
AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ 
 ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 

ORDIN 

privind abrogarea unor acte normative în scopul aplicării directe a 

REGULAMENTULUI (UE) 2016/429 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 

din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de 

abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind 

sănătatea animală”) 

 

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

Direcţia Generală Sănătatea și Bunăstarea Animalelor 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, 

- prevederile Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului 

privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor 

acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”), 

- prevederile Regulamentului Delegat (UE) 2020/687 al Comisiei de completare a 

Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce 

privește normele de prevenire și control al anumitor boli listate, 

- prevederile Regulamentului Delegat (UE) 2020/689 al Comisiei de completare a 

Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce 

privește normele privind supravegherea, programele de eradicare și statutul de indemn 

de boală pentru anumite boli listate și emergente, 

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. – Începând cu data de 21.04.2021 se abrogă ordinele prevăzute în anexa care 

face parte integrantă 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……………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa  
 
TABEL NOMINAL 
cu ordinele care se abrogă 
 
Nr.  

crt. 

Ordinul care se abrogă

1. ORDINUL preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 113 din 27 aprilie 2007 pentru aprobarea Normei 

sanitare veterinare privind măsurile pentru combaterea febrei aftoase  

2. ORDINUL preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 42 din 24 ianuarie 2003 pentru aprobarea Normei 

sanitare veterinare care stabileşte constituirea rezervelor de vaccinuri contra 

febrei aftoase în România 

3. ORDINUL preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 67 din 12 iulie 2005 pentru aprobarea Normei 

sanitare veterinare cu privire la măsurile pentru controlul pestei porcine clasice 

4. ORDINUL preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 230 din 26 septembrie 2006 pentru aprobarea 

Normei sanitare veterinare ce stabileşte condiţii desemnate pentru a defini şi 

menţine teritoriul Comunităţii Europene liber de pesta porcină clasică 

5. ORDINUL preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 135 din 16 iunie 2006 pentru aprobarea Normei 

sanitare veterinare privind măsurile de control şi combatere a pestei africane a 

calului 

6. ORDINUL preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 54 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normei 

sanitare veterinare privind măsurile de control pentru gripa aviară 

7. ORDINUL preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru

Siguranţa Alimentelor nr. 153 din 27 iunie 2006 pentru aprobarea Normei 

sanitare veterinare privind controlul bolii de Newcastle (pseudopesta aviară) 

8. ORDINUL preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 32 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Normei 

sanitare veterinare ce stabileşte prevederi specifice pentru controlul şi 



eradicarea bolii limbii albastre

9. ORDINUL preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 105 din 19 octombrie 2005 privind aprobarea Normei 

sanitare veterinare care introduce măsuri naţionale pentru eradicarea 

brucelozei, tuberculozei şi leucozei bovine 

10. ORDINUL  preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 104 din 19 octombrie 2005 pentru aprobarea Normei 

sanitare veterinare privind criteriile pentru planuri naţionale de eradicare 

accelerata a brucelozei, tuberculozei şi leucozei enzootice bovine 

11. ORDINUL preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 99 din 26 aprilie 2006 pentru aprobarea Normei 

sanitare veterinare privind controlul pestei porcine africane 

12. ORDINUL preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 77 din 15 august 2005 pentru aprobarea Normei 

sanitare veterinare privind notificarea bolilor animalelor 

13. ORDINUL preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 205 din 25 august 2006 pentru aprobarea Normei 

sanitare veterinare care stabileşte cerinţele de sănătate a animalelor aplicabile 

comerţului intracomunitar şi importului de material seminal provenit de la 

animale domestice din specia bovine 

14. ORDINUL preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 134 din 16 iunie 2006 pentru aprobarea Normei 

sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor, care 

reglementează comerţul intracomunitar şi importul din tari terţe de embrioni 

proveniţi de la animale domestice din specia bovine 

15. ORDINUL preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 217 din 13 septembrie 2006 pentru aprobarea 

Normei sanitare veterinare care stabileşte cerinţele de sănătate a animalelor, 

aplicabile comerţului intracomunitar şi importului de material seminal provenit 

de la animale domestice din specia porcine 

16. ORDINUL preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor  nr. 290 din 11 decembrie 2006 pentru aprobarea 



Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor ce 

reglementează comerţul intracomunitar cu ovine şi caprine, 

 

