ordin. 
 15. După anexa nr. 1 la procedură, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 11, al cărei 
cuprins este precizat în anexa nr. 2 la prezentul ordin. 
 16. Anexele nr. 6 și nr. 8 la procedură se înlocuiește înlocuiesc cu anexele nr. 3 și nr. 4 
la prezentul ordin. 
              17. La anexa 10 d la procedură se întocmesc două noi anexe, anexele nr. 10 e și 10 f, al 
căror cuprins este prevăzut în anexele nr. 5 și 6 la prezentul ordin. 
              18. Punctul 11 se modifică și va avea următorul cuprins: 
 „Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul ordin” 
 19. Anexele nr. 1-9 fac parte integrată din prezentul ordin.  
 
Art. II. - Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
 
 Art. III. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor controlează 
modul de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. 
 
 Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

Preşedintele 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 

 
Robert Viorel CHIOVEANU 

 
Bucureşti, ................. 
Nr……………….. 
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Anexa nr. 1 la  

Ordinul nr. 106/2015 
 

Anexa nr. 1 
la procedură 
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Anexa nr. 2 

la Ordinul nr. 106/2015 
(Anexa nr. 11 la  

procedură) 
 

 

DECONT JUSTIFICATIV 
 
 

 CSVA………………………………….                                      Direcţia Sanitar-Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor  

………………………… 
 

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

                                            Aprobat, 
                 Director executiv adjunct 

................................................ 
 

Avizat, 
  Structura cu atribuții în domeniul 

Economic și Administrativ 
........................................................................ 

 
Verificat/Avizat, 

Structura cu atribuții în domeniul Controlului  
Oficial Sănătate Bunăstare Animală 

………………………………………
……… 

Verificat/Avizat,               
Structura cu atribuții în domeniul  Catagrafiei,  

Autorizării, Înregistrării și Evidența Informației  
………………………………………………… 

 
 

 
 

Medic veterinar împuternicit 
(semnătura şi parafa) 

……………………………………. 
 
 

 

Nr. 
Crt. 

Total nr. exploatatii 
inspectate  

Pret/exploatatie 
Valoare fară 

TVA 
TVA 

Valoare 
totală 

1 2 3 4 (2x3) 5 6 (4+5) 
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Anexa nr. 5 la 
Ordinul nr. 106/2015  

 
(Anexa nr. 10e  

la procedură) 
 
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor …………  

Nr……….. data …………………….                                                          

 
NOTA DE CONTROL 

 
 

Subsemnații,…………………………………………………………………., 
angajaţi în cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor 
………………, ne-am deplasat astăzi …………………., la Circumscripția Sanitară 
Veterinară de Asistență ……………………….. în conformitate cu Programul de Control 
nr: …………….întocmit și aprobat de către conducerea Direcției Sanitare Veterinare și 
pentru Siguranța Alimentelor  ………………., pentru a verifica dosarul de decont inspecții 
în exploatații nr. ………………. prin care se solicită pentru decontare un număr de 
…………….. exploatații. 

Au fost verificate un număr de ………… exploatații, conform centralizatorului 
înaintat de către Structura de specialitate din domeniul identificării și înregistrării a 
animalelor şi al sănătății animalelor. 

Exploatații verificate în teren şi Baza Naționaă de Date 
Concluzii: 

 
Observații: 
………………………………………………………………………………………….……………
………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………….………................................................
   
În urma celor constatate propun: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Direcția Sanitară Veterinară  
și pentru Siguranța Alimentelor                                                      Medic veterinar  
 .………………………….                                                   de liberă practică împuternicit, 
                                                                                        dr…….………………….................... 
 ……………………….…                                              Semnatura/Stampila………………… 

Anexa nr. 6 la  
Ordinul nr. 106/2015 

Nr. exploatații 
propuse pentru 

verificare 

Nr. exploatații 
verificate 

Nr. exploatații 
conforme 

Nr. exploatații 
neconforme 

Exploatații 
neverificate 
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(Anexa nr. 10 f 

la procedură) 
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor …….………… 

Nr………..data………………  
                                                                                                                          Aprob, 

