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AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ 
VETERINARĂ ŞI  

PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
 

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI 
DEZVOLTĂRII RURALE 

 
Nr. ……../…………………2020 

 
Nr. ……../…………………2020 

 
 
 
 
 

ORDIN  
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de biosecuritate în 

exploataţiile de porcine şi pentru modificarea şi completarea unor  
norme sanitar - veterinare  

 

  

Văzând Referatul de aprobare nr......... din ......... 2020, întocmit de Direcţia generală 
pentru sănătatea și bunăstarea animalelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,  

ținând cont de prevederile Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susținere 
a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție, cu modificările și completările 
ulterioare, 

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,  

ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.156/2013 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,  

luând în considerare prevederile art. 1 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării 
rurale nr. 538/2019 pentru stabilirea dimensiunilor și a tipurilor de exploataţii de suine pe 
teritoriul României, 

în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 
privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi 
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completările ulterioare, al art. 3 lit. f) și al art. 9 alin. (5) 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 și completările ulterioare,  

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 
şi ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emit următorul ordin: 

Art. I. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind condiţiile de biosecuritate în 
exploataţiile de porcine prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  

Art. II. - Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-
veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de 
transport din domeniul sănătăţii şi a bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în 
depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate 
consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii 
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 26 martie 2010, cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. La articolul 4., partea introductivă a alineatului () se modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
“(1) În vederea înregistrării sanitar-veterinare, reprezentatul legal al operatorului 
economic depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor 
judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti sau online prin Punctul Unic Electronic 
un dosar care cuprinde următoarele documente.” 

2. La articolul 4., partea introductivă a alineatului (11) se modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
„(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în vederea înregistrării sanitar-
veterinare ale exploataţiilor comerciale de tip A, cu excepţia exploataţiilor 
comerciale de tip A de porcine, reprezentatul legal al operatorului economic depune 
la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a 
municipiului Bucureşti sau online prin Punctul Unic Electronic un dosar care cuprinde 
următoarele documente:”.   
 

3. La articolul 4., partea introductivă a alineatului (12) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
“(12) În vederea înregistrării sanitar-veterinare ale exploataţiilor apicole familiale, 
proprietarul/deţinătorul legal al familiilor de albine depune la direcţia sanitar-
veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului 
Bucureşti sau online prin Punctul Unic Electronic un dosar care cuprinde următoarele 
documente:”.  
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4. La articolul 7., litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
“a) posesorul mijlocului de transport animale vii depune la sediul direcţiei sanitar-
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti sau online prin Punctul Unic Electronic următoarele acte:”   

5. La articolul 10., partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: 
“Art. 10.- În vederea obţinerii autorizaţiei sanitar-veterinare, reprezentantul legal 
al operatorului economic depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa 
alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti sau online prin Punctul 
Unic Electronic un dosar care cuprinde următoarele documente:”   

6. La articolul 10., litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
”e) copia certificatului constatator şi a certificatului unic de înregistrare emise de 
Oficiul Registrului Comerţului; în cazul staţiunilor de cercetare, composesoratelor, 
parohiilor, primăriilor, asociaţiilor crescătorilor de animale, ce desfăşoară activităţi 
de creştere a animalelor, constituite conform prevederilor legale în vigoare, în locul 
certificatului constatator şi a certificatului unic de înregistrare emise de oficiul 
registrului comerţului se vor depune copia actului constitutiv şi documentul de 
înregistrare la administraţia fiscală, care cuprinde codul de identificare fiscală - 
CIF;” 

7.  La articolul 16. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
“(2) În vederea eliberării autorizaţiei sanitar-veterinare pentru mijloacele de 
transport prevăzute la alin. (1), operatorul economic depune la direcţia sanitar-
veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului 
Bucureşti,  sau online prin Punctul Unic Electronic, o cerere, conform modelului 
prevăzut în anexa nr. 6, copia certificatului de înmatriculare al mijlocului de 
transport, precum şi copia certificatului constatator emis de Oficiul Registrului 
Comerţului, în următoarele condiţii:”   

8. La articolul 17. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
“(2) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv 
a municipiului Bucureşti emite autorizaţia sanitar-veterinară de transport animale 
vii, pentru călătorii rutiere de scurtă durată, de până la 8 ore, conform modelului 
prevăzut în anexa nr. 17, pe baza depunerii, la sediu sau online prin Punctul Unic 
Electronic, de către operatorul economic a următoarei documentaţii:”  
  

9. La articolul 18. alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
“(1) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv 
a municipiului Bucureşti emite autorizaţia sanitar-veterinară pentru mijloace de 
transport animale vii, utilizate pentru călătorii rutiere de scurtă durată, de până la 
8 ore, conform modelului prevăzut în anexa nr. 19, pe baza depunerii de către 
operatorul economic, la sediu sau online prin Punctul Unic Electronic, a următoarei 
documentaţii:”   

10. La articolul 19. alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
“(1) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv 
a municipiului Bucureşti emite certificatul de autorizare sanitar-veterinară pentru 
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mijloace de transport animale vii, utilizate pentru călătorii rutiere de lungă durată, 
peste 8 ore, conform modelului prevăzut în anexa nr. 20, pe baza depunerii de către 
operatorul economic, la sediu sau online prin Punctul Unic Electronic, a următoarei 
documentaţii:” 
   

11. La articolul 20. alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
“(1) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv 
a municipiului Bucureşti emite certificatul de autorizare sanitar-veterinară pentru 
navele de transport animale vii, pentru călătorii maritime care depăşesc 10 mile 
marine, conform modelului prevăzut în anexa nr. 20, pe baza depunerii de către 
operatorul economic, la sediu sau online prin Punctul Unic Electronic, a următoarei 
documentaţii:”   
 

12.  La articolul 21. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
“(2) În vederea obţinerii autorizaţiei pentru punctul de control, operatorul economic 
depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, 
respectiv a municipiului Bucureşti, sau online prin Punctul Unic Electronic, 
documentaţia prevăzută la art. 10, dacă punctul de control îndeplineşte în prealabil 
toate cerinţele prevăzute în anexa nr. 1 la Regulamentul (CE) nr. 1.255/97 al 
Consiliului din 25 iunie 1997 privind criteriile comunitare prevăzute pentru punctele 
de aşteptare şi de modificare a planului de itinerar prevăzut în anexa la Directiva 
91/628/CEE, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 174 din 2 
iulie 1997, cu amendamentele ulterioare.” 
   

13. La articolul 25. – partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: 
“Art. 25- Pentru desfăşurarea activităţii de import, export sau comerţ 
intracomunitar cu animale vii, material seminal, ovule şi embrioni, operatorul 
economic depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor 
judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, sau online prin Punctul Unic 
Electronic, un dosar care cuprinde:”  
  

14.  La articolul 47. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
(2) Pentru emiterea autorizaţiei, operatorul economic, persoană fizică sau juridică, 
depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, 
respectiv a municipiului Bucureşti, sau online prin Punctul Unic Electronic, o 
documentaţie care cuprinde:   
 

15.  La articolul 50. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
“(2) În vederea obţinerii autorizaţiei sanitar-veterinare prevăzute la alin. (1), 
reprezentantul legal al operatorului economic depune la direcţia sanitar-veterinară 
şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, sau 
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online prin Punctul Unic Electronic, pentru verificare, o documentaţie care 
cuprinde: “  

16. La articolul 52. alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
“(1) Cererea operatorului economic, depusă în vederea eliberării unei autorizaţii 
sanitar-veterinare/a unui certificat de autorizare sanitar-veterinară necesare 
conform prevederilor prezentei norme sanitar-veterinare, este procesată de 
personalul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, 
respective a municipiului Bucureşti, sau online prin Punctul Unic Electronic, în cel 
mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii 
documentaţiei complete.”   

