GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1415/2009 privind
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 3 decembrie 2009, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Alineatul (3) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Autoritatea este reprezentată la nivel judeţean de direcţiile sanitar - veterinare şi pentru
siguranţa alimentelor, iar la nivel local, de circumscripţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor oficiale.”
2.

La articolul 3 alineatul (1) litera A, punctele 7 și 15 se modifică şi vor avea următorul

cuprins:
„7. elaborează, negociază și semnează documente tehnice bilaterale în domeniul sanitarveterinar încheiate la nivel departamental, tratate internaționale sau alte documente care cad sub
incidența Legii nr. 590/2003 privind tratatele;
...........................................................................................................................................................
15. stabileşte cerinţele sanitar - veterinare pentru: anunţarea, declararea, notificarea internă şi
internaţională a oricărei suspiciuni de boală sau îmbolnăvire; producerea, comercializarea, deţinerea
şi utilizarea substanţelor tireostatice, hormonale, beta - agoniste ori a altor substanţe similare, pentru
administrare la animale producătoare de hrană; supravegherea şi monitorizarea unor substanţe şi a
reziduurilor la animale vii, produse şi subproduse destinate consumului uman; supravegherea,
prevenirea şi controlul zoonozelor; producerea, testarea, autorizarea, prescrierea, utilizarea, importul,

comerţul intracomunitar, tranzitul şi exportul de furaje medicamentate, aditivi furajeri şi de hrană
concentrată pentru animale de companie; inspecţii şi controale sanitar - veterinare; organizarea şi
funcţionarea posturilor de inspecţie la frontieră din cadrul direcţiilor sanitar - veterinare şi pentru
siguranţa alimentelor judeţene, precum şi procedurile de efectuare a acestor inspecţii şi controale;
producerea, testarea, autorizarea, depozitarea, transportul, comercializarea, utilizarea, importul,
tranzitul, exportul şi comerţul intracomunitar cu furaje, materii furajere, premixuri, zooforturi, aditivi
furajeri, furaje complete, furaje suplimentare, furaje combinate, alte materii şi produse utilizate în
furajarea şi nutriţia animalelor; producerea, testarea, autorizarea, depozitarea, transportul,
comercializarea, utilizarea, importul, tranzitul, exportul şi comerţul intracomunitar cu produse
medicinale veterinare, precum şi pentru alte activităţi specifice domeniului sanitar-veterinar;”.
3. La articolul 3 alineatul (1) litera B, punctul 24 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„24. elaborează, negociază și semnează documente tehnice bilaterale în domeniul siguranţei
alimentelor încheiate la nivel departamental, tratate internaționale sau alte documente care cad sub
incidența Legii nr. 590/2003 privind tratatele;”.
4. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul
cuprins:
„(11) Autoritatea şi unităţile din subordine realizează controlul respectării legislaţiei aplicabile în
domeniile de activitate, prin personalul care îşi desfăşoară activitatea în structurile de inspecţie şi
control, respectiv prin personalul care, în mod direct sau indirect, potrivit atribuţiilor specifice
stabilite prin regulamentele de organizare şi funcţionare ale acestora, aprobate prin ordin al
preşedintelui Autorităţii, contribuie în actul oficial de control.”
5. Alineatul (1) al articolului 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Autoritatea este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, medic veterinar, ajutat
de 3 vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului - ministru pe o
perioadă de 5 ani.”
6. Alineatul (2) al articolului 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al Autorităţii este de 303, inclusiv demnitarii
şi cabinetul preşedintelui.”
7. Alineatul (8) al articolului 5 se abrogă.
8. Alineatele (2) şi (4) ale articolului 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(2) Direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti sunt conduse de câte un director executiv, medic veterinar, ajutat de un director
executiv adjunct, medic veterinar.
.....................................................................................................................................................................

(4) Numărul circumscripţiilor sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale, precum
şi redimensionarea acestora se stabilesc, în funcţie de complexitatea activităţii, de numărul de unităţi,
precum şi de numărul de animale, prin ordin al preşedintelui Autorităţii.”
9. Alineatul (1) al articolului 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Autorităţii se asigură integral de la bugetul
de stat.”
10. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 15 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(1) Autoritatea are în dotare un număr de autoturisme stabilit conform anexei nr. 3 la Ordonanţa
Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei
publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, iar pentru activităţile specifice, numărul de autovehicule este cel prevăzut în
anexa nr. 3 la prezenta hotărâre; consumul lunar de carburant al autoturismelor din dotare se stabileşte
prin ordin al preşedintelui Autorităţii, autolaboratoarele având consum nenormat.
(2) Unităţile care funcţionează în subordinea Autorităţii, prevăzute în anexa nr. 2, pot utiliza
pentru activităţi specifice un număr de autovehicule, conform anexei nr. 3; consumul lunar de
carburant al autoturismelor din dotare se stabileşte prin ordin al preşedintelui Autorităţii,
autoagregatele pentru dezinfecţie și autolaboratoarele având consum nenormat.”
11. La articolul 15, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu
următorul cuprins:
„(31) Direcţiile sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene în a căror structură
sunt organizate şi funcţionează posturile de inspecţie la frontieră dispun, suplimentar, de câte un
autolaborator pentru posturile de inspecţie la frontieră.”
12. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
13. La anexa nr. 2, nota se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Notă:
Numărul maxim de posturi pentru unităţile subordonate este de 5.317, din care 1.362 de posturi
pe durată determinată în vederea efectuării activităţilor prevăzute la art. 19 alin. (3) 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.”

