AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ
ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

Ordin
pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 44/2017 pentru aprobarea Normei
sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar- veterinară a unităţilor
ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei
pentru animale și pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor
aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, precum și pentru
modificarea literei B din anexa nr. 6 la Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în
domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

Văzând Referatul de aprobare nr........din.................., întocmit de Direcţia Produse Medicinale
Veterinare şi Nutriţie Animală – Direcţia Generală Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerinţelor privind igiena hranei pentru animale, cu
modificările şi 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,
în temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1415/2009 privind
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi
a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
emite următorul ordin:
Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor nr. 44/2017 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de
autorizare/înregistrare sanitar- veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru
animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale și pentru modificarea anexei nr. 6 la
Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.
96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa
alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 11 mai 2017, se modifică și
se completează după cum urmează:
1. La articolul 4, alineatele (2) și (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), unităţile care desfăşoară atât activităţi prevăzute la
lit. b) şi/sau d) din anexa nr. 1, cât şi activităţi din domeniul farmaceutic veterinar pentru care deţin
autorizaţie/înregistrare sanitar-veterinară eliberată în baza legislaţiei sanitar-veterinare specifice în
vigoare, depun la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a
municipiului Bucureşti doar notificarea privind desfăşurarea de activităţi în domeniul hranei pentru
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animale, prevăzută în anexa nr. 21 şi declaraţia pe propria răspundere prevăzută în anexa nr. 6, fiind
scutite de depunerea celorlalte documente și de achitarea tarifului prevăzut la alin (1) lit. g).
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), unităţile care desfăşoară atât activităţi prevăzute la lit. b)
şi/sau d) din anexa nr. 1, cât şi activităţi din domeniul farmaceutic veterinar supuse
autorizării/înregistrării sanitar-veterinare depun la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa
alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, odată cu documentaţia pentru obţinerea
autorizaţiei/înregistrării pentru desfăşurarea de activităţi din domeniul farmaceutic veterinar prevăzută
de legislaţia sanitar-veterinară specifică în vigoare, doar notificarea privind desfăşurarea de activităţi în
domeniul hranei pentru animale prevăzută în anexa nr. 21 şi declaraţia pe propria răspundere prevăzută
în anexa nr. 6, fiind scutite de depunerea celorlalte documente și de achitarea tarifului prevăzut la alin.
(1) lit. g)."
2. La articolul 7 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
"(5) Autorizaţiile sanitar-veterinare emise anterior intrării în vigoare a prezentei norme sanitare
veterinare rămân valabile, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare."
3. La articolul 9, alineatele (2)-(8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), unităţile care desfăşoară atât activităţi prevăzute la lit.
b), d) şi/sau f) din anexa nr. 2, cât şi activităţi din domeniul farmaceutic veterinar pentru care deţin deja
o autorizaţie/înregistrare sanitar-veterinară eliberată în conformitate cu legislaţia în vigoare depun la
direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti,
doar notificarea activităţii desfăşurate în domeniul hranei pentru animale, conform modelului prevăzut
în anexa nr. 21, şi declaraţia pe proprie răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, fiind
scutite de depunerea celorlalte documente și de achitarea tarifului prevăzut la alin. (1) lit. g).
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), unităţile care desfăşoară activităţi prevăzute la lit. g)
şi/sau h) din anexa nr. 2, ce deţin deja o autorizaţie/înregistrare sanitar-veterinară eliberată în
conformitate cu legislaţia în vigoare pentru activităţi în domeniul produselor alimentare, depun la
direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti,
doar notificarea activităţii desfăşurate în domeniul hranei pentru animale, conform modelului prevăzut
în anexa nr. 21, şi declaraţia pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, fiind
scutite de depunerea celorlalte documente și de achitarea tarifului prevăzut la alin. (1) lit. g).
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), unităţile care solicită o autorizaţie/înregistrare sanitarveterinară în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru activităţi din domeniul farmaceutic veterinar şi
desfăşoară şi activităţi prevăzute la lit. b), d) şi/sau f) din anexa nr. 2 depun, odată cu documentaţia de
autorizare/înregistrare prevăzută de legislaţia specifică, doar notificarea activităţii desfăşurate în
domeniul hranei pentru animale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 21, şi declaraţia pe propria
răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, fiind scutite de depunerea celorlalte documente
și de achitarea tarifului prevăzut la alin. (1) lit. g).
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), unităţile care solicită o autorizaţie/înregistrare sanitarveterinară în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru activităţi în domeniul produselor alimentare şi
desfăşoară şi activităţi prevăzute la lit. g) şi/sau h) din anexa nr. 2 depun, odată cu documentaţia de
înregistrare/autorizare prevăzută de legislaţia specifică, doar notificarea activităţii desfăşurate în