                                            Director Executiv, 
                                                                                                   Dr. ……….........…… 

 
PROGRAM DE CONTROL 

In conformitate cu: 
- Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013 pentru aprobarea acțiunilor sanitar-veterinare 

cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la 
animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de 
identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, a acțiunilor 
prevăzute în Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, precum și 
a tarifelor aferente acestora cu modificările și completările ulterioare; 

- procedura specifică pentru Efectuarea inspecţiilor animalelor în exploataţiile 
nonprofesionale COD: PS-110-DEITIGAIE; 

I. Structura de specialitate din domeniul identificării și înregistrării a animalelor şi al 
sănătății animalelor care stabilesc lista exploatațiilor care trebuiesc controlate; 

II. Directorul executiv adjunct al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța 
Alimentelor................................ are obligația de a întocmi programul de control şi stabilește 
medicii veterinari oficiali care vor efectua controale la minim 3% din exploataţiile în care au 
fost inspectate animalele de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, dar nu mai 
puțin de 5 exploatații; 

III. Directorul executiv al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța 
Alimentelor......................... aprobă programul de control şi echipele de control stabilite. 

I. Având în vedere cele enunțate mai sus propunem pentru dosarul de decont înregistrat la 
sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor ….........................……cu 
nr:……..........……………, depus de către SC/CMVI………………………, pentru 
Circumscripția Sanitară Veterinară …………………....……, în care solicită pentru decontare 
un număr de .……… exploatații în care au fost inspectate animale, verificarea unui număr de 
………. exploatații. 

Lista cu exploatațiile propuse pentru control se regăsește în anexa prezentei și va fi 
completată și depusă de echipa de control împreună cu nota de control întocmită în urma 
verificărilor din exploatații. 

Șef SCAIEI/BCAIEI 
Dr. ............................................................................ 

 
 II. Echipa de control stabilită de Directorul executiv adjunct …………………..  
  

…………………………..…… /semnătură inspector……………. 
……………………………….. /semnătură inspector……………. 

 
 Data de control stabilită…………………………. 
 Directorul executiv adjunct…………………………. 

Dr. ………………………………. 
 

 
 
 

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ……………………………                             
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Anexa la Programul de control nr………/………………. și Nota de Control 
Nr……/…………………… 

Nr. 
crt. 

Cod exploataţie controlată 
Conform* Neconform* 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

                      
Medici veterinari oficiali/ștampila/parafa/semnătura 

..................................................................... 
………………………………………………. 

*Se va înscrie DA în funcție de constatări doar în una din cele 2 coloane 
 
 
 
 
 
 

 

Anexa nr. 3  
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la Ordinul nr. 106/2015 

 

(Anexa nr. 6  
la procedură)  
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Anexa Nr. 11  

    Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor ....................... 

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

CENTRALIZATORUL
acţiunilor sanitar-veterinare şi de inspecţie efectuate în luna ........./.........

Tipul acţiunilor sanitar-veterinare/specii/cap/valoare Circumscripţia sanitar-veterinară de 
asistenţă 

(în ordine alfabetică)
1 2 3 4 5

 
    Subsemnaţii certificăm realitatea, legalitatea, oportunitatea şi regularitatea celor înscrise mai sus. 
Director executiv Director executiv Şef/Coordonator Şef Serviciu/Birou economic 

adjunct Serviciu/Birou Control Oficial 
Sănătate şi Bunăstare Animală 

şi administrativ 
........................... ........................... ........................ 

........................... 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa nr. 8 la  
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Ordinul 106/2015 
 

(Anexa nr. 12 
la procedură) 

 
    Direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor . . . . . . . . . .   
    Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .   
 

CENTRALIZATORUL 
acţiunilor de identificare şi înregistrare a animalelor efectuate în luna . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .   

 
        

 

Nr. 
crt. 