17. În anexa nr. 1, după punctul 25 se introduce un nou punct, punctul 251, cu următorul 
cuprins:  
„251. Exploataţie nonprofesională de porcine - exploataţia de subzistenţă, 
înregistrată în Sistemul Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor, denumit 
în continuare SNIIA, deţinută de persoane fizice neînregistrate la oficiul registrului 
comerţului, în care porcii sunt crescuţi numai pentru îngrășare şi sacrificare pentru 
consum familial şi respectă regulile prevăzute de legislaţia în vigoare.” 

18. În anexa nr. 1, punctul 71 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„71. Exploataţie comercială de tip A - exploataţie de animale deţinută de persoane 
fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice 
organizate în condiţiile legii, înregistrate şi autorizate de oficiul registrului comerţului, 
înregistrată în SNIIA, care îndeplineşte condiţiile prevăzute în anexa nr. 50 şi este 
înregistrată sanitar-veterinar, cu excepţia exploataţiei comerciale de tip A de porcine 
care îndeplineşte condiţiile prevăzute în anexa nr. 13 şi este autorizată sanitar 
veterinar.”   

19. În anexa nr. 1, după punctul 71 se introduce un nou punct, punctul 711, cu următorul 
cuprins: 

“711. exploataţie comercială de tip A de porcine - exploataţie de porcine care este 
autorizată sanitar-veterinar, deţinută de persoane fizice autorizate, întreprinderi 
individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în condiţiile legii, 
înregistrate de oficiul registrului comerţului, inclusiv exploataţia de porcine cu sistem 
semideschis, care este înregistrată în SNIIA şi în care sunt respectate regulile prevăzute 
la nivelul 2 de biosecuritate.” 

20. În anexa nr. 2, numărul curent 16 se abrogă. 
21. În anexa nr. 3, numărul curent 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  

„6. Creşterea porcinelor Exploataţie comercială de porcine*
Exploataţie comercială tip A porcine*”

 
22. În anexa nr. 3, nota de subsol se modifică și va avea următorul cuprins:  

„* În cererea formulată de către operatorul economic se menţionează obligatoriu 
profilul activităţii: exploataţie de vaci de lapte, îngrăşătorie; exploataţie 
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comercială de porcine pentru reproducţie, reproducţie şi selecţie, îngrăşătorie; 
exploataţie comercială tip A de porcine; exploataţie de ovine pentru 
reproducţie/producţie lapte, reproducţie şi selecţie, îngrăşătorie; exploataţie de 
păsări pentru reproducţie, inclusiv staţie de incubaţie; broiler; pui ecluzionaţi, ouă 
pentru incubat; herghelie, depozit de armăsari; fermă de animale de blană; 
lagomorfe.” 

23. Titlul anexei nr. 50 se modifică și va avea următorul cuprins: 

     „CERINŢE SANITAR - VETERINARE pentru înregistrarea sanitar - veterinară a 
exploataţiilor comerciale de tip A de ovine, caprine şi bovine”. 

24. În anexa nr. 50, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„2. Animalele sunt identificate și înregistrate în Baza Națională de Date și orice mișcare a 
animalelor, inclusiv sacrificarea, dispariția și moartea, este anunțată în scris serviciilor 
sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor competente, pentru actualizarea Bazei 
Naționale de Date.” 

11. În anexa nr. 50, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul 
cuprins: 

„6. În exploataţie nu sunt crescute porcine.” 

Art. III. – La litera B din anexa nr. 5 la Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor 
aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, publicat în  
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 18 august 2014, cu modificările și 
completările ulterioare, după numărul curent 25 se introduc 23 de noi numere curente, 
numerele curente 26 – 48, cu următorul cuprins: 

„26. Unităţi specializate care asigură servicii DDD unitate 308

27. Exploataţie comercială de bovine*)                           unitate 264

28. Exploataţie comercială de ovine*)                           
Exploataţie comercială de caprine*)                          
Exploataţie comercială de ecvine*) 

unitate 264

29. Exploataţie comercială industrială de porcine*) unitate 264

30. Exploataţie comercială de păsări*) unitate 264

31. Staţie de incubaţie tip industrial                           unitate 308

32. Exploataţie apicolă comercială                               unitate 264

33. Exploataţie de iepuri şi animale de blană*)                 unitate 264
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34. Exploataţie pentru creşterea animalelor ballai            unitate 264

35. Exploataţie didactică şi experimentală                       unitate 264

36. Baze de achiziţii pentru animale vii                         unitate 264

37. Centre de colectare animale vii unitate 264

38. Exploataţie de carantină                                     unitate 264

39. Puncte de control                                            unitate 264

40. Târguri de animale vii                                       unitate 230

41. Exploataţie de producţie în domeniul acvaculturii       unitate 264

42. Biobază pentru animale de experienţă                        unitate 114

43. Genotecă de animale unitate 11

44. Mijloc de transport cu dotări specifice                      unitate 330

45. Transportator animale vii                              unitate 330

46. Mijloc de transport animale vii în călătorii rutiere de 
scurtă durată                                                 

unitate 330

47. Mijloc de transport animale vii în călătorii rutiere de 
lungă durată    

unitate 538

48. Mijloc de transport naval pentru animale vii               unitate 1046.”

 
Art. IV. - Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi 
înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul 
președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 
40/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 şi 286 bis din 30 aprilie 
2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum 
urmează: 
 
1. La articolul 2 alineatul (6), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„a) o crotalie auriculară simplă cu cod unic de identificare pentru animalele din specia 
porcine ce vor fi vândute către exploataţiile nonprofesionale, pentru a fi crescute în scopul 
îngrășării și sacrificării pentru consum familial, precum şi pentru animalele crescute în 
exploataţiile comerciale de tip A;”. 

2. La articolul 4 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: 
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„c) animalele din specia porcine, în termen de până la 60 de zile de la naştere, în cazul 
exploatațiilor comerciale de tip A de porcine, sau la ieșirea din exploatație, în cazul 
exploatațiilor comerciale de porcine, în funcție de destinația acestora.” 

3. La articolul 8 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„a) medicul veterinar de liberă practică împuternicit, numai pentru exploataţiile 
nonprofesionale, exploataţiile comerciale de tip A, tabere de vară şi stâne; pentru 
exploatațiile nonprofesionale cu porcine, medicul veterinar de liberă practică împuternicit 
atribuie codul alfanumeric unic și permanent generat de SNIIA, doar după ce medicul 
veterinar oficial a verificat și a constatat îndeplinirea condițiilor de biosecuritate stabilite 
de legislația sanitar - veterinară în vigoare; pentru exploatațiile comerciale de tip A de 
porcine, medicul veterinar de liberă practică împuternicit editează datele exploatației în 
vederea transformării în exploatație comercială de tip A de porcine, doar după obținerea 
autorizației sanitar - veterinare și după înstrăinarea animalelor din alte specii, precum 
bovine, ovine și caprine;”.  

4. La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(2) Redeschiderea unei exploataţii se realizează de către SNIIA ca urmare a mişcării 
animalelor având ca destinaţie exploataţia respectivă; pentru exploatațiile 
nonprofesionale cu porcine, redeschiderea exploatației se face doar după ce medicul 
veterinar oficial a verificat și a constatat îndeplinirea condițiilor de biosecuritate stabilite 
de legislația sanitar - veterinară în vigoare; pentru exploatațiile comerciale de tip A de 
porcine, redeschiderea exploatației se face doar după obținerea autorizației sanitar - 
veterinare și/sau reînnoirea acesteia, după caz, iar SNIIA nu va permite mișcarea 
animalelor din speciile bovine, ovine și caprine către aceasta.” 

5. La articolul 10, partea introductivă a alineatului (2) și alineatul (4) se modifică și vor 
avea următorul cuprins: 

„(2) Fiecare proprietar de exploataţie este obligat să colaboreze cu medicul veterinar de 
liberă practică împuternicit și/sau cu medicul veterinar oficial, atunci când acesta verifică 
îndeplinirea condițiilor de biosecuritate pentru exploatațiile nonprofesionale cu porcine, 
în vederea înregistrării exploataţiei şi a desfăşurării altor activităţi prevăzute în prezenta 
normă sanitară veterinară, după cum urmează: 

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

(4) Proprietarul exploataţiei păstrează pentru activităţi de control sanitar - veterinar toate 
documentele privind identificarea şi înregistrarea exploataţiei şi a animalelor, în cazul 
bovinelor, ovinelor și caprinelor care îi sunt remise.” 

