AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ
ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

ORDIN
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.214/2009 privind
metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de
animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de
boli transmisibile ale animalelor

Văzând Referatul de aprobare nr. 399 din 19.01.2017, întocmit de către Direcţia Generală
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
având în vedere prevederile art. 2 şi 24 din Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor
şi a hranei pentru animale, republicată,
ţinând cont de prevederile art. 63 şi ale 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,
luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr.1156/2013 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 şi caprinelor, a
acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor,
precum şi a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2014, cu modificările şi completările
ulterioare,
în baza art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia pentru
stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate
în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu modificările ulterioare,
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 completările ulterioare,
preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite
următorul ordin:

Art. I. – Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.214/2009 privind metodologia pentru
stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate
în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 741 din 30 octombrie 2009, cu modificările ulterioare, nota de
subsol (****) se modifică și va avea următorul curprins :(****) încazulefectivelor de păsări de
reproducțiespecia Gallus gallussalmonelozeleproduse de serotipurile

Salmonella Enteritis,

Salmonella Typhimurium,Salmonella Infantis, Salmonella Hadarși Salmonella Vircow,.
Art. II. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor,
institutele veterinare centrale şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene,
respectiv a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
şi pentru Siguranţa Alimentelor
GERONIMO RADUCU BRĂNESCU

Bucureşti, ...................... 2017
Nr. ................

Anexă
(Anexanr. 1 la HotărâreaGuvernuluinr. 1.214/2009)
LISTA
cuprinzândbolilepentru care se acordădespăgubiri
1. Tuberculozabovină
2. Febraaftoasă
3. Leucozaenzooticăbovină
4. Turbarea*)
5. Paratuberculoza**)
6. Brucelozabovină
7. Encefalopatiilespongiformetransmisibile ale rumegătoarelor; encefalopatiaspongiformă
a bovinelor, scrapia
8. Pestaporcinăclasică
9. Anemia infecţioasăecvină
10. BoalaAujeszky***)
11. Salmonelozeaviarezoonotice****)
*****)
12. Locaamericanăşibolilevirotice ale albinelor
13. Varoozaalbinelor
14. Pestaporcinăafricană
15. Pestabovină
16. Pestaecvină
17. Pestarumegătoarelormici
18. Pestaaviară (influenţaaviară)
19. Stomatitaveziculoasă
20. Pleuropneumonia contagioasă a bovinelor
21. Boalaveziculoasă a porcului
22. Dermatozanodularăcontagioasă a bovinelor
23. Variolaovinăşicaprină
24. Bluetongue******)
25. FebraVăii de Rift
26. Furunculozasalmonidelor
27. Iersiniozasalmonidelor
28. Septicemia hemoragicăvirală a salmonidelor
29. Necrozahematopoieticăinfecţioasă
30. Trichineloza*******)
----------*) Încaz de confirmare a unuifocar de rabie se acordădespăgubiripentruanimale de interes
economic uciseşianimalele receptive la rabie din grădinilezoologiceautorizatesanitarveterinar, alteledecâtcarnasierelesălbatice.
**) Cu excepţiaanimalelor din comerţintracomunitar/import din ţăriterţe cu reacţiipozitive la
testeleefectuatepeperioada de aşteptaresaucarantină.
***) Doarspeciaporcină.
****) încazulefectivelor de păsări de reproducțiespecia Gallus gallussalmonelozeleproduse
de serotipurile Salmonella Enteritis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Infantis,
Salmonella Hadarși Salmonella Vircow.
*****)încazulefectivelor de găiniouăconsumspecia Gallus gallussalmonelozeleproduse de
serotipurile Salmonella Enteritis și Salmonella Typhimurium.
******) Bluetongue - denumităboalalimbiialbastreşifebracataralăovină.
*******) Încazulsacrificărilorpentruconsum familial.