14. La anexa nr. 3, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Nr.
crt.
1.

Denumirea unităţii
Autoritatea Naţională
Sanitară Veterinară şi
pentru Siguranţa
Alimentelor

Numărul maxim de autovehicule pentru activităţi specifice
Total
din care:
20
13 autoturisme, aferente activităţior
specifice de control, supraveghere şi
monitorizare
7 autolaboratoare”

Art. II. - Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat şi pe noile funcţii din cadrul
Autorităţii şi ale unităţilor din subordinea acesteia, precum şi stabilirea drepturilor salariale aferente se
realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu
respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcţii.
Art. III. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului
nr. 220/2015 pentru aprobarea înfiinţării pe lângă Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii.

PRIM – MINISTRU
MIHAI TUDOSE

Anexa
(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.
1415/2009)

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A
AUTORITĂŢII NAŢIONALE SANITARE VETERINARE ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
CONSILIUL ŞTIINŢIFIC

PREŞEDINTE –
SECRETAR DE STAT

CONSILIUL CONSULTATIV

CENTRUL OPERATIV
PENTRU SITUAŢII DE
URGENTĂ *)

VICEPREŞEDINTE –
SUBSECRETAR DE
STAT

VICEPREŞEDINTE –
SUBSECRETAR DE
STAT

SECRETAR GENERAL

VICEPREŞEDINTE –
SUBSECRETAR DE
STAT

COMPARTIMENT
INFRASTRUCTURI
CRITICE

DIRECŢIA GENERALĂ
SĂNĂTATEA ŞI
BUNĂSTAREA
ANIMALELOR

DIRECŢIA SĂNĂTATEA
ANIMALELOR

DIRECŢIA BUNĂSTAREA
ŞI NUTRIŢIA
ANIMALELOR

DIRECŢIA
ECONOMICA

SERVICIUL CERCETARE,
PROGRAME ŞI
IMPLEMENTARE

DIRECŢIA
JURIDICA

SERVICIUL AUDIT PUBLIC
INTERN

DIRECŢIA
RESURSE UMANE

DIRECŢIA COORDONARE
LABORATOARE ŞI PRODUSE
MEDICINALE VETERINARE

CABINETUL
PREŞEDINTELUI

COMPARTIMENTUL
AFACERI EUROPENE
ŞI RELAŢII
INTERNAŢIONALE

DIRECŢIA SIGURANŢA
ALIMENTELOR DE
ORIGINE NONANIMALĂ

SERVICIUL
COMUNICARE ŞI
LOGISTICĂ
DOCUMENTARĂ

DIRECŢIA INSPECŢII ŞI CONTROL
OFICIAL

INSTITUŢII SUBORDONATE **):
1) INSTITUTUL DE DIAGNOSTIC ŞI SĂNĂTATE ANIMALĂ
2) INSTITUTUL DE IGIENĂ ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ VETERINARĂ
3) INSTITUTUL PENTRU CONTROLUL PRODUSELOR BIOLOGICE ŞI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
4) DIRECŢIILE SANITAR-VETERINARE ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR JUDEŢENE ŞI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI (42 DIRECŢII)

*) – Se organizează la nivel de compartiment
** ) – Instituţii cu personalitate juridică proprie, aflate în subordinea A.N.S.V.S.A. conform prevederilor legale
– se întruneşte la convocarea preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

.

APROB,
Preşedinte – Secretar de Stat
Vladimir Alexandru Mănăstireanu

DIRECŢIA GENERALĂ
CONTROL OFICIAL

DIRECŢIA GENERALĂ
SIGURANŢA
ALIMENTELOR

DIRECŢIA SIGURANŢA
ALIMENTELOR DE
ORIGINE ANIMALĂ

Număr maxim de posturi = 303 posturi
(inclusiv demnitarii şi posturile aferente
Cabinetului Preşedintelui)

DIRECŢIA EVIDENŢĂ INFORMATIZATĂ,
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI GESTIUNEA
ACTIVITĂŢILOR DE IMPORT-EXPORT

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1
Titlul proiectului de
act normativ
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii
actului normativ
1. Descrierea
situaţiei actuale