6. La articolul 11, alineatele (1), (11), (4), (8), (9) literele b) și c), (11), (14), (15) și (16) 
se modifică și vor avea următorul cuprins: 
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„(1) Fiecare deţinător de animale are obligaţia de a colabora cu medicul veterinar de liberă 
practică împuternicit, în vederea identificării şi înregistrării animalelor din speciile bovine, 
ovine și caprine din exploataţia sa. 

(11) Fiecare deţinător de animale achiziţionează, direct de la un furnizor primar sau de la 
un furnizor secundar, mijloacele de identificare necesare identificării animalelor din 
speciile bovine, ovine și caprine deţinute. 

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

(4) Fiecare deţinător de animale are obligaţia de a notifica medicului veterinar de liberă 
practică împuternicit orice intenţie de mişcare a animalelor din speciile bovine, ovine și 
caprine; în acest scop, solicită medicului veterinar de liberă practică împuternicit 
eliberarea formularului de mişcare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4. 

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

(8) Numai animalele înscrise în formularul/documentul de mişcare pot fi mutate dintr-o 
exploataţie în alta, inclusiv cele având drept destinaţie un abator, în vederea tăierii; 
circulația porcinelor dintr-o exploatație nonprofesională cu porcine către o altă 
exploatație, fie ea și un abator, este interzisă. 

(9) b) la ieşirea animalelor din speciile bovine, ovine și caprine, către altă exploataţie, 
formularul de mişcare albastru - matcă şi cupon;  

c) la intrarea în exploataţie a animalelor provenite din unităţi documentul de mişcare 
exemplarele albastru şi negru; în cazul exploatației nonprofesionale cu porcine, formularul 
de mișcare porcine vii sau documentul de mișcare, exemplarele albastru și negru, după 
caz; 

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

(11) În cazul în care animalul din speciile bovine, ovine și caprine, care a ieşit către 
exploataţii de tip târguri de animale vii, baze de achiziţii pentru animale vii sau expoziţii 
de animale, s-a întors în exploataţia de origine, deţinătorul acestuia are obligaţia de a 
notifica medicul veterinar de liberă practică împuternicit, prin predarea către acesta a 
exemplarului negru al documentului de mişcare. 

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

(14) La sosirea animalelor din speciile bovine, ovine și caprine, în exploataţii de tip târguri 
de animale vii, baze de achiziţii pentru animale vii sau expoziţii de animale, deţinătorul 
acestora are obligaţia de a prezenta medicului veterinar de liberă practică împuternicit cu 
activitatea din unitatea respectivă formularele de mişcare şi de a preda reprezentantului 
unităţii exemplarul albastru al acestor formulare. 

(15) La constituirea unei exploataţii de tip stână şi tabără de vară, prin încredinţarea 
animalelor din speciile bovine, ovine și caprine către un deţinător sau către proprietarul 
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acelei exploataţii, acesta preia numai animale care sunt însoţite de 
formularul/documentul de mişcare. 

(16) În perioada în care animalele din speciile bovine, ovine și caprine se află într-o 
exploataţie de tip stână şi tabără de vară, proprietarul acesteia sau deţinătorul animalelor 
are obligaţia de a avea în permanenţă asupra sa formularele/documentele de mişcare ale 
tuturor animalelor din respectiva exploataţie.” 

7. La articolul 13 alineatul (1), litera f) și alineatul (3) se modifică și vor avea următorul 
cuprins: 

„f) sa solicite autorizarea sanitară veterinară în cazul exploatației comerciale de tip A de 
porcine și să înstrăineze animalele din speciile bovine, ovine și caprine; 

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

(3) În cazul deschiderii sau redeschiderii unei exploataţii, proprietarul acesteia informează 
medicul veterinar oficial, cu 7 zile înainte, despre respectiva intenţie de deschidere a 
activităţii; pentru exploatațiile comerciale de tip A de porcine, redeschiderea exploatației 
se face doar după obținerea autorizației sanitar - veterinare și/sau reînnoirea acesteia, 
după caz, iar SNIIA nu va permite mișcarea animalelor din speciile bovine, ovine și caprine 
către aceasta.” 

8. La articolul 14, alineatele (6), (7), (15), (16) și (17) se modifică și vor avea următorul 
cuprins: 

„(6) În cazul în care încredinţarea animalelor se face către un mijlocitor de afaceri cu 
animale vii, în documentul de mişcare va fi completat codul de înregistrare al acestuia, iar 
la înregistrarea mişcării în SNIIA va fi, de asemenea, înregistrat acest cod ca şi destinaţie 
intermediară a animalelor; încredințarea animalelor din specia porcină către mijlocitorii 
de afaceri cu animale vii este interzisă. 

(7) În cazul în care, achiziţionarea animalelor se face de la un mijlocitor de afaceri cu 
animale vii la înregistrarea mişcării în SNIIA va fi completat, de asemenea, codul de 
înregistrare al acestuia; achiziționarea animalelor din specia porcină de la mijlocitorii de 
afaceri cu animale vii este interzisă. 

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

(15) La sosirea animalelor din speciile bovine, ovine și caprine în exploataţii de tip târguri 
de animale vii, baze de achiziţii pentru animale vii sau expoziţii de animale, deţinătorul 
acestora are obligaţia de a prezenta medicului veterinar de liberă practică împuternicit cu 
activitatea din unitatea respectivă documentele de mişcare şi predă reprezentantului 
unităţii exemplarul albastru al acestor documente. 

 (16) La constituirea unei exploataţii de tranzit de tip stână sau tabără de vară, prin 
încredinţarea animalelor din speciile bovine, ovine și caprine, către un deţinător sau către 
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proprietarul acelei exploataţii de tranzit, acesta preia numai animale care sunt însoţite de 
formularul/documentul de mişcare. 

 (17) În perioada în care animalele din speciile bovine, ovine și caprine se află într-o 
exploataţie de tranzit de tip stână sau tabără de vară, proprietarul acesteia sau deţinătorul 
animalelor are obligaţia de a pune la dispoziţia organelor de control 
formularele/documentele de mişcare ale tuturor animalelor din respectiva exploataţie.” 

9. La articolul 17, literele a) - c) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„a) să arhiveze în dosare separate pentru fiecare zi în care funcţionează exemplarul 
albastru al formularului de mişcare sau exemplarul albastru al documentului de mişcare, 
după caz, destinate unităţii, care au însoţit animalele din speciile bovine, ovine și caprine, 
la intrarea în aceasta; 

b) să elibereze documente de mişcare pentru animalele din speciile bovine, ovine și caprine 
care părăsesc unitatea, completând datele referitoare la exploataţia de destinaţie; 

c) să înregistreze în SNIIA, în aceeaşi zi, trecerea animalelor din speciile bovine, ovine și 
caprine, prin unitate, înregistrând, în acelaşi timp, dacă animalul şi-a schimbat sau nu 
proprietarul; în cazul în care animalul şi-a schimbat proprietarul, are obligaţia să 
înregistreze şi codul exploataţiei noului proprietar sau codul mijlocitorului de afaceri, după 
caz.”  