17. ORDINUL preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 128 din 25 noiembrie 2005 pentru aprobarea Normei 

sanitare veterinare ce stabileşte condiţiile de sănătate a animalelor care 

reglementează comerţul şi importul de animale, material seminal, ovule şi 

embrioni care nu se supun cerinţelor de sănătate a animalelor stabilite de 

legislaţia în domeniu, la care se referă anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinara 

referitoare la controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului 

României cu statele membre cu unele animale vii şi produse de origine animala, 

aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 

580/2002, 

 

18. ORDINUL preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 245 din 11 octombrie 2006 privind aprobarea Normei 

sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor care stabileşte cerinţele de 

sănătate a animalelor şi de sănătate publică care reglementează comerţul şi 

importul în Comunitatea Europeană de produse care nu sunt supuse cerinţelor 

stabilite de regulile comunitare specifice la care se referă cap. I din anexa nr. 1 

la Norma sanitară veterinara privind controalele veterinare pentru comerţul 

dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene cu produse animaliere şi 

de origine animala, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi 

pădurilor nr. 21/2003, iar în ceea ce priveşte agenţii patogeni, Norma sanitară 

veterinara privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului 

României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii şi produse 

de origine animala, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi 

pădurilor nr. 580/2002 

19. ORDINUL preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 133 din 16 iunie 2006 pentru aprobarea Normei 

sanitare veterinare care introduce măsuri generale pentru controlul unor boli ale 

animalelor şi măsuri specifice referitoare la boala veziculoasa a porcului 

20. ORDINUL preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 606 din 16 decembrie 2002 pentru aprobarea Normei 



sanitare veterinare care stabileşte tehnica de testare microbiologica, prin 

prelevări de probe din exploatatiile de origine a pasarilor pentru tăiere, 

destinate exportului în Finlanda şi Suedia 

21. ORDINUL preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 170 din 6 septembrie 2007 pentru aprobarea Normei 

sanitare veterinare ce stabileşte cerinţele de sănătate animală pentru animalele 

de acvacultură şi produsele acestora, precum şi pentru prevenirea şi controlul 

anumitor boli ale animalelor acvatice 

22. ORDINUL preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 61 din 13 martie 2006 pentru aprobarea Normei 

sanitare veterinare privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează 

comerţul intracomunitar cu animale din speciile bovine şi suine 

23. ORDINUL preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 144 din 21 iunie 2006 pentru aprobarea Normei 

sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor, care 

reglementează comerţul intracomunitar şi importul din tari terţe de păsări şi oua 

de incubaţie 

24. ORDINUL preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr.30 din 15 februarie 2006 pentru aprobarea Normei 

sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor ce guvernează 

mişcarea ecvideelor şi importul lor din ţări terţe 
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Nr. ......./...................... 

DIRECŢIA GENERALĂ SĂNĂTATEA ŞI BUNĂSTAREA ANIMALELOR 

DIRECȚIA SĂNĂTATEA ANIMALELOR 

 

SE APROBĂ, 

PREŞEDINTE – SECRETAR DE STAT 

DR. ROBERT VIOREL CHIOVEANU 

        PROPUN A SE APROBA, 

VICEPREŞEDINTE – SUBSECRETAR DE STAT 

           DR. Laszlo CSUTAK NAGY 

Referat de aprobare 

  

  Având în vedere: 

1. Aplicarea începând cu data de 21 aprilie 2021 a REGULAMENTULUI (UE) 

2016/429 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 9 martie 2016 

privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a 

anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea 

animală”), precum și Regulamentele Delegate prevăzute în cadrul Strategiei în 

materie de sănătate animală.  Prezentul regulament est obligatoriu în toate 

elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.  