Circumscripţia 
sanitar-veterinară 

de asistenţă 

Cabinet 
medical-
veterinar/ 
Societatea 
comercială 

Bovine Ovine Caprine Suine 

Valoare 
decont 

Valoare 
TVA 

Total 
factură 
cu TVA

 Nr. 
capete 

Valoare 
fără 

TVA 

Nr. 
capete

Valoare 
fără 

TVA 

Nr. 
capete

Valoare 
fără 

TVA 

Nr. 
capete

Valoare 
fără 

TVA 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
        

 TOTAL             

 
    Subsemnaţii certificăm realitatea, legalitatea, oportunitatea şi regularitatea celor înscrise mai sus.   
    

 
Director 
executiv 

. . . . . . . . . 
. 

Director 
executiv 
adjunct 

. . . . . . . . . . 

Şef/Coordonator 
Serviciul/Biroul Control Oficial 
Sănătate şi Bunăstare Animală 

. . . . . . . . . . 

Serviciu/Biroul 
economic 

şi administrativ 
. . . . . . . . . . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa nr. 9 la  
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Ordinul președintelui ANSVSA nr. 106/2015 
 

(Anexa nr. 12 
la procedură) 

 
DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ............. 
Circumscripţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Oficială ………. 
Circumscripţia Sanitar-Veterinară ............................................ 
Nr…………………. Data……………………………. 

Dispoziţia de plasare sub reținere oficială a ecvideelor* 
Ca urmare a:  

1. existenței în exploataţie a unor ecvidee neidentificate şi neînregistrate conform 
prevederilor legale, care nu sunt produşii unor femele din respectiva exploataţie sub vârsta legală de 
identificare;  

2. existenței unor diferențe între vârsta reală a animalelor prezente în exploataţie și cea 
înregistrată în Baza Națională de Date (BND);  

3. existenței unor diferențe între efectivele de animale staționare în BND și cele prezente în 
exploatație;  

În conformitate cu prevederile pct. 6.2. al anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Autorității 
Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 16/2021 ”pentru aprobarea Normei 
sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a 
unităților/centrelor de colectare/exploatațiilor de origine și a mijloacelor de transport din domeniul 
sănătății și al bunăstării animalelor, a unităților implicate în depozitarea și neutralizarea 
subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman și a produselor procesate”, 
exploataţia RO......................................................, aparţinând dlui/dnei 
…………........………localitatea.…...................,adresa………………………………………………
……… se plasează temporar sub restricţii sanitar-veterinare, în ceea ce priveşte mişcarea ecvideelor. 

  Pe perioada restricţiilor se interzice mişcarea ecvideelor din exploataţie, proprietarul având 
următoarele obligaţii:  

- să nu scoată ecvideul/ecvideele din exploatația în care este/sunt ținut/ținute; 

- să nu introducă alte ecvidee în exploataţie; 

- să nu cumpere sau să vândă ecvidee, ori să înstrăinezee în alt mod/să introduce în exploatație 
ecvidee fără aprobarea medicului veterinar. 

  Restricţiile de mișcare se mențin până la primirea buletinului de analiză şi/sau remedierea 
neconformităţilor. 

  Prin semnătură pe tabelul nr. …………… data ………………………, proprietarul confirmă 
că a primit un exemplar şi s-a obligat să respecte restricţiile stabilite prin prezenta dispoziţie. 

Nerespectarea prezentei dispoziţii se sancţionează în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

  Această dispoziţie intră în vigoare la data de ........../........./............ 

Medic veterinar oficial…………………………………………………………. 

Semnătura 

*Prezentul formular se întocmește în două exemplare, unul pentru proprietarul exploataţiei şi unul pentru medicul veterinar
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DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ....................................... 
Circumscripţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Oficială ………………………………………… 
Circumscripţia Sanitar-Veterinară ............................................ 
Nr…………………data…………………….. 
 

Tabel cu proprietarii exploataţiilor verificate pentru care s-a emis Dispoziţia de plasare sub reținere oficială a ecvideelor 
(Prezentul tabel se întocmește în două exemplare, unul pentru unul pentru medicul veterinar de liberă practică împuternicit și unul pentru DSVSA județeană, respectiv a municipiului București) 

 
Nr.  
crt. 