10. La articolul 19, literele a), b), c) și partea introductivă a literei d) se modifică și vor 
avea următorul cuprins: 

„a) să preia de la deţinători doar animale din speciile bovine, ovine și caprine, identificate 
conform prevederilor prezentei norme sanitare veterinare; 

b) la preluarea animalelor din speciile bovine, ovine și caprine, să completeze documentul 
de mişcare prevăzut în anexa nr. 8, obligatoriu cu toate datele prevăzute în secţiunile A şi 
B ale respectivului document şi în anexa acestuia, dacă este cazul, precum şi datele din 
secţiunea C, dacă acestea sunt cunoscute şi reprezintă destinaţia pentru toate animalele; 

c) în cazul în care exploataţia de destinaţie nu este cunoscută, la preluarea animalelor din 
speciile bovine, ovine și caprine, din exploataţia de provenienţă, completează datele din 
secţiunea C a documentului de mişcare la predarea animalelor către noul deţinător din 
exploataţia de destinaţie, numai dacă toate animalele înscrise în respectivul document de 
mişcare au aceeaşi destinaţie; 

d) în cazul în care animalele din speciile bovine, ovine și caprine, înscrise într-un document 
de mişcare preluate dintr-o exploataţie de provenienţă au destinaţii diferite, la predarea 
animalelor către noii deţinători de la destinaţie, eliberează noi documente de mişcare, 
completând secţiunile A, B şi C:”. 

11. La articolul 20 alineatul (2), literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

W
W

W
.L

U
M

EA
JU

ST
IT

IE
I.R

O



12 
 

„a) răspunde solicitării de înregistrare doar a exploataţiilor nonprofesionale, taberelor de 
vară şi stânelor, în maximum 7 zile de la primirea acesteia, şi completează toate rubricile 
destinate identificării acestora, conform formularului de identificare; în cazul 
exploatațiilor nonprofesionale cu porcine, înregistrează exploatația doar după ce medicul 
veterinar oficial a verificat și a luat act de îndeplinirea condițiilor de biosecuritate stabilite 
de legislația sanitară veterinară în vigoare; 

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

 c) răspunde solicitării de actualizare a datelor de identificare ale exploataţiilor 
nonprofesionale, care au fost reorganizate ca exploataţii comerciale de tip A, autorizate 
sanitar-veterinar, potrivit legii, de către DSVSA.” 

12. La articolul 21, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(1) Medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi sunt responsabili cu efectuarea 
identificării animalelor din speciile bovine, ovine și caprine şi cu înregistrarea acestora în 
SNIIA, în cazul exploataţiilor pentru care au fost împuterniciți, potrivit legii.” 

13. La articolul 22, partea introductivă a alineatului (1), alineatul (2) litera a) punctul 1 și 
litera b) punctul 2 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„(1) În cazul mişcării animalelor din speciile bovine, ovine și caprine, având ca efect 
descreşterea numărului de animale în exploataţia de referinţă, ca urmare a vânzărilor, 
donaţiilor sau încredinţărilor de animale - turmă în transhumanţă care pleacă cu cioban, 
medicul veterinar de liberă practică împuternicit întocmeşte şi eliberează un formular de 
mişcare, pentru fiecare animal sau grup de animale, astfel: 

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

(2) a) 1. aplică animalelor din speciile bovine, ovine și caprine, născute în exploataţie 
mijloacele oficiale de identificare în termen de 7 zile de la solicitare; 

b) 2. preia de la deţinătorul animalelor exemplarul albastru – matcă al formularului de 
mişcare şi înregistrează datele în SNIIA în aceeaşi zi; în cazul exploatațiilor nonprofesionale 
cu porcine, preia exemplarul negru al documentului de mișcare/formularul de mișcare 
pentru porcine vii și înregistrează datele în SNIIA în aceeași zi;”. 

14. La articolul 27, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„d) verifică îndeplinirea condițiilor de biosecuritate în exploatațiile nonprofesionale cu 
porcine anterior deschideri/redeschiderii acestor exploatații;”. 

15. La articolul 34 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu 
următorul cuprins: 

„e) să evalueze și, după caz, să autorizeze sanitar - veterinar exploatațiile comerciale de 
tip A de porcine;”. 
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16. În tot cuprinsul normei sanitare veterinare, termenul „suine” se înlocuiește cu 
termenul „porcine”. 

Art. V. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin 
direcțiile sanitar – veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a 
municipiului București, și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenţia 
Naţională Pentru Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu” și unitățile din subordinea 
acesteia, controlează modul în care sunt duse la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  

Art. VI. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:    

a) Ordinul președintelui Autorității Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 
67/2012 privind condiţiile sanitar - veterinare care trebuie respectate la mişcarea 
porcinelor vii pe teritoriul României şi pentru modificarea unor norme sanitare veterinare, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 16 noiembrie 2012;   

b) Ordinul președintelui Autorității Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și 
al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 20/195/2018 pentru aprobarea Normelor 
sanitare veterinare privind condițiile de biosecuritate în exploatațiile de porcine, publicat 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 16 martie 2018. 

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

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale 

Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 

Alimentelor 

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale 

 

 

Robert – Viorel Chioveanu 

 

 

 

Nechita - Adrian Oros 

 

 

Anexa 
La Ordinul președintelui Autorității Sanitare Veterinare  

și pentru Siguranța Alimentelor nr. ……/2020 
 
 
 
 

 
NORMA SANITARĂ VETERINARĂ 

privind condiţiile minime de biosecuritate în exploataţiile de porcine 
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Art. 1. - Prezenta normă sanitară veterinară stabileşte condiţiile minime de biosecuritate 
pe care trebuie să la respecte operatorii în exploataţiile de porcine.  

 
Capitolul I 

 
Definiţii 

 
 
Art. 2. - În sensul prezentei norme sanitare veterinare, următorii termeni se definesc 
astfel:  

a) biosecuritate - ansamblul măsurilor fizice și administrative menite să reducă riscul de 
introducere, dezvoltare și răspândire a bolilor către, de la sau în cadrul unei populații de 
animale sau al unei unități, al unei zone, al unui compartiment, al unui mijloc de transport 
sau al oricăror alte instalații, incinte sau amplasamente; 

b) zonă curată - spaţiul delimitat, care cuprinde toate adăposturile pentru animale, 
spaţiile, încăperile, utilajele, echipamentele şi alte facilităţi destinate creşterii 
porcinelor, pentru respectarea regulilor de sănătate şi de bunăstare a animalelor; este 
separată de zona murdară printr-un filtru sanitar - veterinar;  

c) zonă murdară - spaţiul aflat în afara zonei curate;  

d) vizitator - orice persoană care intră în zona de producţie, cu excepţia personalului 
propriu deţinătorului exploataţiei, a personalului care deservește exploatația şi a 
medicului veterinar oficial/medicului veterinar de liberă practică împuternicit;  

e) filtru sanitar - veterinar - ansamblul spaţiilor şi al dotărilor prevăzute într - o exploataţie 
de porcine pentru personalul propriu şi vizitatori, în vederea asigurării respectării regulilor 
privind curăţenia şi decontaminarea;  

f) exploataţie în aer liber - exploataţie în care porcii sunt ținuți temporar sau permanent 
în aer liber, cu excepţia exploataţiilor cu sistem semideschis; 

g) exploataţie nonprofesională de porcine - exploataţia de subzistenţă, înregistrată în 
Sistemul Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor, denumit în continuare SNIIA, 
deţinută de persoane fizice neînregistrate la oficiul registrului comerţului, în care porcii 
sunt crescuţi numai pentru îngrășare şi sacrificare pentru consum familial şi în care sunt 
respectate regulile prevăzute la nivelul 1 de biosecuritate; 

h) exploataţie comercială de tip A de porcine - exploataţie de porcine care este autorizată 
sanitar-veterinar, deţinută de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, 
întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în condiţiile legii, înregistrate de 
oficiul registrului comerţului, inclusiv exploataţia de porcine cu sistem semideschis, care 
este înregistrată în SNIIA şi în care sunt respectate regulile prevăzute la nivelul 2 de 
biosecuritate; 
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i) exploataţie comercială industrială de porcine - exploataţie de porcine care este 
autorizată sanitar-veterinar, deţinută de persoane fizice autorizate, întreprinderi 
individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în condiţiile legii, 
înregistrate şi autorizate de oficiul registrului comerţului, care este înregistrată în SNIIA şi 
în care sunt respectate regulile prevăzute la nivelul 2 de biosecuritate;  

