HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1156/2013 pentru aprobarea acțiunilor sanitarveterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a
bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția
mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și
ecvideelor, a acțiunilor prevăzute în Programul de supraveghere și control în domeniul
siguranței alimentelor, precum și a tarifelor aferente acestora, precum și pentru modificarea
și completarea Programului naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine
africane, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 830/2016 pentru aprobarea Programului
naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, precum şi pentru
completarea unor acte normative

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, și al art. 15 alin. (5) 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,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. – În anexa nr. III la Hotărârea Guvernului nr. 1156/2013 pentru aprobarea acțiunilor
sanitar-veterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a
bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția
mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, a
acțiunilor prevăzute în Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor,
precum și a tarifelor aferente acestora, la punctul 5, litera d) se abrogă.
Art. II. – Programul naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 830/2016 pentru aprobarea Programului naţional de
supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, precum şi pentru completarea unor
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acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920 din 16 noiembrie 2016,
se modifică și se completează după cum urmează:
1. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 8. - În vederea stabilirii unor activităţi de prevenire intensivă a introducerii virusului
pestei porcine africane în România se stabileşte drept zonă de mare risc fâşia de teren aflată la
frontiera de stat cu Ucraina şi cu Republica Moldova, pe o distanţă de 20 km de la frontieră spre
interiorul ţării.”
2. La articolul 11, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
„b) efectuarea supravegherii intensive, prin inspecţii ale porcilor domestici şi ale porcilor
mistreţi, pe o distanţă de 20 km de la frontieră spre interiorul ţării, începând de la frontiera cu
Ucraina şi cu Republica Moldova;”.
3. Titlul capitolului IV se modifică și va avea următorul cuprins:
„Capitolul IV: Măsurile de profilaxie şi control care se aplică la porcii domestici din
exploataţiile de pe teritoriul României”.
4. Partea introductivă a articolului 12 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 12. - Cerinţele minime de biosecuritate pentru exploataţiile nonprofesionale în care se
cresc porcine domestice sunt următoarele:”.
5. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 28. – (1) Din momentul creşterii riscului de introducere a pestei porcine africane în
România, cel puţin următoarele măsuri sunt aplicate în populaţiile de porci mistreţi, după cum
urmează:
a) cotele de vânătoare sunt analizate de Ministerul Apelor şi Pădurilor, împreună cu
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, şi sunt stabilite
ţinând cont de necesitatea reducerii populaţiei de porci mistreţi existente;
b) administrarea de hrană pentru momirea porcilor mistreţi la locurile de pândă este permisă;
c)

hrănirea susţinută cu cantităţi îndestulătoare de hrană, pe parcursul iernii, a porcilor mistreţi
este interzisă;

d)

încurajarea vânătorii care are ca obiect anumite categorii de porci mistreţi, îndeosebi pentru
femelele adulte şi subadulte; ţinta vânătorii este atingerea densităţii de 0,5 mistreţi pe kmp
sau mai redusă, pentru a împiedica răspândirea bolii;

e) cota de vânătoare trebuie să fie echilibrată între masculi şi femele, 50% din fiecare
categorie, dintre femele având prioritate cele adulte şi sub-adulte;
f)