2. Schimbări
preconizate

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului
nr. 1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia
Potrivit prevederilor art. 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, serviciile sanitare-veterinare de stat se organizează după o concepţie unitară,
în sistem piramidal al fluxului de comandă, pe principiul teritorial, ca sector distinct şi
autonom, având următoarea structură:
a) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, care
reprezintă autoritatea centrală sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, care
coordonează tehnic şi administrativ întreaga activitate a serviciilor sanitar-veterinare şi
pentru siguranţa alimentelor, organizează şi controlează efectuarea activităţilor publice
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
b) institutele veterinare, autorităţi de referinţă la nivel naţional pentru domeniile de
competentă specifice acestora, cu personalitate juridică, în subordinea Autorităţii;
c) direcţiile sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a
municipiului Bucureşti, autorităţi sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu personalitate juridică, în subordinea Autorităţii;
d) posturile de inspecţie la frontieră şi circumscripţiile sanitar – veterinare şi pentru
siguranţa alimentelor oficiale, fără personalitate juridică, organizate în structura
direcţiilor sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti.
În prezent, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor este organizată şi funcţionează ca autoritate de
reglementare şi control în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor,
organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în
subordinea Guvernului şi în coordonarea ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
Personalul din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor şi al unităţilor din subordinea acesteia este format atât din funcţionari
publici, cât şi din personal contractual.
În conformitate cu prevederile art. 56 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului
nr.42/2004, cu modificările şi completările ulterioare, structura organizatorică,
funcţionarea şi numărul de posturi din cadrul Autorităţii, precum şi numărul total
de posturi pentru unităţile din subordine se aprobă prin Hotărâre a Guvernului.
În aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 1415/2009 privind
organizarea si funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 3 decembrie 2009, cu modificările şi
completările ulterioare.
În contextul epidemiologic actual, în vecinatatea României, precum şi pe teritoriul
acesteia evoluează boli infecto-contagioase de mare difuzibilitate, care ameninţă în mod
concret şi direct starea de sănătate a efectivelor de animale din ţara noastră, fiind de
natură să producă pagube deosebit de mari cu privire la economia naţională.
În aceste condiţii, având în vedere necesitatea eliminării riscurilor la adresa sănătăţii
animalelor şi a siguranţei alimentelor, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind
organizarea activităţii sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru
modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de
inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru
importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor
de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale
animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru
siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din
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ţări terţe, posturile de inspecţie la frontieră au trecut din structura Autorităţii Naţionale
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în cadrul direcţiilor sanitar –
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, pentru gestionarea eficientă a
situaţiei epidemiologice actuale.
De asemenea, prin actul normativ mai sus menţionat a fost prevăzută înfiinţarea unei
singure categorii de circumscripţii, respectiv circumscripţiile sanitar – veterinare şi
pentru siguranţa alimentelor oficiale, prin reorganizarea celor două categorii de
circumscripţii din structura direcţiilor sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti (circumscripţiile sanitar – veterinare zonale
şi circumscripţiile sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor), în vederea
eficientizării controlului oficial şi a evitării cheltuielilor suplimentare de personal.
Având în vedere cele prezentate, se impune modificarea şi completarea
corespunzătoare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1415/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, referitoare la organizarea şi funcţionarea posturilor de inspecţie
la frontieră, respectiv a art. 3 alin. (1) lit. A pct. 15, a art. 14 alin. (1), a art. 15 şi a pct. 1
din anexa nr. 3 la acest act normativ, precum şi abrogarea alin. (8) al art. 5, precum şi
abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 220/2015 pentru aprobarea înfiinţării pe lângă
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a unei
activităţi finanţate integral din venituri proprii.
În acelaşi timp, este necesară modificarea corespunzătoare a art. 1 alin. (3) şi a art. 6
alin. (4), referitoare la circumscripţiile sanitar – veterinare zonale şi la circumscripţiile
sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.
Având în vedere funcţia de control, prevăzută la art. 2 lit. b) din Hotărârea
Guvernului nr. 1415/2009, cu modificările şi completările ulterioare, este necesară
completarea art. 3 din acest act normativ cu precizarea categoriilor de personal din
cadrul Autorităţii şi din cadrul unităţilor din subordinea acesteia care contribuie, în mod
direct sau indirect, la realizarea actului oficial de control.
În contextul necesităţii unei realizări cât mai eficiente a atribuţiilor şi
responsabilităţilor Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor, ţinând cont de specificul domeniilor de competenţă ale acesteia, în
6
conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, aceasta este condusă de un preşedinte cu rang de
secretar de stat, medic veterinar, şi de 3 vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de stat,
numiţi prin decizie a prim-ministrului. În aceste condiţii, numărul posturilor de
vicepreşedinte – subsecretar de stat trebuie să fie suplimentat cu un post.
În acest sens, se impune modificarea corespunzătoare a prevederilor art. 4 alin. (1)
din Hotărârea Guvernului nr. 1415/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Totodată, este necesară modificarea corespunzătoare a prevederilor art. 5 alin. (1) şi
a notei la anexa nr. 2, referitoare la numărul de posturi aferent Autorităţii şi unităţilor din