j) operator - orice persoană fizică sau juridică ce are în responsabilitatea sa animale sau 
produse, inclusiv pentru o perioadă limitată, dar cu excluderea deținătorilor de animale 
de companie și a medicilor veterinari;  

k)  persoană care lucrează cu animale - o persoană fizică sau juridică care are o legătură 
profesională cu animale sau cu produse de origine animală, cu excluderea operatorilor și a 
medicilor veterinari; 

l) reținere oficială - procedura prin care autoritățile competente se asigură că animalele 
și bunurile care fac obiectul controalelor oficiale nu sunt deplasate sau alterate până la 
luarea unei decizii cu privire la destinația lor; această procedură include depozitarea de 
către operatori conform indicațiilor și sub controlul autorităților competente; 

m) unitate epidemiologică - un grup de animale cu aceeași probabilitate de expunere la un 
agent patogen; 

n) medic veterinar official - un medic veterinar autorizat de autoritatea competentă și 
calificat în mod adecvat să efectueze activități oficiale; 

o) medic veterinar de liberă practică împuternicit - medic veterinar definit conform pct. 
11 din anexa nr. 1 la 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;  

p) organism delegate - o persoană juridică distinctă, căreia autoritățile competente i-au 
delegat anumite atribuții oficiale de control sau anumite atribuții legate de alte activități 
oficiale; 

r) sistem semideschis de creştere a porcilor – sistem semideschis de creștere a porcilor 
definit la art. 1 lit. s) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 
195/2018, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 420/2019; 

s) boală - apariția infecțiilor sau a infestărilor la animale, cu sau fără manifestări clinice 
sau patologice, cauzate de unul sau mai mulți agenți patogeni;  

ş) pericol - un agent patogen sau o stare a unui animal sau produs cu potențialul de a avea 
efecte negative asupra sănătății oamenilor sau animalelor;  

t) risc - probabilitatea apariției și magnitudinea probabilă a consecințelor biologice și 
economice ale unui efect negativ asupra sănătății publice sau asupra sănătății animale; 

ţ) agent patogen - un agent transmisibil la animale sau la oameni susceptibil de a provoca 
o boală la animale; 
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u) instalaţie de dezinfecţie - construcţie şi/sau echipamente de tip staţii de dezinfecţii, 
arc de dezinfecţie, atomizoare, filtru rutier care asigură dezinfecţia mijloacelor de 
transport. 

 

Capitolul II 
Reguli generale de biosecuritate pentru exploataţiile de porcine 

 

Art. 3. - (1) Creşterea porcinelor în exploatații în aer liber este interzisă. 

(2) Creşterea porcinelor la stâne, tabere de vară, cantoane silvice, cantoane de pe lângă 
diguri, societăți agricole vegetale este interzisă. 

Art. 4. ‐ În exploataţiile nonprofesionale este interzisă: 

a) activitatea de reproducție;  

b) mişcarea porcinelor vii indiferent de destinaţie. 

Art. 5. - Exploatațiile nonprofesionale au obligația de a respecta următoarele reguli 
minime pentru nivelul 1 de biosecuritate:  

1. operatorul are obligația de a solicita înregistrarea exploataţiei în SNIIA; înregistrarea se 
face numai dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la punctul 5.  

2. operatorul are obligația de a solicita identificarea porcinelor și înregistrarea acestora în 
Baza Națională de Date, componentă a SNIIA, precum și toate mişcările și evenimentele la 
care sunt supuse animalele, conform prevederilor sanitare veterinare în vigoare. 

3. operatorii care dețin porcine din rasele autohtone Bazna și Mangalița sunt obligaţi să 
facă dovada înregistrării porcinelor în registrul genealogic al raselor Bazna și Mangalița 
care sunt conduse în conformitate cu acreditarea primită de la Agenția Națională pentru 
Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, în scopul înregistrării în Registrul Național al 
Exploatațiilor de către utilizatorul SNIIA.  

4. operatorul/persoana care lucrează cu animalele are obligatia de a anunţa medicul 
veterinar oficial/medicului veterinar de liberă practică împuternicit privind: 

a) orice modificare a starii de sănătate a porcinelor;  
b) orice modificare constatată la nivelul carcasei şi/sau organelor, ca urmare a 

sacrificării porcinelor în vederea consumului familial; 
c) orice mortalitate apărută la porcinele pe care le deţine în exploataţie.  

 5. operatorul are obligaţia creşterii porcinelor în adăposturi care să asigure condiţiile de 
bunăstare în conformitate cu legislaţia în vigoare, împrejmuite cu gard continuu, fără ca 
porcii să aibă posibilitatea de a veni în contact cu alte specii de animale, cu porcine 
domestice din alte exploataţii sau cu porcii sălbatici;  
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6. operatorul are obligația respectării interdicţiei de hrănire a porcinelor cu resturi 
alimentare care conţin subproduse de origine animală;  

7. operatorul are obligația respectării interdicţiei de hrănire a porcinelor cu nutrețuri 
vegetale, aceasta fiind posibilă numai după trecerea unei perioade de cel puțin 30 de zile 
de la recoltare acestora;  

8. operatorul are obligația respectării interdicţiei folosirii așternutului vegetal, aceasta 
fiind posibilă numai după trecerea unei perioade de cel puțin 90 de zile de la recoltare;  

9. operatorul are obligația respectării regulilor de igienă generală înainte și după 
efectuarea diverselor lucrări de întreținere și îngrijire, respectiv spălarea mâinilor și 
schimbarea încălțămintei și a hainelor; hainele și încălțămintea utilizate trebuie destinate 
exclusiv acestui scop, exclusiv în adapostul de porcine; dezinfecţia încălţămintei trebuie 
efectuată obligatoriu la intrarea şi ieşirea din adăpost; 

10. operatorul are obligația respectării cerinţei de a cumpăra porcine vii numai din 
exploatațiile comerciale, care sunt identificate şi însoţite de documentele prevăzute de 
legislaţia în vigoare şi să le înregistreze în SNIIA;  

11. operatorul are obligaţia respectării cerinţei de a nu intra în exploataţie dacă a 
desfăşurat activităţi corelate cu vânătoarea în ultimele 48 ore. 

Art. 6. - În exploataţiile comerciale, autorizate/înregistrate sanitar – veterinar pentru 
creşterea altor specii de animale, este interzisă creşterea porcinelor. 

Art. 7. - Autorizarea sanitar - veterinară a exploataţiilor comerciale de porcine se face 
conform legislatiei în vigoare. 

Art. 8. ‐  Exploatațiile comerciale au obligația de a respecta următoarele reguli minime 
pentru nivelul 2 de biosecuritate:  

1. animalele trebuie să fie identificate și înregistrate în Baza Națională de Date; mişcările 
și evenimentele la care sunt supuse animalele trebuie să fie înregistrate în Baza Națională 
de Date, conform prevederilor legislației sanitar - veterinare în vigoare;  

2. operatorul trebuie să elaboreze un plan de biosecuritate, adaptat situaţiei existente; 
proprietarul exploatației de porcine este responsabil pentru identificarea celor mai bune 
metode de evitare a contaminării animalelor cu agenţi patogeni specifici; 

3. planul de biosecuritate trebuie să prevadă atât evitarea pătrunderii agenţilor patogeni 
în exploataţie, cât și, în egală măsură, evitarea răspândirii acestora către alte exploataţii;  

4. fiecare operator trebuie să desemneze o persoană responsabilă de biosecuritatea 
exploataţiei, care elaborează planul de biosecuritate propriu al exploataţiei respective; 
planul se adaptează evoluţiei situaţiei epidemiologice din jurul exploatației respective; 

5. persoanele responsabile de biosecuritatea exploataţiei instruiesc, evaluează și aprobă 
accesul în fermă al tuturor persoanelor.  