în vederea stimulării activităţii de vânătoare a femelelor de porci mistreţi, după confirmarea
bolii, pentru fiecare femelă vânată, vânătorii primesc un stimulent în valoare de 400 lei, cu
condiția prezentării la laboratoarele sanitar – veterinare și pentru siguranța alimentelor
județene din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene a
organelor genitale interne recoltate de la femelele vânate;
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g) pentru fiecare mascul vânat de la care prezintă probe la laboratoarele sanitar – veterinare și
pentru siguranța alimentelor județene din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru
siguranţa alimentelor judeţene, vânătorii primesc un stimulent în valoare de 65 de lei;
h) în zonele de frontieră, cel puţin pe o distanţă de 20 km până la graniţă, vânătoarea trebuie
condusă astfel încât să se evite mişcările excesive de animale spre graniţă.
(2) Fondurile necesare pentru plata sumei prevăzute la alin. (1) lit. f) sunt asigurate de către
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, cu încadrarea în
bugetul aprobat cu această destinație și rambursate de Comisia Europeană, în conformitate cu
prevederile Deciziilor anuale.
(3) Fondurile necesare pentru plata sumei prevăzute la alin. (1) lit. g) sunt asigurate de către
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, cu încadrarea în
bugetul aprobat cu această destinație.”
6. După articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 301 cu următorul cuprins:
„Autoritățile competente fac o analiză detaliată și asigură construirea unui gard menit să stopeze
circulația mistreților între Ucraina și România, în locurile vulnerabile la astfel de mișcări, unde
alte metode de stopare nu pot fi luate.”
7. La articolul 31, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4),
cu următorul cuprins:
„(3) Pentru probele recoltate de la porcii mistreţi găsiţi morţi, bolnavi sau morţi în accidente
de maşină, gestionarii fondurilor cinegetice sau alte persoane implicate în managementul silvic sau
al faunei primesc un stimulent în valoare de 225 lei pentru fiecare cadavru adus la laborator.
(4) Fondurile necesare pentru plata sumei prevăzute la alin. (3) sunt asigurate de către
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, cu încadrarea în
bugetul aprobat cu această destinație și rambursate de Comisia Europeană, în conformitate cu
prevederile Deciziilor anuale.”
8. După articolul 33 se introduce un nou capitol, capitolul V, cu următorul cuprins:
„Capitolul V
Regimul de control al stării de sănătate a suinelor
Art. 34. – (1) Investigaţiile de laborator pentru pesta porcină africană se desfăşoară la
nivelul întregii ţări; principiul investigării se bazează pe creşterea supravegherii pasive şi pe
recoltarea de probe provenite de la porcii domestici găsiţi morţi sau bolnavi şi de la porcii mistreţi
găsiţi morţi, bolnavi sau morţi în accidente de maşină.
(2) Pentru cadavrele de porci domestici din exploatațiile nonprofesionale prezentate la
laboratoarele sanitar – veterinare și pentru siguranța alimentelor județene din cadrul direcţiilor
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, medicii veterinari de liberă practică
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împuterniciți primesc un stimulent în valoare de 100 de lei pentru cadavrele provenite de la sugari și
tineret, respectiv de 200 de lei pentru cadavrele provenite de la celalalte categorii.
(3) Fondurile necesare pentru plata sumelor prevăzute la alin. (2) sunt asigurate de către
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, cu încadrarea în bugetul
aprobat cu această destinație”
9. În anexa la Program, punctul 6.6. litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
„b) cooperează cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, în
vederea aprobării reducerii populaţiei de porci mistreţi;”.
10. În anexa la Program, la punctul 6.6. litera f) se abrogă.
11. În anexa la Program, după punctul 6.6. se introduce un nou punct, punctul 6.61, cu
următorul cuprins:
„6.61. Ministerul Mediului participă, prin autorităţile competente pentru protecţia mediului,
respectiv agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta
Dunării", Garda Naţională de Mediu prin structurile subordonate acesteia, în cadrul Comitetului
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, la identificarea/stabilirea metodelor alternative de ecarisare, în
funcţie de condiţiile locale, potrivit derogărilor prevăzute de art. 19 alin. (1) lit. e) din Regulamentul
(CE) nr. 1069/2009, precum și a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi
desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală.
12. În anexa la Program, după punctul 6.4.10 se introduce un nou punct, punctul 6.4.101 , cu
următorul cuprins:
„6.4.101. achiziționează echipamentele și materialele necesare efectuarii operațiunii de dezinfecție
în punctele de control la trecerea frontierei de stat pe care le administrează”.
13. În anexa la Program, la punctul 6.7. după litera b) se introduce o nouă literă, litera c),
cu următorul cuprins:
„c) achiziționează echipamentele și materialele necesare efectuarii operațiunii de dezinfecție în
punctele de control la trecerea frontierei de stat pe care le administrează”.
14. În anexa la Program, după punctul 6.8 se introduce un nou punct, punctul 6.81, cu
următorul cuprins:
„6.81. Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene va
achiziționa, în regim de urgență, opt incineratoare mobile.
15. În tot cuprinsul hotărârii denumirea „Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor” se înlocuiește
cu denumirea „Ministerul Apelor şi Pădurilor ”.

PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1
Titlul proiectului
de act normativ

Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii
actului normativ
1. Descrierea
situaţiei actuale

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.
1156/2013 pentru aprobarea acțiunilor sanitar-veterinare cuprinse în
Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor
la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și
protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor,
caprinelor și ecvideelor, a acțiunilor prevăzute în Programul de supraveghere și
control în domeniul siguranței alimentelor, precum și a tarifelor aferente
acestora, precum și pentru modificarea și completarea Programului naţional de
supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 830/2016 pentru aprobarea Programului naţional de
supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, precum şi pentru
completarea unor acte normative
Apărarea sănătăţii animalelor şi realizarea siguranţei alimentelor la parametrii
prevăzuţi de legislaţia comunitară transpusă constituie obiective majore ale
competenţelor serviciilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din
România şi din celelalte state membre ale Uniunii Europene.
Supravegherea, prevenirea şi controlul bolilor transmisibile ale animalelor
constituie elementul central al apărării sănătăţii animalelor şi a prevenirii transmiterii
de la animale la om. În acest context, pe lângă programele aprobate şi cofinanţate de
Comisia Europeană, România trebuie să elaboreze şi alte programe ce contribuie la
realizarea siguranţei alimentelor.
Recunoaşterea indemnităţii teritoriului României faţă de unele boli transmisibile
ale animalelor ce pot influenţa direct sau indirect schimburile comerciale cu animale
vii, produse şi subproduse de origine animală este obiectivul fundamental al
activităţilor de supraveghere, prevenire şi combatere a bolilor transmisibile ale
animalelor.
În contextul epidemiologic actual al evoluţiei pestei porcine africane în state terțe
vecine şi deja extinsă pe teritoriul Uniunii Europene în Lituania, Estonia, Letonia şi
Polonia, se impune de urgenţă luarea de măsuri pentru prevenirea apariției acestei
boli pe teritoriul României.
Până în prezent, pe teritoriul ţării noastre nu au fost descoperite cazuri de pestă
porcină africană la animalele domestice sau la cele sălbatice, România situându-se
astfel în grupul ţărilor libere de această boală.
Pe baza analizei de risc, România se situează la un nivel de risc ridicat din cauza
învecinării cu ţări terţe în care virusul pestei porcine africane este prezent, respectiv
Ucraina şi Republica Moldova.
Măsurile de prevenire trebuie instituite imediat, chiar înainte de confirmarea
primului caz de pestă porcină africană pe teritoriul României, mai ales în mediul
silvatic. În aceste condiții, managementul populației de porci mistreți trebuie să fie
orientat în sensul descreșterii densității până la un nivel acceptabil de sub 0,5%.
Posibilitatea infectării cu virus trebuie să alerteze instituțiile publice la cel mai
înalt nivel, având în vedere că pentru această boală nu există prevenție specifică sub
formă de vaccinuri, virusul este deosebit de rezistent în mediu, cu o virulență
particulară, iar unele state infectate - Italia, spre exemplu - nu au reușit să eradicheze
virusul nici după perioade îndelungate de timp.
Succesul înregistrat de România în procesul de eradicare al pestei porcine clasice
și dezvoltarea unui comerț comunitar cu porci vii și carne de porc se pot dovedi fără
perspectivă, în condițiile în care o posibilă infectare cu virusul pestei porcine africane
ar atrage aplicarea de restricții comunitare pentru specia suine și reducerea
posibilității stabilirii de raporturi comerciale cu potențialii parteneri din alte state.
La prevenirea și controlul bolii trebuie să colaboreze toate instituțiile statului cu
atribuții în gestionarea situațiilor de urgență.
Prin notificarea cazurilor de pestă porcină africană în Ucraina şi în Republica
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2. Schimbări
preconizate