subordinea acesteia, în condiţiile diminuării numărului de posturi ce aparţin Autorităţii,
cu 51 de posturi, aferente posturilor de inspecţie la frontieră, şi suplimentarea
corespunzătoare a numărului de posturi aferent unităţilor din subordinea acesteia. În
cadrul posturilor de inspecţie la frontieră îşi desfăşoară activitatea funcţionari publici,
care vor fi preluaţi prin transfer, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Gradul de
ocupare a posturilor avute în vedere este de 96%.
De asemenea, având în vedere faptul că, în prezent, Ordonanţa Guvernului nr.
80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei
publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, nu mai prevede limite privind consumul de
carburanţi, se impune modificarea art. 15 alin. (1) şi a alin. (2) din Hotărârea Guvernului
nr. 1415/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul ca, pentru
autoturismele din dotarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, consumul lunar de carburant să fie
stabilit prin ordin al preşedintelui Autorităţii, autoagregatele pentru dezinfecţie şi
autolaboratoarele având consum nenormat.
Structura organizatorică propusă a fost concepută să răspundă necesităţilor
domeniului sanitar - veterinar şi pentru siguranţa alimentelor identificate la nivel
naţional, în baza prerogativelor stabilite de legislaţia aplicabilă Autorităţii Naţionale
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
Ţinând cont de complexitatea atribuţiilor şi responsabilităţilor specifice Autorităţii
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi de necesitatea unei
delimitări clare a activităţii de reglementare şi a activităţii de coordonare a controlului
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oficial, atât în domeniul sanitar – veterinar, cât şi în domeniul siguranţei alimentelor,
este necesară reorganizarea Direcţiei Generale Sănătatea şi Bunăstarea Animalelor,
Prevenirea şi Combaterea Bolilor la Animale în Direcţia Generală Sănătatea şi
Bunăstarea Animalelor, în cadrul căreia vor funcţiona Direcţia Sănătatea Animalelor şi
Direcţia Bunăstarea şi Nutriţia Animalelor, respectiv reorganizarea Direcţiei Generale
Siguranţa Alimentelor, în cadrul căreia vor funcţiona Direcţia Siguranţa Alimentelor de
Origine Animală şi Direcţia Siguranţa Alimentelor Nonanimală, precum şi înfiinţarea
Direcţiei Generale Control Oficial, în cadrul căreia vor funcţiona Direcţia Inspecţii şi
Control Oficial şi Direcţia Evidenţă Informatizată, Tehnologia Informaţiei şi Gestiunea
Activităţilor de Import – Export, care va prelua şi atribuţiile Direcţiei Analiză, Statistică
şi Tehnologia Informaţiei.
Existenţa structurilor de reglementare şi control în componenţa Direcţiei Generale
Siguranţa Alimentelor, aşa cum este prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 754/2016, nu
asigură buna implementare a prevederilor legale privind funcţiile Autorităţii Naţionale
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor la nivel central prevăzute în
Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi
Hotărârii Guvernului nr. 1415/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum
şi eficientizarea activităţii de control al implementării reglementărilor la nivel naţional.
Astfel, principalele funcţii ale Autorităţii prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului
nr. 1415/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sunt de reglementare, control,
strategie, administrare şi reprezentare. În acest sens, pentru eficientizarea exercitării
funcţiilor de reglementare şi de control al aplicării reglementărilor, prezentul act
normativ stabileşte o delimitare clară a activităţii de reglementare de activitatea de
control oficial, în domeniul siguranţei alimentelor.
Urmare Acordului de delegare privind verificarea respectării de către agricultori a
cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR 6-8 şi SMR 10-15), a bunelor condiţii
agricole şi de mediu (GAEC) şi a cerinţelor minime şi specifice pentru măsurile de
agromediu şi a Acordului de delegare privind verificarea respectării de către agricultori
a cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR 4-9 şi SMR 11-13), a bunelor condiţii
agricole şi de mediu (GAEC), încheiate între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor,
aceasta din urmă a fost desemnată drept organism specializat responsabil cu efectuarea
controlului/inspecţiei privind respectarea de către agricultori a cerinţelor legale în
materie de gestionare SMR menţionate, contribuind la buna gestionare a fondurilor
europene acordate României ca măsuri de sprijin finanţate din Fondul European de
Garantare Agricolă (FEGA) şi din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
(FEADR).
Totodată, în temeiul Acordului cadru de delegare pentru implementarea măsurii
215 ”Plăţi pentru bunăstarea animalelor” din Programul Naţional de Dezvoltare
Rurală 2007-2013, încheiat între Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, în
prezent Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, şi Autoritatea Naţională Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, au fost semnate acorduri de plată pentru
fermieri până în anul 2017, Autorităţii fiindu-i delegate atribuţii specifice de control pe
teren a cerinţelor specifice în cadrul angajamentelor de plată.
În realizarea acestor atribuţii, la nivelul direcţiilor sanitar - veterinare şi pentru
siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, s-a înregistrat o
creştere considerabilă a numărului de controale şi supracontroale la exploataţiile incluse
în eşantionul de control pentru care Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
solicită aceste acţiuni, respectiv de la 800 de controale – în anul 2012 la 15.000 de
controale pe an în perioada 2014-2015 şi 34.000 de controale pe an în perioada 20152016.
Abordarea siguranţei alimentelor într-un concept unitar este un principiu ce stă la
baza legislaţiei Uniunii Europene în domeniu fiind subliniat şi de art. 62 lit. b) din
Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 3
pct. B al Hotărârii Guvernului nr. 1415/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
În considerarea acestui principiu, prezentul act normativ menţine Direcţia Generală
Siguranţa Alimentelor organizată conform acestui concept, valorificând în acelaşi timp
experienţa pozitivă a organizării sistemului sanitar - veterinar şi pentru siguranţa
alimentelor realizată în decursul a 12 ani de activitate, incluzând resursele materiale dar
mai ales umane, existente la nivel central şi teritorial, precum şi nivelul lor de pregătire
şi instruire atât în domeniul alimentelor de origine animală, cât şi în domeniul
alimentelor de origine nonanimală.