6. planul de biosecuritate include: 

a) descrirea fluxului tehnologic al fermei; 
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b) harta obiectivelor prezente, unde sunt clar marcate împrejmuirea fermei, punctul de 
acces persoane, punctul de acces auto, zona de dezinfecţie/decontaminare pentru 
mijloacele auto, zona de decontaminare pentru produsele care urmează să intre în 
exploataţie, zona de depozitare pentru cadavre, zona de depozitare a materialor, 
platforma de depozitare a dejecţiilor; 

c) descrierea traseelor tehnologice şi a celor de urgenţă; 

d) plan de contingenţă în funcţie de măsurile impuse asupra exploataţiei/interdicţie de 
mişcare sau ucidere; 

e) descrierea echipamentelor folosite pentru biosecuriatea fermei şi a modului de utilizare; 

f) procedurile de biosecuritate; 

g) planul de instruire a personalului, frecvenţa instruirilor şi a testării cunoştinţelor 
teoretice şi practice; 

h) procedura pentru eliminarea animalelor moarte; procedura trebuie să urmărească 
modul de scoatere a porcilor morţi din adăposturi, precum şi depozitarea, respectiv 
eliminarea în conformitate cu legislaţia specifică în domeniu; 

i) avertizarea prin mijloace vizuale privind statutul de biosecuritate al fermei şi condiţiile 
speciale care trebuie respectate; 

7. accesul în exploataţie se poate face doar prin locurile identificate şi marcate 
corespunzător; teritoriul fermei trebuie să fie marcat cu un gard perimetral continuu; 
accesul în fermă trebuie să fie controlat, fiecare persoană care intră în zona curată trebuie 
notată în registrul de prezenţă sau de vizitatori cu înscrierea datelor personale, cu 
respectarea prevederilor legislației în vigoare; 

8. permiterea accesului personalului propriu, al vizitatorilor sau al inspectorilor oficiali în 
exploataţia de porcine numai dupa informarea asupra condiţiilor de biosecuritate pe care 
au obligatia să le respecte;  

9. interzicerea deţinerii de porcine la domiciliu de către personalul care îşi desfăşoară 
activitatea în exploataţie;  

10. interzicerea introducerii de către personalul care îşi desfăşoară activitatea în 
exploataţie sau de către vizitatori a alimentelor de origine animală provenite de la porcine; 

11. delimitarea strictă a zonei curate de zona murdară și permiterea accesului tuturor 
persoanelor în zona curată a exploatației doar prin filtrul sanitar - veterinar; 

12. asigurarea unui vestiar - filtru care să îndeplinească următoarele condiţii minime de 
amplasare, amenajare şi funcţionare:  

a) să fie amplasat la limita dintre zona curată și zona murdară; 
b) să fie compartimentat astfel încât să asigure un flux corespunzător de mişcare a 

persoanelor, cu intrare într - un spaţiu destinat hainelor şi încălţămintei folosite în afara 
exploatației, considerată zonă murdară, urmat de un spaţiu dotat cu duş, prevăzut cu ieşire 
în spaţiul considerat ca fiind zonă curată, unde sunt echipamentele de lucru; 

c) trecerea din zona murdară în zona curată să se realizeze obligatoriu după efectuarea    
dușului; 
d) să fie dimensionat corespunzător numărului de persoane care deservesc exploataţia; 
e) spaţiul de după duș, considerat zona curată, să fie dotat cu echipamente pentru toate 

persoanele care intră în zona curată, precum: prosoape, echipament de protecţie și de 
lucru individual, utilizate numai în zona curată, uscător de păr și substanţe biocide;  
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f) să fie dotat cu facilităţi pentru apă, fiind interzisă alimentarea prin surse de apă 
deschise; 

g) să fie dotat cu facilităţi pentru igienizarea hainelor de lucru, aflate obligatoriu în zona 
curată;  
h) să fie construit din materiale uşor de curăţat, dezinfectat şi menţinut în permanenţă 

într-o stare structurală şi igienică corespunzătoare; pereţii, tavanul și pardoseala să fie 
construite din materiale rezistente, impermeabile, netede, care nu putrezesc și sunt ușor 
de întreținut; 

i) amenajarea de dezinfectoare pentru încălţăminte la intrarea şi la ieşirea în/din 
vestiarul - filtru, precum şi accesorii pentru curăţarea mecanică a acestora; 

13. amplasarea sălii de mese destinate personalului astfel încât să asigure transferul 
alimentelor din zona murdară în zona curate; 

14. accesul auto se face numai prin zona de decontaminare/dezinfecţie auto clar marcată, 
localizată la limita dintre zona curată - zona murdară; decontaminarea/dezinfecţia auto 
include în mod obligatoriu dezinfecţia conform instrucţiunilor producătorului 
dezinfectantului folosit și procedurilor interne ale fermei; 

15. toate materialele, inclusiv obiectele personale, care urmeză să intre în spaţiul de 
producţie trebuie deconataminate înainte de intrarea în zona curată, în incinte special 
amenajate şi depozitate în zone corespunzătoare; decontaminarea/dezinfectarea 
produselor se poate face în funcţie de tipul de material prin diverse metode: dezinfecţie 
cu dezinfectanţi lichizi, fumigare, nebulizare, raze ultraviolete; 

16.  amenajarea de dezinfectoare pentru încălţăminte la intrarea şi la ieşirea în/din fiecare 
adăpost pentru porcine în funcție de fluxul tehnologic de producție al fermei; 

17. instalarea de sisteme de protecție, acolo unde este necesar, pentru a preveni 
pătrunderea păsărilor în interiorul adăposturilor de porcine; 

18. după fiecare depopulare, suprafeţele din zonele de producţie se supun operațiunilor 
de curățare şi dezinfecție; fluxurile tehnologice sunt organizate astfel încât să se asigure 
efectuarea eficientă a acestor operaţiuni, după caz, inclusiv prin asigurarea posibilităţii 
principiului „totul plin - totul gol” pe subunitatea de adăpostire; în acest scop, exploataţia 
de porcine trebuie să dispună de echipamentele necesare pentru executarea curăţării 
mecanice, hidromecanice şi pentru aplicarea substanţelor biocide; 

19. asigurarea apei pentru adăpatul porcinelor în conformitate cu standardele sanitar-
veterinare și cu normele de bunăstare în vigoare; 

20. alimentarea exploatației cu furaje se face, după caz, prin descărcarea acestora din 
mijloacele de transport specializate în instalațiile sau echipamentele amplasate în 
exploataţie - silozuri, mijloace de distribuire a furajului care funcționează în zona curată 
al exploataţiei; fluxul tehnologic de alimentare cu furaje se stabileşte prin proceduri 
interne;  

21. amplasarea spațiului pentru încărcarea și descărcarea porcinelor la limita dintre zona 
curată și zona murdară sau după efectuarea dezinfecţiei; animalele care părăsesc locul de 
producţie se mişcă într-o singură direcţie, zonele potențial contaminate de persoane sau 
de animale după încărcare/descărcare sunt dezinfectate conform planului de 
biosecuritate; 
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22. interzicerea încărcării porcinelor în vederea livrării în mijloace de transport 
neautorizate/neînregistrate sanitar-veterinar și care nu prezintă dovada efectuării 
acţiunilor de dezinfecție; 

23. existenţa de dotări și instrumentar corespunzătoare pentru executarea necropsiilor, 
inclusiv dotarea cu sursă de apă curentă; trebuie asigurate dotări pentru transportul 
corespunzător al cadavrelor de la hale la spațiile de depozitare, de păstrare sau de 
necropsie; realizarea colectării şi a neutralizării subproduselor de origine animală 
nedestinate consumului uman în conformitate cu legislaţia specifică în domeniu; 

24. managementul dejecţiilor - gunoiul de grajd este depozitat şi îndepărtat într-o 
manieră care împiedică expunerea animalelor sensibile la agenți patogeni şi respectă 
normele de protecție a mediului. 

Art. 9. - (1) Certificarea sanitar - veterinară a mişcărilor de porcine între exploataţiile de 
animale reprezintă o măsură de biosecuritate, aplicabilă în contextul controlului pestei 
porcine africane/clasice.  

   (2) Certificatele de sănătate sunt emise de către medicul veterinar oficial/medicul 
veterinar de liberă practică împuternicit calificat şi instruit în mod adecvat să efectueze 
activități oficiale.  