Moldova, în vecinătatea României, țara noastră se află, în momentul de față, în
situaţia de risc iminent faţă de această boală.
Pesta porcină africană poate deveni endemică în scurt timp, blocând întregul
sector de creştere a suinelor, producând pagube economice însemnate, prin
cheltuielile impuse de combaterea bolii şi prin pierderile înregistrare de producătorii
de carne de porc cărora li se aplică restricţii cu privire la comerţul intracomunitar şi la
export.
În urma scrisorilor repetate ale comisarului european pentru sănătate, precum și a
concluziilor și recomandărilor Misiunii de audit DG (SANTE)/2017-6118-MR și a
întrunirii grupului Task-Force pentru pesta porcină africană, din martie 2017, de la
Suceava, s-a concluzionat necesitatea modificării și completării legislației actuale,
respectiv a Hotărârii Guvernului nr. 830/2016 pentru aprobarea Programului
naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, precum şi
pentru completarea unor acte normative, în scopul creșterii eficienței măsurilor de
prevenție și eradicare.
Ţinând cont de nivelul de risc ridicat la care se află ţara noastră, în contextul
evoluției pestei porcine africane pe teritoriul Ucrainei și al Republicii Moldova,
precum şi de impactul economic negativ care ar exista în cazul apariţiei acestei boli,
este necesară modificarea corespunzătoare a strategiei actuale şi implementarea în cel
mai scurt timp a măsurilor de supraveghere şi control al pestei porcine africane,
prevăzute în cadrul acesteia.
Această modificare vizează instituirea imediată a măsurilor de prevenire din
momentul creşterii riscului de introducere a pestei porcine africane în România, mai
ales în mediul silvatic, iar nu în momentul confirmării ei pe teritoriul țării.
În acest sens, managementul populației de porci mistreți trebuie să fie orientat în
sensul descreșterii densității până la un nivel acceptabil, sub 0,5 mistreţi pe kmp.
În acest scop, trebuie aplicate fără întârziere măsurile prevăzute în strategia
europenă pentru pesta porcină africană în partea estică a Uniunii Europene (Working
Document SANTE/7113/2015 - Rev 4), referitoare la atingerea unei densități mai
reduse a porcilor mistreți decât cea actuală, prin implementarea prevederilor
referitoare la sistarea hrănirii mistreților în anotimpul rece și vânătoarea femelelor
adulte și subadulte din zonele expuse la risc pentru această boală.
De aceea, statul român trebuie să susțină profilaxia și controlul bolii și să aloce
fondurile necesare în acest sens, precum și fondurile necesare dotării administrației
publice locale cu un sistem de ecarisare pentru situații de urgență determinate de
evoluția unor boli majore ale animalelor, prin achiziționarea unui număr de opt
incineratoare mobile de către Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice
și Fondurilor Europene.
Luând în considerare Decizia de punere în aplicare 2013/426/UE a Comisiei din
5 august 2013 privind măsurile de prevenire a introducerii în Uniune a virusului
pestei porcine africane din anumite ţări terţe sau din părţi ale teritoriului unor ţări
terţe în care este confirmată prezenţa bolii respective şi de abrogare a Deciziei
2011/78/UE, cu modificările aduse prin Decizia de punere în aplicare 2014/84/UE a
Comisiei din 12 februarie 2014 de modificare a Deciziei de punere în aplicare
2013/426/UE privind măsurile de prevenire a introducerii în Uniune a virusului
pestei porcine africane din anumite ţări terţe sau din părţi ale teritoriului unor ţări
terţe în care este confirmată prezenţa bolii respective şi de abrogare a Deciziei
2011/78/UE şi prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1752 a Comisiei din 29
septembrie 2015 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/426/UE privind
măsurile de prevenire a introducerii în Uniune a virusului pestei porcine africane din
anumite ţări terţe sau din părţi ale teritoriului unor ţări terţe în care este confirmată
prezenţa bolii respective şi de abrogare a Deciziei 2011/78/UE;
În temeiul art. 40 alin. (3) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind
organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu
modificările şi completările ulterioare :
”(3) Administratorii punctelor de control la trecerea frontierei de stat a României au
obligaţia să ia măsuri pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de desfăşurare
a activităţii sanitar-veterinare, precum şi a bazei materiale şi a forţei de muncă
necesare pentru efectuarea dezinfecţiei, dezinsecţiei şi deratizării în aceste locuri, ca
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şi pentru distrugerea cadavrelor de animale, a produselor improprii consumului
uman, a unor deşeuri sau subproduse de origine animală ce nu sunt destinate
consumului uman.
(4)Activitatea de dezinfecţie a mijloacelor de transport rutiere de la punctele de
trecere a frontierei este asigurată de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, conform normelor sanitarveterinare elaborate de Autoritate şi aprobate prin ordin al preşedintelui.”;
Ţinând cont de prevederile din Norma sanitară veterinară privind cerinţele
sanitare veterinare de organizare, funcţionare şi control al acţiunilor de dezinfecţie
care se efectuează la punctele de trecere a frontierei, aprobată prin Ordinul
preşedintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța
Alimentelor nr. 106/2004;
În considerarea faptului că pesta porcină africană (PPA) este o boală infecţioasă
foarte contagioasă, ce afectează porcinele indiferent de vârstă şi stare de întreţinere,
ce evoluează obişnuit cu forme supraacute şi acute în focarele noi de boală, care
produce pierderi economice însemnate, este necesar ca administratorii Punctelor de
trecere a frontierei de stat a României să achiziționeze echipamentele și materialele
aferente operatiunii de dezinfecție.
O analiză a literaturii științifice a arătat că împrejmuirea cu gard este capabilă să
restrângă mișcările mistreților, cu o eficiență care depinde de sistemul de
împrejmuire utilizat. Gardurile de protecție împotriva mistreților sunt descrise și
utilizate în principal pentru a proteja mediile agricole și ecologice valoroase sau
pentru a facilita vânătoarea în Europa și în alte părți. Acestea se folosesc mai mult în
cazul îngrădirii la scară redusă. Gardurile mari de sute de km pot fi ușor distruse de
mistreți și alte specii. Un studiu recent de simulare
a indicat că restricția mișcărilor mistreților este o metodă cel puțin la fel de eficientă
împotriva răspândirii PPA, fața de depopularea totală a mistreților. Barierele care
împiedică deplasarea mistreților sunt o metodă superioară depopulării, ca și măsură
de control, în cazul în care, în zona s-a efectuat o depopulare incompletă. Gardurile
existente ar putea ajuta la reducerea mișcării mistreților însă fezabilitatea practică a
implementării gardurilor de urgență în Europa de Nord-Est nu este clară din cauza
lipsei datelor epidemiologice privind PPA în regiune. Atâta timp cât nu există o
viziune clară a dimensiunii zonei în care ar trebui restricționată circulația animalelor,
estimările asupra eficienței, costurilor și a timpului de construcție nu vor fi exacte. În