2. Normele stabilite prin următoarele actele legislative: Directiva 64/432/CEE, 

Directiva 77/391/CEE, Directiva 78/52/CEE, Directiva 80/1095/CEE, Directiva 

82/894/CEE, Directiva 88/407/CEE, Directiva 89/556/CEE, Directiva 90/429/CEE, 

Directiva 91/68/CEE, Decizia 91/666/CEE, Directiva 92/35/CEE, Directiva 

92/65/CEE, Directiva 92/66/CEE, Directiva 92/118/CEE a Consiliului, Directiva 

92/119/CEE , Decizia 95/410/CE, Directiva 2000/75/CE, Decizia 2000/258/CE, 

Directiva 2001/89/CE, Directiva 2002/60/CE, Directiva 2002/99/CE, Directiva 

2003/85/CE, Regulamentul (CE) nr. 21/2004, Directiva 2004/68/CE, Directiva 

2005/94/CE, Directiva 2006/88/CE, Directiva 2008/71/CE, Directiva 

2009/156/CE, Directiva 2009/158/CE, Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului, vor fi înlocuite de REGULAMENTUL 
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(UE) 2016/429 și de actele delegate și de implementare ale acestui 

Regulament. 

3. Legislația actuală a Uniunii în materie de sănătate animală constă dintr-o serie 

de acte de bază legate între ele care instituie norme privind sănătatea animală 

aplicabile comerțului în interiorul Uniunii, intrării în Uniune a animalelor și 

produselor de origine animală, eradicării bolilor, controalelor sanitar-veterinare, 

notificării bolilor și ajutorului financiar pentru diferite specii de animale; 

lipsește însă un cadru legal cuprinzător, care să prevadă principii armonizate 

pentru întregul sector. 

4.  Comunicarea Comisiei din 19 septembrie 2007 privind o nouă strategie în 

materie de sănătate animală pentru Uniunea Europeană (2007 – 2013), în care 

„prevenirea este mai eficientă decât vindecarea”, are ca obiectiv promovarea 

sănătății animale prin plasarea unui accent mai puternic asupra măsurilor de 

prevenire, monitorizării bolilor, controlului bolilor și cercetării, cu scopul de a 

reduce incidența bolilor animalelor și de a minimiza impactul focarelor de boală 

atunci când acestea apar totuși. Strategia propune adoptarea unui „cadru de 

reglementare unic și simplificat în materie de sănătate animală”, care să asigure 

convergența cu standardele internaționale și, în același timp, un angajament 

ferm în favoarea unor norme ridicate în materie de sănătate animală. 

5. Este esențial ca autoritatea competentă să instituie un sistem de supraveghere a 

bolilor listate care fac obiectul supravegherii. Aceeași dispoziție ar trebui să se 

aplice și în cazul bolilor emergente, în vederea evaluării riscurilor potențiale 

pentru sănătate ale bolii în cauză și colectării de date epidemiologice pentru 

evaluarea menționată. 

6. Metodologia, frecvența și intensitatea supravegherii ar trebui adaptate în 

funcție de specificul bolii și ar trebui să țină seama de obiectivul precis al 

supravegherii, de statutul sanitar al animalelor din zona în cauză și de 

eventualele supravegheri suplimentare efectuate de operatori. Acțiunile de 

supraveghere epidemiologică adecvate ar putea varia de la o simplă notificare și 

raportare a apariției sau a suspiciunii în legătură cu o boală listată sau o boală 

emergentă sau a altor anomalii, cum ar fi rate anormale ale mortalității sau alte 

semne de boală, către un program de supraveghere specific și cuprinzător, care 

ar trebui în mod normal să includă regimuri de eșantionare și testare 

suplimentare. 
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7. Pentru animalele care sunt deplasate între state membre diferite, ar trebui să se 

aplice un set de cerințe de bază privind sănătatea animală. În special, nu pot fi 

deplasate animale provenind din unități în care s-au înregistrat rate anormale 

ale mortalității ori alte simptome de boală din cauze necunoscute. Notificarea 

circulației animalelor și a materialului germinativ între statele membre și, în 

unele cazuri, în interiorul teritoriilor naționale ale statelor membre este 

esențială pentru asigurarea trasabilității animalelor și a materialului germinativ 