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Astfel, sistemul de siguranţă a alimentelor a funcţionat eficient având în
componenţă două paliere reflectate în existenţa celor două direcţii din componenţa
Direcţiei Generale pentru Siguranţa Alimentelor – Direcţia Siguranţa Alimentelor de
Origine Animală şi Direcţia Siguranţa Alimentelor de Origine Nonanimală.
Eficienţa celor două componente a fost demonstrată de rezultatele bune şi foarte
bune obţinute ca urmare a evaluărilor efectuate de Comisia Europeană prin Direcţia
Generală Sănătate şi Siguranţă Alimentară – DG - SANTE, reflectate în Profilul de ţară
al României pentru domeniul siguranţei alimentelor. În acest context trebuie avut în
vedere faptul că Misiunile de audit ale DG - SANTE în statele membre UE au obiective
delimitate pe domenii de activitate şi abordează, în cele mai multe cazuri, separat partea
de siguranţa alimentelor de origine animală şi partea de siguranţa alimentelor de origine
nonanimală.
Existenţa celor două componente distincte se bazează şi pe faptul că legislaţia UE şi
naţională în domeniul siguranţei alimentelor reglementează în cadrul unor acte
normative fundamentale, separat, alimentele de origine animală şi alimentele de origine
nonanimală (Regulamentul CE Nr. 852/2004 – Anexa 1, Regulamentul CE nr. 882/2004,
Regulamentul CE nr. 2073/2005, Regulamentul CE nr. 853/2004).
În plus, pentru implementarea Programului de Supraveghere şi Control în domeniul
Siguranţei Alimentelor aşa cum este prevăzut de Hotărârea 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, deidentificare 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, reglementarea este realizată pe cele două paliere:
Siguranţa Alimentelor de Origine Animală şi Siguranţa Alimentelor de Origine
Nonanimală.
Suplimentar, un număr de acte normative emise de Autoritatea Naţională Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor pe domeniul siguranţei alimentelor
(Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru
siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru
siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu
amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a
activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a
produselor alimentare de origine nonanimală, Ordinul preşedintelui Autorităţii
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.57/2010 pentru
aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară
veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau
distribuie produse de origine animală, Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea
Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control
oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care
produc alimente de origine animală, Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea
Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în
unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare
a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală, Ordinul preşedintelui
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 55/2010
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind
condiţiile sanitar-veterinare în care se poate efectua vânzarea directă a laptelui crud
prin intermediul automatelor, Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 145/2007 privind aprobarea Normei
pentru siguranţa alimentelor care stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile
de import-export şi comerţ intracomunitar de produse alimentare de origine
nonanimală supuse supravegherii şi controlului pentru siguranţa alimentelor, etc.) şi
procedurile de control şi prelevare de probe elaborate la nivel central reglementează în
mod distinct cele două domenii, acest fapt oferind garanţia responsabiltăţii şi eficienţei
actului de reglementare.
De asemenea, instruirea specialiştilor de către statul român prin Autoritatea
Naţională Sanitară şi pentru Siguranţa Alimentelor, a fost realizată având în vedere
existenţa celor doua domenii distincte, respectiv siguranţa alimentelor de origine
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animală şi siguranţa alimentelor de origine non-animală. Experienţa acumulată trebuie
valorificată prin implicarea şi responsabilizarea acestora în domeniile specifice în care
profesează şi pentru care sunt instruiţi, acesta fiind un concept de bază, cu largă
aplicabilitate atât la nivelul structurilor Comisiei Europene cât şi al Autorităţii Europene
pentru Siguranţa Alimentelor –EFSA.
Până în prezent, bunăstarea animalelor a funcţionat în cadrul Direcţiei Reglementare
Sănătatea şi Bunăstarea Animalelor, Prevenirea şi Combaterea Bolilor la Animale, iar
nutriţia animală în cadrul Direcţiei Produse Medicinale Veterinare şi Nutriţie Animală.
Pentru a avea corespondent în cadrul DG - SANTE, unitatea G2, Animal Health
and Welfare, unitate constituită din două sectoare: sănătate animală, respectiv bunăstare
animală, este necesară înfiinţarea Direcţiei Sănătatea Animalelor, respectiv a Direcţiei
Bunăstarea şi Nutriţia Animalelor.
Direcţia Bunăstarea şi Nutriţia Animalelor se înfiinţează având în vedere că
domeniul bunăstarea animalelor este în continuă expansiune şi dezvoltare, şi că este
conex domeniului nutriţiei animalelor. Precizăm că, în conformitate cu prevederile art. 5
din Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, cu modificările şi completările
ulterioare, deţinătorii de animale au obligaţia de a asigura acestora, printre altele, "hrană
şi apă suficiente".
În vederea asigurării bunăstării animalelor, considerăm că administrarea hranei
corespunzatoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ este foarte importantă. De
aceea, propunem infiinţarea Direcţiei Bunăstarea şi Nutriţia Animalelor, astfel încât
reglementarea pe cele două domenii de activitate să se realizeze în strânsă conexiune.
La elaborarea noii structuri organizatorice a Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
şi pentru Siguranţa Alimentelor a fost avută în vedere asigurarea eficienţei şi a
eficacităţii actului decizional, precum şi necesitatea eliminării disfuncţionalităţilor
constatate în Raportul Serviciului Român de Informaţii nr. 10480/02.07.2015 privind
activitatea desfăşurată în anul 2014, potrivit căruia „Pe componenta siguranţei
alimentare, s–a remarcat perpetuarea riscurilor la adresa sănătăţii consumatorilor, prin
consumul de alimente insuficient verificate din punct de vedere sanitar veterinar,
precum şi menţinerea disfuncţiilor manageriale la nivelul Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.”
În acest sens, au fost luate în considerare prevederile pct. (16) din preambulul
Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29
aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea
conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu
normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, potrivit cărora „Autorităţile
competente ar trebui de asemenea să se asigure că, în cazurile în care, competenţa
de a desfăşura controale oficiale a fost delegată de la nivel central la nivel regional
sau la nivel local, între nivelul central şi cel regional sau local există o coordonare
efectivă şi eficientă.”
În conformitate cu prevederile art. 10 lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004,
cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea „elaborează, negociază şi
semnează documente tehnice bilaterale în domeniul sanitar-veterinar şi al siguranţei
alimentelor încheiate la nivel departamental, tratate internaţionale sau alte documente
care cad sub incidenţa Legii nr. 590/2003 privind tratatele, în domeniile de competenţă
ale Autorităţii”.
Având în vedere atribuţiile Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor menţionate mai sus, în contextul în care, în luna ianuarie 2019,
România va prelua, pentru şase luni, preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene
(preşedinţia este responsabilă de avansarea lucrărilor Consiliului privind legislaţia UE,
de asigurarea continuităţii agendei UE, a unor procese legislative bine organizate şi a
cooperării dintre statele membre), precum şi prevederile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 272/2003, cu modificările şi completările ulterioare, este
necesară organizarea Compartimentului Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale, în
subordinea directă a preşedintelui Autorităţii.
De asemenea, este necesară modificarea corespunzătoare a prevederilor art. 3 alin.
(1) lit. A pct. 7 și 15 și lit. B pct. 24.
De asemenea, este necesară preluarea atribuţiilor Serviciului Implementare
Programe din subordinea Direcţiei Economice de Serviciul Cercetare, Programe şi
Implementare, aflată în subordinea preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, din următoarele considerente:
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- Serviciul Implementare Programe a fost constituit ca Unitate de Implementare a
Programelor prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi
pentru Siguranţa Alimentelor nr. 55.008/2006 în structura Direcţiei de Integrare
Europeană şi Relaţii Internaţionale;
- Ministerul Finanţelor Publice a refuzat avizarea Unităţii de Implementare
Programe în cadrul structurii respective atrăgând atenţia că nu sunt îndeplinite
prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 869/2002 pentru perfecţionarea
activităţii unităţilor de implementare a programelor PHARE, în sensul că Unităţile de
Implementare Programe sunt subordonate secretarilor de stat, responsabili cu integrarea
europeană, respectiv conducătorilor instituţiilor şi agenţiilor sus-menţionate, acolo unde
nu există funcţia de secretar de stat;
- în aceste condiţii a fost emis Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 55.139/2006, prin care Unitatea
de Implementare Programe s-a constituit ca structură în subordinea directă a
preşedintelui Autorităţii, respectându-se astfel prevederile art. 5 alin. (1) din Hotărârea
Guvernului nr. 869/2002;
- în anul 2013, Unitatea de Implementare a Programelor şi-a modificat titulatura în
Serviciul Implementare Programe, păstrându-şi aceleaşi atribuţii prevăzute în
Hotărârea Guvernului nr. 1011/1999 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere
dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind înfiinţarea Oficiului de Plăţi
şi Contractare PHARE (O.P.C.P.), semnat la Bucureşti la 16 iulie 1998, şi a
Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comisia Europeană
privind înfiinţarea Fondului Naţional, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998.
De asemenea, conform art. 63 lit. n) şi o) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004,
cu modificările şi completările ulterioare:
„n) identifică necesităţile de cercetare pentru soluţionarea unor aspecte tehnice
privind domeniile de competenţă ale serviciilor publice sanitar-veterinare şi pentru
siguranţa alimentelor;
o) finanţează, coordonează, monitorizează şi controlează activitatea de cercetaredezvoltare efectuată de către unităţile din subordine, cu respectarea prevederilor legale
din domeniul cercetării şi al proprietăţii intelectuale, în scopul creşterii nivelului de
protecţie a vieţii şi sănătăţii umane, a sănătăţii şi bunăstării animalelor, a siguranţei
alimentelor, a sănătăţii plantelor şi a protecţiei mediului.”
Având în vedere cele prezentate mai sus, în scopul respectării legislaţiei în vigoare
şi a implementării strategiei de management a conducerii Autorităţii, este necesară
constituirea Serviciului Cercetare, Programe şi Implementare, subordonată preşedintelui
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.
Apărarea sănătăţii animalelor şi implicit, apărarea sănătăţii publice, se realizează
prin derularea programelor naţionale şi europene de supraveghere şi control a bolilor
ceea ce presupune o colaborare rapidă şi eficientă între:
1. activitatea de diagnostic de laborator;
2. aplicarea tratamentelor non agresive;
3. aplicarea programelor de vaccinare preventivă sau de necesitate a animalelor;
monitorizarea unor substanţe şi reziduuri la animalele vii şi la produsele de
origine animală.
Asigurarea şi menţinerea sănătăţii publice şi a sănătăţii animalelor depinde de
colaborarea directă şi rapidă între responsabilii programelor de supraveghere şi control
al bolilor la animale, diagnosticul de laborator, tratamentele şi programele de vaccinare
aplicate în scop preventiv sau curativ.
Implementarea planurilor de acţiune şi a strategiilor naţionale care influenţează
utilizarea substanţelor antimicrobiene la animale poate fi monitorizată prin analiza
rezultatelor de laborator privind rezistenţa la antimicrobiene a bacteriilor zoonotice şi
comensale.
Planul naţional privind monitorizarea unor substanţe şi reziduuri la animalele vii
şi la produsele de origine animală poate fi realizat printr-o bună coordonare a activităţii
laboratoarelor desemnate.
Aceste deziderate pot fi îndeplinite doar prin funcţionarea în cadrul Autorităţii
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor a Direcţiei Coordonare
Laboratoare şi Produse Medicinale Veterinare, în directa subordine a preşedintelui
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, prin
reorganizarea Direcţiei Laboratoare şi Institute Veterinare şi a Direcţiei Produse
Medicinale Veterinare şi Nutriţie Animală.
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Totodată, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu
modificările şi completările ulterioare, „(1) La nivelul ministerelor, al altor instituţii
publice centrale cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă, al municipiilor - cu
excepţia municipiului Bucureşti - oraşelor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi
comunelor se constituie centre operative pentru situaţii de urgenţă, denumite în
continuare centre operative.
Deoarece situaţiile de urgenţă pot apărea şi pe domeniul sănătăţii animale, nu
doar în domeniul siguranţei alimentare se impune mutarea Compartimentului Operativ
pentru Situaţii de Urgenţă, care se află în subordinea secretarului general, sub
coordonarea directă a preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor, conform art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile,
funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu
modificările şi completările ulterioare.
În ceea ce priveşte Consiliul ştiinţific, este necesar ca acesta să se regăsească în
coordonarea preşedintelui Autorităţii, deoarece în conformitate cu art. 8 alin. (5) din
Hotărârea Guvernului nr. 1415/2009, cu modificările şi completările ulterioare, acesta
poate fi consultat de către Autoritate cu privire la elaborarea de acte normative din
domeniul său de activitate.
Pentru o mai bună gestionare a aspectelor legate de arhivarea documentelor
gestionate de Autoritate este necesară trecerea Compartimentului Arhivă din subordinea
secretarului general în subordinea Serviciului Comunicare şi Logistică Documentară,
acesta urmând să fie organizat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
În conformitate cu prevederile legislaţiei specifice în vigoare, Autoritatea Naţională
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi unităţile din subordinea acesteia
efectuează controlul şi supracontrolul cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR)
privind identificarea şi înregistrarea animalelor (SMR 6-8), sănătatea publică şi
sănătatea animalelor (SMR 10-12) şi notificarea bolilor (SMR 13-15).
Pentru buna funcţionare şi îndeplinirea atribuţiilor care le revin direcţiilor sanitar –
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti,
considerăm că este imperios necesar să existe funcţia de director executiv adjunct în
structura organizatorică a direcţiilor sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, deoarece acesta este persoana care:
- organizează şi coordonează activitatea de control oficial la nivelul direcţiilor sanitar
– veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti,
- preia de drept atribuţiile directorului executiv, atunci când acesta, din motive
întemeiate, nu poate exercita atribuţiile curente;
- întocmeşte şi răspunde de aplicarea Programului 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, colectarea datelor relevante şi analizarea acestora în
vederea posibilelor acţiuni corective;
- urmăreşte realizarea atribuţiilor de serviciu ale personalului din structurile din
subordinea sa, conform Regulamentului de organizare si funcţionare al direcţiilor sanitar
– veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti,
precum şi a obligaţiilor profesionale individuale de muncă ale personalului de
specialitate;
- monitorizează şi controlează modul de calificare a animalelor, a exploataţiilor,
localităţilor şi judeţului privind statusul de sănătate faţă de bolile prevăzute 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;
- coordonează întocmirea planului anual de achiziţii publice, pentru produsele biologice
şi materialele necesare desfăşurării în condiţii optime a Programului 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
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înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, defalcat pe capitole de produse,
pe care îl supune aprobării conducerii direcţiei sanitar – veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti în vederea achiziţionării
acestora, în condiţiile legii;
- coordonează şi asigură punerea în practică a planurilor de contingenţă şi a manualelor
operaţionale pentru boli emergente şi reemergente ori alte boli transmisibile ale
animalelor cu incidenţă în comerţul cu animale vii, cu implicaţii zoonotice şi pentru care
se stabileşte un anumit status de sănătate;
- coordonează implementarea programele de cofinanţare conform deciziilor UE în
domeniul de competenţă;
- coordonează soluţionarea alertelor pentru produsele de origine animală şi nonanimală,
- asigură funcţionalitatea Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje
(S.R.A.A.F.) şi răspunde de coordonarea şi implementarea activităţilor acestui sistem la
nivelul direcţiilor sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv
a municipiului Bucureşti;
- participă la activitatea comisiei judeţene de evaluare a animalelor în vederea acordării
de compensaţii fermierilor afectaţi de aplicarea măsurilor de combatere a bolilor, ca
urmare a declarării suspiciunii sau confirmării bolii, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare;
- răspunde de asigurarea formării şi informării adecvate a personalului direcţiilor
sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti care desfăşoară activităţi de control oficial, în conformitate cu legislaţia în
vigoare şi cu cerinţele solicitate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor;
- asigură, verifică şi răspunde de eficientizarea metodologiei de planificare şi realizare a
analizelor de laborator, aplicate de laboratorul sanitar – veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor propriu, aferente activităţilor de control prevăzute 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;
- alte atribuţii de natură tehnică, care conduc la eficientizarea activităţii de control
oficial de la nivelul direcţiilor sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi pentru implementarea şi
realizarea în condiţii optime şi la termen a Programului 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.
În susţinerea celor prezentate mai sus, Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici, prin adresa nr.13326/02.03.2017, comunică următoarele:
„În baza de date privind evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici,
funcţia publică de director executiv adjunct din cadrul direcţiilor sanitare veterinare şi
pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, la data de prezentei,
figurează ca funcţie publică de conducere stabilită şi avizată.
Prin urmare, prevederile art.100 alin.(5) din Legea nr.188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt
incidente”.
În aceste condiţii se impune modificarea corespunzătoare a alin. (2) al art. 6 din
Hotărârea Guvernului nr. 1415/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Alte informaţii