plus, mistreții, învață rapid să evite gardurile electrice. Pentru a preveni contactul
între mistreți și animalele domestice este nevoie de o dublă împrejmuire cu o zonă
tampon, fără animale.
Măsuri suplimentare în controlul PPA la mistreți:
reducerea numărului populației de mistreți sălbatici prin intermediul vânătorii
selective a femelelor adulte;
identificarea a cel puțin 50% din carcasele infectate și nimicirea sigură a acestora;
interdicția de hrănire artificială pe timp de iarnă/de menținere.
Trebuie să fie luată în calcul posibilitatea reducerii populației de mistreți, în
combinație cu alte măsuri de control, în cadrul unei strategii de management a
mistreților sălbatici care are drept scop reducerea gradului de contaminare cu PPA a
mediului ambiant.
Pentru implicarea gestionarilor fondurilor cinegetice, a altor persoane implicate
în managementul silvic sau al faunei, precum și a vânătorilor în realizarea procesului
de monitorizare, supraveghere a stării de sănătate a porcilor mistreți și de recoltare și
livrare a probelor, este necesară acordarea unor stimulente financiare.
În acest sens, în vederea stimulării activităţii de vânătoare a femelelor de porci
mistreţi, după confirmarea bolii, pentru fiecare femelă vânată, este justificată
acordarea pentru vânători a unui stimulent în valoare de 400 lei, cu condiția
prezentării la laboratoarele sanitar – veterinare și pentru siguranța alimentelor
județene din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
judeţene a organelor genitale interne recoltate de la femelele vânate.
De asemenea, este justificată primirea de către vânători a unui stimulent în
valoare de 65 de lei, pentru fiecare mistreț de sex masculin vânat de la care prezintă
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probe la laboratoarele sanitar – veterinare și pentru siguranța alimentelor județene din
cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene și
eliminarea, în mod corespunzător, a tarifului de 65 de lei acordat medicilor veterinari
de liberă practică împuterniciți pentru recoltarea probelor de la porcii sălbatici,
conform pct. 5 lit. d) din anexa nr. III la Hotărârea Guvernului nr. 1156/2013 pentru
aprobarea acțiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acțiunilor de
supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor
transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de
identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, a
acțiunilor prevăzute în Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței
alimentelor, precum și a tarifelor aferente acestora.
Totodată, pentru probele recoltate de la porcii mistreţi găsiţi morţi, bolnavi sau
morţi în accidente de maşină, este justificată acordarea pentru gestionarii fondurilor
cinegetice sau alte persoane implicate în managementul silvic sau al faunei a unui
stimulent în valoare de 225 lei pentru fiecare cadavru adus la laborator.
Sumele acordate pentru prezentarea de femele de porci mistreți împușcate și cele
pentru stimularea prezentării probelor pentru supravegherea pasivă sunt suportate din
bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și
se rambursează de către Comisia Europeană în conformitate cu programul multianual
de supraveghere, control și eradicare a pestei porcine africane, aprobat anual prin
decizie a Comisiei Europene.
Sumele acordate pentru prezentarea probelor de porci mistreți masculi sunt
suportate de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța
Alimentelor, cu încadrarea în bugetul aprobat cu această destinație.
În contextul prezentat, este necesară introducerea unor prevederi referitoare la
modul de realizare a controlului stării de sănătate a suinelor.
În vederea efectuării acestui control, investigaţiile de laborator pentru pesta
porcină africană trebuie desfășurate la nivelul întregii ţări; principiul investigării se
bazează pe creşterea supravegherii pasive şi pe recoltarea de probe provenite de la
porcii domestici găsiţi morţi sau bolnavi şi de la porcii mistreţi găsiţi morţi, bolnavi
sau morţi în accidente de maşină.
Pentru cadavrele de porci domestici din exploatațiile nonprofesionale prezentate
la laboratoarele sanitar – veterinare și pentru siguranța alimentelor județene din
cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, este
justificată acordarea pentru medicii veterinari de liberă practică împuterniciți a unui
stimulent în valoare de 100 de lei pentru cadavrele provenite de la sugari și tineret,
respectiv de 200 de lei pentru cadavrele provenite de la celalalte categorii.
Fondurile necesare pentru plata sumelor mai sus menționate sunt suportate de
către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor,,
luând în considerare gradul de risc fără precedent al bolii, cu încadrarea în bugetul
aprobat cu această destinație.
Alături de cele de mai sus, având în vedere înființarea Ministerului Apelor și
Pădurilor prin preluarea activităţii şi a structurilor specializate din domeniul apelor şi
pădurilor de la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în conformitate cu
prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor
măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
129/2017, este necesar ca, în tot cuprinsul hotărârii, denumirea „Ministerul Mediului,
Apelor şi Pădurilor” să fie înlocuită cu denumirea „Ministerul Apelor şi Pădurilor”.
Totodată, este necesară modificarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.
830/2016 în sensul ca Ministerul Mediului, înființat prin Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 1/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 129/2017,
să aibă atribuția de a participa, prin autorităţile competente pentru protecţia mediului,
respectiv agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, Administraţia Rezervaţiei
Biosferei "Delta Dunării", Garda Naţională de Mediu prin structurile subordonate
acesteia, în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, la
identificarea/stabilirea metodelor alternative de ecarisare, în funcţie de condiţiile
locale, potrivit derogărilor prevăzute de art. 19 alin. (1) lit. e) din Regulamentul (CE)
nr. 1069/2009, precum și a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind
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organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală.
În acest sens, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre a Guvernului pentru
modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1156/2013 pentru aprobarea acțiunilor
sanitar-veterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire,
control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om,
protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor,
suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, a acțiunilor prevăzute în Programul de
supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, precum și a tarifelor
aferente acestora, precum și pentru modificarea și completarea Programului
naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 830/2016 pentru aprobarea Programului naţional de
supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, precum şi pentru
completarea unor acte normative.
3. Alte informaţii