domeniul hranei pentru animale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 21, şi declaraţia pe propria
răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, fiind scutite de depunerea celorlalte documente
și de achitarea tarifului prevăzut la alin. (1) lit. g).
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), exploataţiile de creştere a animalelor destinate
producţiei de alimente, autorizate/înregistrate sanitar-veterinar în conformitate cu legislaţia în vigoare
din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, care deţin moară proprie, malaxor propriu sau
malaxoare mobile pentru producerea de furaje pentru consum propriu depun la direcţia sanitarveterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti doar notificarea
activităţii desfăşurate în domeniul hranei pentru animale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 21, şi
declaraţia pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, fiind scutite de depunerea
celorlalte documente și de achitarea tarifului prevăzut la alin. (1) lit. g).
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(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), exploataţiile de creştere a animalelor destinate producţiei
de alimente care solicită o autorizaţie/înregistrare sanitar-veterinar în conformitate cu legislaţia în
vigoare din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor şi deţin moară proprie, malaxor propriu sau
malaxoare mobile pentru producerea de furaje pentru consum propriu depun, odată cu documentaţia de
înregistrare/autorizare prevăzută de legislaţia specifică, doar notificarea activităţii desfăşurate în
domeniul hranei pentru animale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 21, şi declaraţia pe propria
răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, fiind scutite de depunerea celorlalte documente
și de achitarea tarifului prevăzut la alin. (1) lit. g).
(8) În situaţiile prevăzute la alin. (3) și (5)-(7), în baza notificării şi a declaraţiei pe propria
răspundere, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a
municipiului Bucureşti atribuie numărul de identificare în conformitate cu prevederile art. 16, cu
completarea documentului prevăzut în anexa nr. 22."
4. La articolul 11 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Înregistrările sanitar-veterinare emise anterior intrării în vigoare a prezentei norme sanitare
veterinare rămân valabile, cu respectarea prevederilor legale în vigoare."
5. La articolul 12, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
"(3) În vederea obţinerii înregistrării sanitar-veterinare pentru mijloacele de transport, reprezentantul
legal al operatorului depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană,
respectiv a municipiului Bucureşti o cerere de înregistrare sanitar-veterinară a mijloacelor de transport
al hranei pentru animale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, declaraţia pe propria răspundere
conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, copia autorizației/înregistrării sanitar - veterinare a
unității/societății deținătoare a mijlocului/mijloacelor de transport şi copia certificatului de înmatriculare
a mijlocului/mijloacelor de transport."
6. La articolul 12, alineatul (4), se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
"c) mijloacele care transportă hrană pentru animale provenind din unități înregistrate/autorizate
sanitar - veterinare în conformitate cu prezenta norma sanitară veterinară, în cantități mai mici de 500
kg și ambalată în pungi sau saci de cel mult 50 kg fiecare și care sunt destinate utilizatorului final pentru
situațiile prevăzute la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi
al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerinţelor privind igiena hranei pentru animale, cu
modificările şi completările ulterioare."
7. La articolul 12 se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
"(7) Înregistrările sanitar-veterinare emise anterior intrării în vigoare a prezentei norme sanitare
veterinare rămân valabile, cu respectarea prevederilor legale în vigoare."
8. La articolul 14 se introduc două noi alineate, alineatele (13) și (14), cu următorul cuprins:
„(13) În cazul în care operatorul îşi suspendă activitatea, acesta notifică direcția sanitar-veterinară şi
pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, conform modelului prevăzut
în anexa nr. 23; suspendarea inițială a activității poate fi prelungită printr-o nouă notificare, cu condiția
ca perioada totală de suspendare să nu depășească 12 luni calendaristice.
(14) Reluarea activităţii se face doar dupa notificarea prealabilă a direcției sanitar-veterinare şi pentru
siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu respectarea prevederilor art. 7; în
cazul în care unitatea nu își reia activitatea în termenul asumat în notificare, direcţia sanitar-veterinară şi
pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite ordonanţa de
interzicere a activităţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14, şi anulează autorizaţia/înregistrarea
sanitar-veterinară a unităţii."
9. Articolul 17 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 17 - Anexele nr. 1 - 23 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară."
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10. Anexa nr. 6 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1.
11. După anexa nr. 22 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 23, al cărei cuprins este prevăzut în anexa
nr. 2.
12. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II. - La litera B din anexa nr. 6 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare
Veterinare și pentru Siguranța 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 și 611 bis din 18 august 2014, cu modificările și completările ulterioare, litera h) se
modifică și va avea următorul cuprins:
„h) Fabricarea şi/sau introducerea pe piaţă a materiilor 1. Producători primari de
237
prime furajere, rezultate ca produs final sau ca
materii prime vegetale
subprodus
2. Operatori cu activităţi din 237”
alte domenii care furnizează
produse/ subproduse pentru
utilizarea în hrana animalelor
Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
și pentru Siguranţa Alimentelor
Geronimo Răducu BRĂNESCU