   (3) Certificatele de sănătate se emit pentru una sau mai multe porcine care provin din 
aceeaşi exploataţie, alcătuiesc un singur lot, sunt îmbarcate în acelaşi mijloc de transport, 
provin din aceeaşi exploataţie de origine şi părăsesc exploataţia de origine, având aceeaşi 
destinaţie finală.  

   (4) Costurile aferente certificării de sănătate de la origine sunt suportate de către 
proprietarii/deţinătorii animalelor.   

Art. 10. – Având în vedere pericolul cauzat de virusul pestei porcine africane şi riscul de 
difuzare al acestuia, mişcarea porcinelor vii pe teritoriul României se efectuează numai 
dacă acestea sunt identificate şi însoţite de:   

   a) certificat de sănătate;  

   b) documente de mişcare:  

   i) formularul F2, prevăzut în anexa nr. 4 la Norma sanitară veterinară pentru 
implementarea procesului de identificare şi înregistrare a porcinelor, ovinelor, caprinelor 
şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare 
şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în 
cazul porcinelor vii care pleacă din exploataţiile nonprofesionale, care poate fi eliberat 
până la împlinirea termenului prevăzut la art. 17, sau   

   ii) formularul de mişcare pentru porcinele vii, prevăzut în anexa nr. 3 la Norma sanitară 
veterinară privind Sistemul de Identificare şi Înregistrare a porcinelor, aprobată prin 
Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor nr. 85/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul porcinelor vii 
ce pleacă din exploataţiile comerciale sau   

   iii) documentul de mişcare al animalelor vii, prevăzut în anexa nr. 8 la Norma sanitară 
veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în 
cazul porcinelor vii care pleacă din exploataţiile comerciale de tip A. 
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Art. 11. - (1) Porcinele vii destinate sacrificării într-un abator trebuie să fie însoţite de 
certificat sanitar - veterinar, document de mişcare şi document privind informaţiile pentru 
lanţul alimentar. 

(2) Reprezentantul legal al abatorului are obligaţia transmiterii documentului privind 
informaţiile pentru lanţul alimentar, completat de medicul veterinar oficial din abator, la 
exploataţia comercială de origine, în termen de maxim 48 de ore de la sacrificarea 
animalelor sau după primirea rezultatelor buletinelor de analiză relevante în cazul în care 
au fost efectuate determinări de laborator.  

Art. 12. - (1) Modelul de certificat de sănătate pentru porcinele transportate între 
exploataţiile comerciale sau de la exploataţia comercială la exploataţia nonprofesională 
este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta normă sanitar - veterinară. 

(2) Modelul de certificat pentru mişcarea porcinelor de la exploataţia comercială la abator 
este cel stabilit de legislatia în vigoare. 

(3) Certificatele trebuie tipărite pe format A 4, în două exemplare, având codul judeţelor, 
în serii consecutive de la A la Z şi numere de la 00001 până la 99999 pentru fiecare serie, 
de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti.  

Art. 13. - (1) Înaintea mişcării, porcinele vii trebuie examinate clinic de către medicul 
veterinar de liberă practică împuternicit.  

(2) În cadrul controalelor oficiale efectuate, medicul veterinar oficial are obligaţia să 
verifice respectarea cerinţelor de biosecuritate şi să completeze fişa de inspecţie pentru 
pesta porcină africană/clasică în exploataţiile comerciale. 
 
(3) În situaţia în care autoritatea competentă acordă derogări faţă de restricţiile de 
mişcare a porcinelor, medicul veterinar oficial are obligaţia să verifice modul de aplicare 
a măsurilor prevăzute de legislaţia în vigoare.  

Art. 14. - Este interzisă reintroducerea în exploatațiile comerciale industriale şi în 
exploataţiile comerciale de tip A a porcinelor ieşite din exploataţie, în scopul 
comercializării către exploataţiile nonprofesionale.   

Art. 15. - Mişcarea porcinelor din exploataţiile comerciale industriale şi din exploataţiile 
comerciale de tip A, către exploataţiile nonprofesionale, aflate în unităţi epidemiologice 
cu risc crescut de expunere la un agent patogen, se face numai cu aprobarea direcţiilor 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti.  

Art. 16. - Operatorii au obligaţia să respecte restricţiile impuse de autoritatea competentă 
atunci când s-a dispus reţinerea oficială în exploatație.   

Art. 17. - Transportul porcinelor vii este permis numai cu mijloace de transport care 
respectă condițiile sanitar - veterinar prevăzute de legislația în vigoare.    

 

Capitolul III 

Dispoziţii tranzitorii 
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Art. 18. - Cerinţele prevăzute la art. 4, art. 5, art. 6 şi art. 7 sunt duse la îndeplinire până 
cel târziu la data de 31.12.2020. 

Art. 19. - Exploatațiile comerciale de tip A care sunt înregistrate sanitar - veterinar la data 
intrării în vigoare a prezentei norme sanitar - veterinare, au obligaţia de a solicita 
autorizarea sanitar - veterinară, la direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa 
alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în maxim 6 luni de la intrarea 
în vigoare a prezentei norme sanitar - veterinare.  

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), exploataţiile comerciale de tip A de porcine, 
care au proiecte aprobate prin Agenția de Finanțare al Investițiilor Rurale, pot solicita 
autorizarea numai la finalizarea proiectului. 

 

 

Capitolul IV 

Dispoziţii finale 

 

Art. 20. - În scopul prevenirii introducerii unor boli infectocontagioase, proprietarii 
exploatațiilor comerciale de porcine trebuie să întocmească şi să implementeze un 
program de biosecuritate propriu, bazat pe proceduri, care să cuprindă şi alte măsuri 
suplimentare specifice exploataţiei.  

Art. 21. - Toate exploataţiile de porcine trebuie să asigure condiţiile minime de bunăstare 
prevăzute de legislația în vigoare.  

Art. 22.  - (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 
stabilește modelul fişei de inspecţie pentru supravegherea pestei porcine africane/clasice 
în exploataţiile nonprofesionale, exploataţiile comerciale industriale, exploataţiile 
comerciale de tip A şi exploataţiile cu sistem semideschis.  

(2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor stabilește 
modelul pentru documentul privind informaţiile pentru lanţul alimentar utilizat la mişcarea 
porcinelor de la exploataţie la abator şi modelul pentru documentul privind informaţiile 
pentru lanţul alimentar utilizat pentru comunicarea către exploataţie a rezultatelor 
controalelor porcinelor la abator. 

Art. 23. - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale stabilește modul de implementare a 
cerinţei de interzicere a reproducţiei în exploataţiile nonprofesionale de porcine. 

Art. 24. - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională Pentru 
Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu” și unitățile din subordinea acesteia, și 
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin unitățile 
din subordinea acesteia, controlează respectarea cerinţei de interzicere a reproducţiei în 
exploataţiile nonprofesionale de porcine.  

Art. 25. - Asociaţiile de profil în colaborare cu autorităţile competente vor elabora şi 
promova ghiduri de bune practici privind implementarea principiilor şi condiţiilor de 
biosecuritate pentru toate tipurile de exploataţii de creştere a porcinelor. 

Art. 26. - Informarea şi popularizarea prezentelor măsuri se face de către Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale și de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor, prin unitățile subordonate.  
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Anexa  

la norma sanitară veterinară  

 

 
DIRECŢIA SANITAR - VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR .............. 
   
CABINET MEDICAL-VETERINAR................................................................  
 
     
 

CERTIFICAT DE SĂNĂTATE  
pentru porcinele transportate între exploataţiile comerciale sau de la exploataţia 

comercială la exploataţia nonprofesională 
 

  
 Cod judeţ: AB Seria A nr. 00001

 
     
  Numele medicului veterinar oficial/împuternicit……………………………………………………………….  
     

1. Identificarea animalelor  
Specia…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Numărul de animale……………………………………………………………………………………………………. 