Localitate Nume şi prenume Cod exploataţie Coordonate geografice Ecvidee existente Nr/data 
documentului 
Dispoziţie de 
plasare sub 

reținere 
oficială a 
ecvideelor 

 

Semnătura 
proprietarului/ 
deţinătorului 

longitudine latitudine BND Explotaţie Neconcor
danţă 
vârstă 

Neidentificate şi 
înregistrate conform 

prevederilor legale 

  

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            



 
 

DIRECŢIA GENERALĂ SĂNĂTATEA ŞI BUNĂSTAREA ANIMALELOR 

DIRECȚIA GENERALĂ CONTROL OFICIAL 

             Se 
aprobă 

                                                           PREŞEDINTE - SECRETAR DE STAT  

                                                                                                               Dr. Robert 
Viorel CHIOVEANU 

 

Propun a se aproba 

VICEPREŞEDINTE SUBSECRETAR DE STAT                   

Dr. Laszlo Nagy CSUTAK   

              

               REFERAT DE APROBARE 

 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei 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, „apărarea sănătăţii animalelor, protecţia animalelor, prevenirea transmiterii 
de boli de la animale la om, siguranţa alimentelor de origine animală destinate 
consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale şi protecţia mediului, în raport 
cu creşterea animalelor constituie o problemă de stat şi o îndatorire pentru toţi 
locuitorii ţării”.    

Asigurarea supravegherii stării de sănătate pentru efectivele de animale aflate în 
proprietatea persoanelor fizice şi juridice este obligatorie şi se realizează cu unele 
eforturi financiare suportate de la bugetul de stat. 

Supravegherea, prevenirea, controlul şi combaterea bolilor la animale în 
general, a celor transmisibile ale animalelor şi a zoonozelor, ca prioritate absolută, 
reprezintă elementul esenţial al apărării sănătăţii animalelor şi al prevenirii transmiterii 
bolilor de la animale la om, prin aplicarea Programului acțiunilor de supraveghere, 
prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale 
la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a 
bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, program realizat prin intermediul 
medicilor veterinari de liberă practică. 

Procedura privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul 
acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor 
transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de 
identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor este 
aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor nr. 106 din 22 septembrie 2015, cu modificările  şi completările 
ulterioare. 



 
 

Conform acestei proceduri, pentru decontarea acţiunilor sanitar-veterinare 
executate la ecvidee, medicul veterinar de liberă practică împuternicit întocmește 
tabele de prelevare a probelor sau efectuare a vaccinării profilactice sau de necesitate. 

Alin. (2) al pct. 2.5. din  Anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale 
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 106 din 22 septembrie 2015, cu 
modificările şi completările ulterioare, prevede ca, pentru decontarea acţiunilor sanitar-
veterinare executate la cabaline, medicul veterinar de liberă practică împuternicit să 
completeze olograf tabele, corespunzătoare numărului de cabaline care, la data 
execuţiei acţiunilor, au fost identificate prin citirea microcipului cu cititorul de 
microcipuri electronice injectabile. 

Prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 248/79/2017 
pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a ecvideelor, cu 
modificările şi completările ulterioare, s-a stabilit un nou model de tabel de prelevare a 
probelor sau efectuare a vaccinării profilactice sau de necesitate pentru ecvidee, care ar 
trebui să fie extras din SIIE, în vederea efectuării acţiunilor sanitar-veterinare prevăzute 
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. 

Acest model ar trebui să înlocuiască modelul tabelului prevăzut în Ordinul 
preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 
106 din 22 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor nr. 16/2021 privind aprobarea Programului pentru supravegherea, controlul 
şi eradicarea anemiei infecţioase ecvine pe teritoriul României şi a normelor de 
implementare a prevederilor Deciziei Comisiei 2010/346/UE din 18 iunie 2010 
referitoare la măsurile de protecţie cu privire la anemia infecţioasă ecvină în România 
prevede la pct. 6, respectiv 6.1. și 6.2. ale cap. IV din anexa nr. 1 ar trebui aplicate în 
cazul tuturor acțiunilor sanitar-veterinare obligatorii efectuate la ecvidee; pentru 
instituirea restricțiilor de mișcare ale ecvideelor prevăzute la pct. 6.2. ar trebui stabilit 
un model unitar. 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1.156 din 23 decembrie 2013 pentru 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, cu modificările și completările ulterioare se stabilește la 
anexa nr. 1, CAP VII inspecţia exploataţiilor nonprofesionale şi a animalelor din fiecare 
exploataţie nonprofesională, dispusă de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi, consecutiv, operarea în baza 
naţională de date a mişcărilor declarate de deţinător cu ocazia inspecţiei animalelor 