NU ESTE CAZUL
Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impactul
macro-economic
11. Impactul
asupra mediului
concurenţial şi
domeniului
ajutoarelor de
stat
2. Impactul
asupra mediului
de afaceri
21 Impactul
asupra sarcinilor
administrative
22 Impactul
asupra
întreprinderilor
mici şi mijlocii
3. Impactul
social
4. Impactul
asupra mediului
5. Alte
informaţii

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL

Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,
atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
Fondurile necesare pentru realizarea Programului se asigură prin bugetele instituţiilor implicate în
punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, în limita bugetelor aprobate, conform legilor
bugetare anuale, precum şi din fondurile aprobate cu această destinaţie prin deciziile anuale ale Comisiei
Europene privind aprobarea programelor naţionale de eradicare şi control al bolilor animalelor şi a
finanţării acestora aprobate în baza Regulamentului (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 15 mai 2014 de stabilire a unor dispoziţii pentru gestionarea cheltuielilor privind lanţul
alimentar, sănătatea şi bunăstarea animalelor, precum şi sănătatea plantelor şi materialul de reproducere
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a plantelor, de modificare a Directivelor 98/56/CE, 2000/29/CE şi 2008/90/CE ale Consiliului, a
Regulamentelor (CE) nr. 178/2002, (CE) nr. 882/2004 şi (CE) nr. 396/2005 ale Parlamentului European
şi ale Consiliului, a Directivei 2009/128/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a
Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a
Deciziilor 66/399/CEE, 76/894/CEE şi 2009/470/CE ale Consiliului.
- mii lei Indicatori