          Numărul de identificare, conform documentului de mişcare seria……………nr…………. 
anexat. 

2. Provenienţa animalelor……………………………………………………………………………………………… 
Localitatea1 ……………………………………………………………………………………………………………….. 
Codul exploataţiei de provenienţă RO ……………………………………………………………………… 
Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului …………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresa exploataţiei de provenienţă……………………………………………………………………………. 
 

3. Destinaţia animalelor 
Localitatea1 ………………………………………………………………………………………………………………… 
Codul exploataţiei de destinaţie RO…………………………………………………………………………..  
Numele şi prenumele destinatarului…………………………………………………………………………… 
Adresa exploataţiei de destinaţie………………………………………………………………………………. 

 
4. Transport 

Numele transportatorului………………………………………………………………………………………….. 
Adresa transportatorului……………………………………………………………………………………………. 
Numărul de înregistrare al transportatorului…………………………………………………………….  
Tipul mijlocului de transport ………………………………………………………………………………….., 
Numărul de înmatriculare al mijlocului de transport/remorcii 
………………………………………………………………../……………………………………………………………….  
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5. Declaraţie 

Subsemnatul, medic veterinar oficial/medic veterinar de liberă practică 
împuternicit declar că: 
 
- Animalele descrise mai sus au fost examinate clinic înainte de transport, la 

exploataţia menţionată mai sus, la ora…………….data…………………..., animalele nu 
au prezentat nici un semn clinic de boală şi sunt apte pentru transport; 

- Registrele şi documentele privind aceste animale sunt conforme cu cerinţele 
legale şi nu împiedică transportul acestora; 

- Animalul/animalele provine/provin dintr-o exploataţie care nu face obiectul 
unor interdicţii sau restricţii impuse de bolile animalelor care afectează specia 
suină.   

 
Prezentul certificate este valabil 72 ore de la data emiterii 
 
Întocmit……………………………………………………….la data de……………………………………… 
                              (locul)                                             (data) 
 
 
1. Localitatea administrativă cu codul SIRUTA.   
 

 
  Semnătura/ştampila medicului veterinar  
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DIRECŢIA GENERALĂ SĂNĂTATEA ŞI BUNĂSTAREA ANIMALELOR 

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

Se aprobă, 
PREŞEDINTE – SECRETAR DE STAT 

                   Dr. Robert-Viorel CHIOVEANU 
 
  

 
REFERAT DE APROBARE 

  
Prevenirea bolilor transmisibile ale animalelor, ca element de bază al apărării sănătăţii 
animalelor, reprezintă un obiectiv major al serviciilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor din România. 
 
Ținând cont de: 

- dinamica evoluției pestei porcine africane în România, 

- recomandările Misiunii de audit 2018-6700 care s-a desfășurat în perioada 17-25 octombrie 
2018, precum și a celorlate misiuni de asistență tehnică ce s-au desfășurat în România, 

- Planul de eradicare al pestei porcine africane care a fost transmis către Comisia Europeană în 
data de 21 octombrie 2019 și care prevede acțiuni și termeni concreți pentru măsurile de 
control și eradicare a pestei porcine africane,    

- publicarea în Jurnalul Oficial al României, Partea I, nr.902/8.XI.2019 a Ordinului ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 538/2019 pentru stabilirea dimensiunilor și a tipurilor de 
exploataţii de suine pe teritoriul României, 

- prevederile Regulamentului 429/2016 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”) care vor intra în aplicare 
începând cu data de 21.04.2021, 

se impune stabilirea condiţiilor de biosecuritate în exploataţiile de porcine nonprofesionale și 
comerciale şi a condiţiilor sanitar-veterinare care trebuie respectate la mişcarea porcinelor vii pe 
teritoriul României.  

În noul proiect de Ordin se interzice în exploatațiile nonprofesionale activitatea de reproducție, 
precum și mişcarea porcinelor vii indiferent de destinaţie. Creşterea porcinelor în exploatații în 
aer liber este interzisă. În exploataţiile comerciale, autorizate/înregistrate pentru creşterea altor 
specii de animale, este interzisă creşterea porcinelor. 

Se stabilesc condițiile minime de biosecuritate nivelul 1 pentru exploataţiile de porcine 
nonprofesionale  și condițiile minime de biosecuritate nivelul 2 pentru exploataţiile comerciale, 
inclusiv cele de tip A.  

Pentru punerea în aplicare se impune modificarea cadrului legislativ privind autorizarea, 
idenitificarea și înregistrarea animalelor.  

Având în vedere pericolul cauzat de virusul pestei porcine africane şi riscul de difuzare al 
acestuia, se impune ca mişcarea porcinelor vii pe teritoriul României să se efectueaze numai dacă 
acestea sunt identificate şi însoţite de certificat de sănătate și documente de mişcare. 

În acest sens, prin prezentul proiect de Ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Sanitare 
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 
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20/195/2018 pentru aprobarea Normelor sanitare veterinare privind condițiile de biosecuritate în 
exploatațiile de suine, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 234 din 16 martie 2018, precum 
și Ordinul președintelui Autorității Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 
67/2012 privind condiţiile sanitar-veterinare care trebuie respectate la mişcarea suinelor vii pe 
teritoriul României şi pentru modificarea unor norme sanitare veterinare. 

Prin prezentul proiect de Ordin sunt aduse modificări: 

- Ordinului nr. 16/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de 
înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de 
colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi 
al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea 
subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor 
procesate prin redefinirea exploatației nonprofesionale și exploatației comerciale de tip 
A. Deasemenea, se urmărește ca exploatațiile comerciale de tip A care erau supuse 
acțiunii de înregistrare să fie autorizate. Totodată, în vederea înregistrării sanitar-
veterinare, se crează posibilitatea operatorului economic de a depune dosarul de 
înregistrare și online prin Punctul Unic Electronic.  

- Ordinului nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare-veterinare pentru 
implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi 
bovinelor în ceea ce privește definirea exploatației nonprofesionale, exploatației 
comerciale de tip A, condițiile în care se pot face mișcările, precum și obligațiile 
proprietarului de animale, medicului veterinar de liberă practică împuternicit și ale 
medicului veterinar oficial.  

- Ordinului nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar 
şi pentru siguranţa alimentelor prin stabilirea tarifului pentru autorizarea exploatațiilor 
comerciale de tip A. 

- Ordinului nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar - 
veterinar şi pentru siguranţa alimentelor. Odată cu elaborarea Ordinului președintelui 
ANSVSA nr.79 din 2019 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind procedura de 
înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor din domeniul subproduselor de 
origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman şi pentru 
modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor 
aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor*), prin care s-a 
modificat anexa 5B a Ordinului nr. 96/ 2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în 
domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările și completările 
ulterioare,  dintr-o eroare, s-au abrogat punctele 1-17, 33–38 din anexa 5B a Ordinului 
nr.96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru 
siguranța alimentelor. Astfel, este necesară reintroducerea prevederilor acestora în 
această anexă, întrucât la această data, nu se pot pune în aplicare prevederile Ord. 
16/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de 
înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de 
colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi 
al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea 
subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor 
procesate, precum și a Ord. nr. 97/2015 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare 
privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor utilizatoare, crescătoare şi 
furnizoare de animale utilizate în scopuri ştiinţifice, pentru aprobarea Normei sanitare 
veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a proiectelor care implică 
utilizarea animalelor în proceduri, precum şi pentru modificarea Normei sanitare 
veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a 
unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din 
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domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi 
neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi 
a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010 (biobază pentru animale de 
experiență). 

Având în vedere cele mai sus menţionate, a fost elaborat prezentul proiect de ORDIN pentru 
aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile de suine 
şi pentru modificarea şi completarea unor norme sanitare veterinare, pe care vă rugăm să îl 
aprobaţi, pentru a fi promovat şi publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, partea I. 

 

 

Cu stimă, 

 

Director General    Director General 

Dr. Ioan BOGOLIN   Dr. Iuliu Alexandru Duma 
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