Prin Ordinul președintelui ANSVSA Nr. 35 din 30 martie 2016 privind 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, precum şi a Normelor metodologice de 
aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor cu 
modificările și completările ulterioare, se stabilește că ”Autoritatea Naţională Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va stabilii modalitatea de realizare a 
inspecţiilor oficiale a exploataţiilor nonprofesionale, atât a celor înregistrate, cât şi a 
celor neînregistrate în registrul naţional al exploataţiilor, în baza analizei rezultatelor 
obţinute la inspecţiile din anul 2020. Până la finalizarea acestei analize, Autoritatea 
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor decide ca inspecţiile în 
fiecare exploataţie nonprofesională cu scopul de a identifica animalele cu semne clinice 
de boli transmisibile ale bovinelor, porcinelor, ovinelor şi caprinelor să se desfăşoare cu 
respectarea procedurii aprobate de preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare 
şi pentru Siguranţa Alimentelor, în perioada 1 februarie - 31 mai”. 

Procedura privind decontarea acțiunii sanitar veterinare referitoare la Efectuarea 
inspecțiilor animalelor în exploatațiile nonprofesionale aprobată în anul 2020, stabilește 
un număr de 5% exploatații ca fiind verificate cu ocazia efectuării primului control 
ulterior depunerii decontului de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit; 
conform acestei proceduri au fost realizate, în anul 2020, inspecțiile animalelor în 
exploatațiile nonprofesionale. 

Prin Ordonanţă nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi 
pentru siguranţa alimentelor, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește 
prin Cap III, Art. 9 alin (1), lit f) și g), astfel: 

 „f) la a doua constatare a faptului că serviciile raportate conform contractului în 
vederea decontării acestora nu au fost efectuate; 

g) dacă, pentru o perioadă de trei luni consecutive în cadrul unui trimestru, 
respectiv cinci luni într-un an, concesionarul, din vina proprie, nu îşi îndeplineşte în mod 
corespunzător obligaţiile contractuale, respectiv în legătură cu obiectul contractului, 
conform cerinţelor concedentului;” 

 Întrucât e nevoie de o procedură unitară de decontare a tuturor acțiunilor 
sanitare veterinare stabilite prin Programul Strategic aprobat prin HG nr. 1.156 din 2013 
se impune modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor nr. 106 din 22 septembrie 2015, cu modificările  şi 
completările ulterioare, în sensul completării cu prevederi care să reglementeze 
procedura de decontare a inspecțiilor exploatațiilor nonprofesionale și a animalelor din 
acestea. 

Pentru armonizarea legislativă, Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale 
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 106 din 22 septembrie 2015, cu 
modificările şi completările ulterioare, trebuie modificat în mod corespunzător. 

În sensul celor prezentate, Direcţia Generală Sănătatea și Bunăstarea Animalelor 
împreună cu Direcția Generală Control Oficial a elaborat un proiect de Ordin privind 
modificarea și completarea Ordinului nr. 106 din 22 septembrie 2015 pentru aprobarea 
Procedurii privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul 
acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor 
transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de 



 
 

identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, cu 
modificările și completările ulterioare, susţinut de prezentul referat, pe care vă rugăm 
să aveţi amabilitatea să îl aprobaţi.     

 

Cu stimă, 

DIRECTOR GENERAL                                                       DIRECTOR GENERAL 

Dr. Ioan BOGOLIN                                                          Dr. Alexandru Iuliu DUMA 
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