în cauză, atunci când circulația respectivă poate fi legată de un risc de 

răspândire a unor boli transmisibile ale animalelor. 

8. Totodată, incepând cu data de 21 aprile 2021 se aplică și prevederile 

Regulamentului Delegat (UE) 2020/687 al Comisiei de completare a 

Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea 

ce privește normele de prevenire și control al anumitor boli listate, precum și  

prevederile Regulamentului Delegat (UE) 2020/689 al Comisiei de completare a 

Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea 

ce privește normele privind supravegherea, programele de eradicare și statutul 

de indemn de boală pentru anumite boli listate și emergente. 

În consecință, următoarele acte legislative naționale, cu modificările și completările 

ulterioare, ar trebui abrogate: 

- ORDINUL preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 113 din 27 aprilie 2007 pentru aprobarea Normei 

sanitare veterinare privind măsurile pentru combaterea febrei aftoase,  

- ORDINUL preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 42 din 24 ianuarie 2003 pentru aprobarea Normei 

sanitare veterinare care stabileşte constituirea rezervelor de vaccinuri contra febrei 

aftoase în România, 

- ORDINUL preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 67 din 12 iulie 2005 pentru aprobarea Normei sanitare 

veterinare cu privire la măsurile pentru controlul pestei porcine clasice, 

- ORDINUL preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 230 din 26 septembrie 2006 pentru aprobarea Normei 

sanitare veterinare ce stabileşte condiţii desemnate pentru a defini şi menţine 

teritoriul Comunităţii Europene liber de pesta porcină clasică, 
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- ORDINUL preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 135 din 16 iunie 2006 pentru aprobarea Normei sanitare 

veterinare privind măsurile de control şi combatere a pestei africane a calului, 

- ORDINUL preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 54 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normei 

sanitare veterinare privind măsurile de control pentru gripa aviară, 

- ORDINUL preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 153 din 27 iunie 2006 pentru aprobarea Normei 

sanitare veterinare privind controlul bolii de Newcastle (pseudopesta aviară), 

- ORDINUL preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 32 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Normei 

sanitare veterinare ce stabileşte prevederi specifice pentru controlul şi 

eradicarea bolii limbii albastre, 

- ORDINUL preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 105 din 19 octombrie 2005 privind aprobarea Normei 

sanitare veterinare care introduce măsuri naţionale pentru eradicarea 

brucelozei, tuberculozei şi leucozei bovine, 

- ORDINUL  preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 104 din 19 octombrie 2005 pentru aprobarea Normei 

sanitare veterinare privind criteriile pentru planuri naţionale de eradicare 

accelerata a brucelozei, tuberculozei şi leucozei enzootice bovine, 

- ORDINUL preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 99 din 26 aprilie 2006 pentru aprobarea Normei 

sanitare veterinare privind controlul pestei porcine africane,  

- ORDINUL preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 77 din 15 august 2005 pentru aprobarea Normei 

sanitare veterinare privind notificarea bolilor animalelor, 

- ORDINUL preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 205 din 25 august 2006 pentru aprobarea Normei 

sanitare veterinare care stabileşte cerinţele de sănătate a animalelor aplicabile 

comerţului intracomunitar şi importului de material seminal provenit de la 

animale domestice din specia bovine, 
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- ORDINUL preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 134 din 16 iunie 2006 pentru aprobarea Normei 

sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor, care 

reglementează comerţul intracomunitar şi importul din tari terţe de embrioni 

proveniţi de la animale domestice din specia bovine, 

- ORDINUL preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 217 din 13 septembrie 2006 pentru aprobarea 