Anul curent

1
2
3
1. Modificări ale veniturilor
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale
de stat:
(i) contribuţii de asigurări
2. Modificări ale cheltuielilor
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale
de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii
3. Impact financiar,
plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea
creşterii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a
compensa reducerea
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind
fundamentarea modificărilor
veniturilor si/sau cheltuielilor
bugetare
7. Alte informaţii
NU ESTE CAZUL
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Următorii
4 ani
4
5

6

Media pe
5 ani
7

-

-

-

-

--

-

-

-

Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative
necesare pentru aplicarea
prevederilor proiectului
de act normativ:
a) acte normative în
vigoare ce vor fi
modificate sau abrogate,
ca urmare a intrãrii în
vigoare a proiectului de
act normativ;

b) acte normative ce
urmeazã a fi elaborate în
vederea implementãrii
noilor dispoziţii.
11 Compatibilitatea
proiectului de act
normativ cu legislaţia în
domeniul achiziţiilor
publice
2. Conformitatea
proiectului de act
normativ cu legislaţia
comunitarã în cazul
proiectelor ce transpun
prevederi comunitare
3. Mãsuri normative
necesare aplicãrii directe
a actelor normative
comunitare
4. Hotãrâri ale Curţii de
Justiţie a Uniunii
Europene
5. Alte acte normative
şi/sau documente
internaţionale din care
decurg angajamente
6. Alte informaţii

1. Hotărârea Guvernului nr. 1156/2013 pentru aprobarea acțiunilor sanitarveterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control
și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om,
protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a
bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, a acțiunilor prevăzute în
Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor,
precum și a tarifelor aferente acestora;
2. Hotărârea Guvernului nr. 830/2016 pentru aprobarea Programului naţional de
supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, precum şi pentru
completarea unor acte normative

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL
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Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind
procesul de consultare cu
organizaţii
neguvernamentale,
institute de cercetare şi
alte organisme implicate
2. Fundamentarea
alegerii organizaţiilor cu
NU ESTE CAZUL
care a avut loc
consultarea, precum şi a
modului în care
activitatea acestor
organizaţii
este legată de obiectul
proiectului de act
normativ.
3. Consultările organizate
cu autorităţile
administraţiei publice
locale, în situaţia în care
proiectul de act normativ
are ca obiect activităţi ale
acestor autorităţi, în
condiţiile Hotărârii
Guvernului nr. 521/2005
NU ESTE CAZUL
privind procedura de
consultare a structurilor
asociative ale
autorităţilor
administraţiei publice
locale la elaborarea
proiectelor de acte
normative
4. Consultările
desfăşurate în cadrul
consiliilor
interministeriale, în
conformitate cu
NU ESTE CAZUL
prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 750/2005
privind constituirea
consiliilor
interministeriale
permanente
5. Informaţii privind
avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de
Proiectul de act normativ a fost avizat favorabil de către Consiliul Legislativ.
Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi
Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informaţii
NU ESTE CAZUL
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Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului de act normativ
1. Informarea societăţii
civile cu privire la
Au fost respectate prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa
necesitatea elaborării
decizională în administraţia publică, republicată.
proiectului de act
normativ
2. Informarea societăţii
civile cu privire la
eventualul impact asupra
mediului în urma
implementării proiectului
NU ESTE CAZUL
de act normativ, precum
şi efectele asupra
sănătăţii şi securităţii
cetăţenilor sau
diversităţii biologice
3. Alte informaţii
NU ESTE CAZUL

Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere
în aplicare a
proiectului de act
normativ de către
autorităţile
administraţiei publice
centrale şi/sau locale înfiinţarea unor noi
organisme sau
extinderea
competentelor
instituţiilor existente
2. Alte informaţii

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

În sensul celor prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre a Guvernului pentru
modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1156/2013 pentru aprobarea acțiunilor sanitar-veterinare
cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale,
a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și
înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, a acțiunilor prevăzute în
Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, precum și a tarifelor
aferente acestora, precum și pentru modificarea și completarea Programului naţional de supraveghere,
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prevenire şi control al pestei porcine africane, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 830/2016 pentru
aprobarea Programului naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane,
precum şi pentru completarea unor acte normative, pe care îl propunem spre aprobare.
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