Având în vederere aspectele mai sus prezentate, a fost elaborat prezentul
proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr. 1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea
acesteia.
NU ESTE CAZUL
Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
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1. Impactul macroeconomic

NU ESTE CAZUL

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

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

4. Impactul asupra
mediului

NU ESTE CAZUL

5. Alte informaţii

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)
NU ESTE CAZUL
- mii lei Anul
Următorii
Indicatori
curent
4 ani
1
2017
2018
2019
2020
2021
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
Transferuri între unităţi ale
administraţiei publice
Cheltuieli de capital
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,
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Media pe
5 ani

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

Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Proiecte de acte normative
suplimentare:
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

- Hotărârea Guvernului nr. 1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din
subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 220/2015 pentru aprobarea înfiinţării pe lângă
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a unei
activităţi finanţate integral din venituri proprii.

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL
Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
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1. Informaţii privind procesul
de consultare cu organizaţii
neguvernamentale, institute de
cercetare şi alte organisme
implicate
2. Fundamentarea alegerii
organizaţiilor cu 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 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 prevederile
Hotărârii Guvernului nr.
750/2005 privind constituirea
consiliilor interministeriale
permanente
5. Informaţii privind avizarea
de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de
Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi
Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informaţii

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

Proiectul de act normativ a fost avizat favorabil de către Consiliul Legislativ.

NU ESTE CAZUL
Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului de act normativ
Au fost respectate condiţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
1. Informarea societăţii civile
administraţia publică, republicată.
cu privire la necesitatea
elaborării proiectului de act
normativ
NU ESTE CAZUL
2. Informarea societăţii civile
cu privire la eventualul impact
asupra mediului în urma
implementării proiectului de
act normativ, precum şi
efectele asupra sănătăţii şi
securităţii cetăţenilor sau
diversităţii biologice
3. Alte informaţii
NU ESTE CAZUL
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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

Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
Emiterea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi
pentru Siguranţa Alimentelor pentru aprobarea structurii organizatorice detaliate şi a
regulamentului de organizare şi funcţionare al Autorităţii, precum şi pentru
aprobarea structurii organizatorice, a numărului de posturi, a statelor nenominale de
funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru unităţile subordonate.

NU ESTE CAZUL

În sensul celor prezentate, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a elaborat

prezentul proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.
1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, pe care îl propune spre aprobare.

PREŞEDINTELE
AUTORITĂŢII NAŢIONALE
SANITARE VETERINARE
ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
GERONIMO RĂDUCU BRĂNESCU

AVIZĂM FAVORABIL

MINISTRUL AGRICULTURII ŞI
DEZVOLTĂRII RURALE

PREŞEDINTELE
AGENŢIEI NAŢIONALE A
FUNCŢIONARILOR PUBLICI

PETRE DAEA

LEONID - AUGUSTIN MOISIU

MINISTRUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI
SOCIALE

MINISTRUL FINANŢELOR
PUBLICE

LIA OLGUŢA VASILESCU

IONUŢ MIŞA

MINISTRUL JUSTIŢIEI
TUDOREL TOADER
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