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ORDIN 
 

 pentru modificarea Anexei nr. 3 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare 
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 pentru aprobarea tarifelor aplicabile în 

domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor 
 
 

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

Alimentelor de Origine Animală din cadrul Direcţiei Generale Siguranţa Alimentelor, 
în temeiul Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 

28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de 
instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în 
domeniul siguranței produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare, 

în temeiul Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 
29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare, 

în temeiul Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 
29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică produselor de origine 
animală, cu amendamentele ulterioare, 

în temeiul Regulamentului (CE) nr. 625/2017 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; 

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 al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1415/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, 
     
 
          preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 
emite următorul ordin: 
 
Art. I. – În Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar - veterinar 
şi pentru siguranţa alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 și 611 bis 
din 18 august 2014, cu modificările și completările ulterioare, nota de la litera A se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
 
 
 
 
 

 
 



 
 „Notă: 
 

a) În cazul în care în aceeași unitate se desfășoară activități de abatorizare și tranșare se va 
percepe numai tariful pentru abatorizare, pentru loturile tăiate în aceeași unitate, 
respectiv tariful cuprins la pct 1. 
 

b) Tariful pentru tranșare prevăzut la pct. 2 se percepe pentru carcasele, semicarcasele, 
sferturile de carcase și piesele care sunt recepționate în vederea tranșării în unitățile de 
tranșare, unitățile de carne tocată, carne preparată, carne separată mecanic, unitățile de 
procesare, carmangerii și măcelării. 

  
c) Tariful prevăzut la pct. 7 se percepe pentru unitățile de procesare carne, unitățile de carne   

tocată, carne preparată, carne separată mecanic independente, carmangerii care nu 
desfășoară activitate de tranșare. 
 

d) În cazul în care în aceeași unitate se desfășoară activități de abatorizare, tranșare și 
procesare carne/producere carne tocată, carne preparată, carne separată mecanic, se va 
percepe doar tariful pentru abatorizare, respectiv tariful cuprins la pct. 1. 
 

e) Produsele de origine animală depozitate în depozite integrate în unitățile producătoare, 
precum și în alte depozite autorizate sanitar-veterinar aparținând aceleiași unități, aflate în 
aceeași localitate și în alte localități, precum și produsele de origine animală livrate de 
unitatea producătoare altei unități în baza unui contract de franciză nu se tarifează. 
 

f) În cazul în care fermele piscicole aparțin aceleiași unități de procesare se va percepe doar 
tariful prevăzut la pct. 6 lit. d). 
 

g) Pentru carmangerii, depozite frigorifice independente/depozite produse de origine animală, 
piețe angro, unități de reambalare, tariful minim de plată nu poate fi mai mic de 80 
euro/lună. 
 

h) Pentru măcelării, tariful minim de plată nu poate fi mai mic de 70 euro/lună”. 
 

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

 

 
 
 

 Preşedintele 
 Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare 

şi pentru Siguranţa Alimentelor 
 

                                                        Dr. Robert Viorel CHIOVEANU 
 
 
 
 

 
Bucureşti............../.................. 
Nr................. 
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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 

 

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, 
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin direcţiile 
tehnice cu atribuţii în domeniul siguranţei alimentelor şi sănătăţii animalelor, elaborează 
norme sanitare veterinare unice şi obligatorii pentru persoanele fizice şi juridice 
deţinătoare de animale şi pentru cele care produc, prelucrează, depozitează, transportă 
şi valorifică produse de origine animală. 

Având în vedere: 

- necesitatea asigurării supravegherii sanitare veterinare a activităţilor care se defăşoară 
în unităţile autorizate/înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, 
respectiv pentru a asigura controale oficiale sanitare veterinare eficiente în conformitate 
cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 625/2017 privind controalele oficiale şi alte 
activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi 
furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi 
produsele de protecţie 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 şi (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, 
a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 
98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de 
abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului 
European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 
90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 
92/438/CEE a Consiliului; 

-  prevederile art. 78 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 625/2017, care stabilesc că 
statele membre UE se asigură că sunt disponibile resurse financiare adecvate pentru a 
asigura personalul şi celelalte resurse necesare pentru ca autorităţile competente să 
efectueze controalele oficiale şi alte activităţi oficiale; 
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- solicitările unor direcţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene,  
cu privire la stabilirea unui tarif mimim lunar de plată aferent efectuării controalelor 
oficiale pentru anumite tipuri de unități, care să acopere costurile legate de deplasarea 
medicilor veterinari oficiali şi efectuarea activităţii de control oficial, costul 
documentelor (facturierilor etc.), certificarea produselor de origine animală pentru 
exportul în țări terțe, În acest sens, s-au primit solicitări din partea: DSVSA Arad, prin 
adresa nr. 2366/1.03.2021; DSVSA Bacău, prin adresa nr. 3852/1.03.2021; DSVSA Braşov, 
prin adresa nr. 3466/1.03.2021; DSVSA Buzău, prin adresa nr. 4700/1.03.2021; DSVSA 
Covasna, prin adresa nr. 3315/9.03.2021; DSVSA Galaţi, transmisă printr-un mesaj de 
poştă electronică, în data de 1.03.2021; DSVSA Vaslui, prin adresa nr. 7828/1.03.2021; 

- faptul că garantarea unui nivel corespunzător de supraveghere sanitară veterinară în 
unităţile din industria alimentară, cu impact direct asupra siguranţei alimentelor şi 
protecţiei consumatorilor, implică asigurarea unui număr suficient de medici veterinari 
oficiali/personal auxiliar, precum şi a echipamentelor şi facilităţilor corespunzătoare 
pentru efectuarea activităţilor de control oficial în condiţii optime, ceea ce generează 
costuri care trebuie să fie acoperite din tarifele percepute pentru controalele oficiale şi 
pe cale de consecinţă se impune introducerea tarifului minim de plată de 70 euro pe lună 
pentru măcelării și de 80 euro pe lună pentru carmangerii, depozite frigorifice 
independente/depozite produse de origine animală, piețe angro, unități de reambalare. 

Luând în considerare cele sus-menționate, Direcţia Siguranţa Alimentelor de Origine 
Animală din cadrul Direcţiei Generale Siguranţa Alimentelor a elaborat prezentul proiect 
de ordin pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale 
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 pentru aprobarea 
tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, al 
cărui referat îl înaintăm alăturat, în vederea aprobării. 

 

Cu stimă, 

Dr. Mihai PONEA, 

DIRECTOR GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Ordin MODIFICARE   96
	REFERAT 96 - 2021 (1)