Normei sanitare veterinare care stabileşte cerinţele de sănătate a animalelor, 

aplicabile comerţului intracomunitar şi importului de material seminal provenit 

de la animale domestice din specia porcine, 

- ORDINUL preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor  nr. 290 din 11 decembrie 2006 pentru aprobarea 

Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor ce 

reglementează comerţul intracomunitar cu ovine şi caprine, 

- ORDINUL preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 128 din 25 noiembrie 2005 pentru aprobarea Normei 

sanitare veterinare ce stabileşte condiţiile de sănătate a animalelor care 

reglementează comerţul şi importul de animale, material seminal, ovule şi 

embrioni care nu se supun cerinţelor de sănătate a animalelor stabilite de 

legislaţia în domeniu, la care se referă anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinara 

referitoare la controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului 

României cu statele membre cu unele animale vii şi produse de origine animala, 

aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 

580/2002, 

- ORDINUL preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 245 din 11 octombrie 2006 privind aprobarea Normei 

sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor care stabileşte cerinţele de 

sănătate a animalelor şi de sănătate publică care reglementează comerţul şi 

importul în Comunitatea Europeană de produse care nu sunt supuse cerinţelor 

stabilite de regulile comunitare specifice la care se referă cap. I din anexa nr. 1 

la Norma sanitară veterinara privind controalele veterinare pentru comerţul 

dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene cu produse animaliere şi 

de origine animala, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi 

pădurilor nr. 21/2003, iar în ceea ce priveşte agenţii patogeni, Norma sanitară 
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veterinara privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului 

României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii şi produse 

de origine animala, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi 

pădurilor nr. 580/2002, 

- ORDINUL preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 133 din 16 iunie 2006 pentru aprobarea Normei 

sanitare veterinare care introduce măsuri generale pentru controlul unor boli ale 

animalelor şi măsuri specifice referitoare la boala veziculoasa a porcului, 

- ORDINUL preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 606 din 16 decembrie 2002 pentru aprobarea Normei 

sanitare veterinare care stabileşte tehnica de testare microbiologica, prin 

prelevări de probe din exploatatiile de origine a pasarilor pentru tăiere, 

destinate exportului în Finlanda şi Suedia, 

- ORDINUL preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 170 din 6 septembrie 2007 pentru aprobarea Normei 

sanitare veterinare ce stabileşte cerinţele de sănătate animală pentru animalele 

de acvacultură şi produsele acestora, precum şi pentru prevenirea şi controlul 

anumitor boli ale animalelor acvatice, 

- ORDINUL preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 61 din 13 martie 2006 pentru aprobarea Normei 

sanitare veterinare privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează 

comerţul intracomunitar cu animale din speciile bovine şi suine, 

- ORDINUL preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 144 din 21 iunie 2006 pentru aprobarea Normei 

sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor, care 

reglementează comerţul intracomunitar şi importul din tari terţe de păsări şi oua 

de incubaţie, 

- ORDINUL preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr.30 din 15 februarie 2006 pentru aprobarea Normei 

sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor ce guvernează 

mişcarea ecvideelor şi importul lor din ţări terţe. 
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În sensul celor prezentate, Direcţia Generală Sănătatea și Bunăstarea Animalelor a 

elaborat un proiect de Ordin privind abrogarea unor acte normative în scopul aplicării 

directe a REGULAMENTULUI (UE) 2016/429 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUI din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de 

modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor, susţinut 

de prezentul referat, pe care vă rugăm să aveţi amabilitatea să îl aprobaţi.   

  Cu stimă, 

Dr. Ioan BOGOLIN 

Director General 
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