Bucureşti ..../...../2017
Nr. .............................
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Anexa nr. 1
(ANEXA nr. 6
la norma sanitară veterinară)

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
în vederea autorizării/înregistrării sanitar-veterinare a unităților ce desfășoară activități în
domeniul hranei pentru animale
Subsemnatul/a................................................................................................., posesor al B.I.
(C.I),
seria............................
nr.................................................
în
calitate
de.......................................................... al unității.......................................................................................,
cu
sediul
social
în
localitatea............................................................,
str.
.........................................................., nr......................, sectorul/județul..............................................., cod
poștal..........................,
căsuța
poștală............,
telefon......................................................................................, fax............................................................,
e-mail............................................................................................................., adresa punctului de lucru
........................................................................................., având număr de ordine în registrul
comerțului..............................................., cod unic de înregistrare............................................., activitate
principală.......................................................................................................................................................
.................................
..............................................................................................................,
cunosc faptul că falsul în declarații este pedepsit de legea penală și declar pe propria răspundere
următoarele:
- cunosc și respect prevederile legale în vigoare din sectorul sanitar - veterinar cu privire la igiena
hranei pentru animale;
- furajele pe care le produc/le introduc pe piață sunt conforme cu condițiile prevăzute de
Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie
2005 de stabilire a cerințelor privind igiena hranei pentru animale, cu modificările și
completările ulterioare;
- unitatea îndeplinește condițiile sanitar-veterinare în conformitate cu prevederile legale în
vigoare;
- prin activitatea desfășurată nu aduc prejudicii statului român;
- prin activitatea desfășurată nu pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor;
- activitatea desfășurată nu are impact negativ asupra mediului
Data:...................................

Semnătura,

Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declarațiile false sunt pedepsite conform legii
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Anexa nr. 2
(Anexa nr. 23
la norma sanitară veterinară)
Notificare de suspendare a activităţii pentru care s-a eliberat
autorizaţia/înregistrarea sanitar-veterinară
Către,
Direcţia
Sanitar
Veterinară
......................................................................

şi

pentru

Siguranţa

Alimentelor

Subsemnatul(a), ..........................................., posesor/posesoare al/a B.I.(C.I.) seria ...... nr.
................., în calitate de ........................... al societăţii/unităţii ........................................, cu sediul social
în localitatea ........................................, str. .......................... nr. ......, bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...,
judeţul/sectorul ..............., cod poştal ......................, căsuţa poştală ..........., telefon ....................., fax
........................................, e-mail ..........................................., având număr de ordine în registrul
comerţului .................................................., cod unic de înregistrare .................................., punct de
lucru ........................., adresa punctului de lucru ..................................................................,
Autorizaţie/Înregistrare sanitar-veterinară nr. ....... din data de ........................., număr de identificare
conform capitolului II din anexa V la Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerinţelor privind igiena hranei pentru animale, cu
modificările şi completările ulterioare:.............................., având ca activitate/activităţi
autorizate/înregistrate sanitar-veterinar:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
notific:
Suspendarea activităţii/activităţilor:
1.................................................................................................................................................................,
2......………………………….............................................................................................................…
3 …...….................................................................................................................………………………..
desfăşurate la punctul de lucru mai sus menţionat începând cu data de....................... până la data
de.......................................*, întrucât**......................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Data: .............................................

Semnătura
..................................................
numele şi prenumele în clar,
semnătura şi ştampila societăţii

* Maximum 1 an
**Se va menționa motivul suspendării activității/activităților

6

