AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ
ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
ORDIN
privind modificarea şi completarea prevederilor Ordinului preşedintelui ANSVSA nr.
96/2014 pentru aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru
siguranţa alimentelor

Văzând Referatul de aprobare nr. ……….. din ……………, întocmit de Direcţia
Siguranţă Alimentelor de Origine Animală din cadrul Direcţiei Generale Sanitare Veterinare şi
pentru Siguranţă Alimentelor,
în temeiul Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al
Consiliului Uniunii Europene de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei
alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a
procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare;
în temeiul Regulamentului (CE) nr. 852/2004/CE al Parlamentului European şi al
Consiliului Uniunii Europene de stabilire a unor norme generale de igienă care se aplică
alimentelor, cu amendamentele ulterioare;
în temeiul Regulamentului (CE) nr. 853/2004/CE al Parlamentului European şi al
Consiliului Uniunii Europene de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică
alimentelor de origine animală, cu amendamentele ulterioare;
în temeiul Regulamentului (CE) nr. 854/2004/CE al Parlamentului European şi al
Consiliului Uniunii Europene de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor
oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman, cu amendamentele
ulterioare;
în temeiul Regulamentului (CE) nr. 882/2004/CE al Parlamentului European şi al
Consiliului Uniunii Europene 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, cu amendamentele 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,
preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor emite următorul ordin:
ART. I – Anexa nr. 3, litera A din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 pentru aprobarea tarifelor aplicabile în
domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 611 din 18 august 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică după cum urmează:
1. La punctul 1, litera e), prima liniuță se modifică și va avea următorul cuprins:
„- pasări din genul Gallus, bibilici – 0,005 EURO/cap;”

2. La punctul 1, litera e), cea de-a doua liniuță se elimină;
3. La punctul 1, litera e), după a cincea liniuță se introduce o nouă liniuță șase care va
avea următorul cuprins:
„- prepelițe și potârnichi – 0,002 EURO/cap;”
4. Textul de la punctele 3 și 7 se elimină;
5. La punctul 4, textul de la prima coloană se modifică după cum urmează, restul
conținutului rămânând nemodificat:
„Manipularea cărnii de vânat”
6. Textul de la rubrica NOTA se modifică și va avea următorul cuprins:
„a) În vederea asigurării supravegherii sanitare veterinare permanente și pentru alte
activități decât cele menționate la Anexa 3, litera A, operatorii din domeniul alimentar pot
solicita direcției sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor de pe raza județului unde își
desfășoară activitatea, încheierea unui contract în acest sens, conform legislației sanitare
veterinare în vigoare.
b) Tariful care se percepe pentru asigurarea supravegherii sanitare veterinare
permanente, conform literei a) este de 1 euro/tona de materie primă de origine animală
receptionată.”
ART. II - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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REFERAT DE APROBARE

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind
organizarea activităţii veterinare şi pentru siguranţa alimentelor aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările
ulterioare, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor prin direcțiile tehnice cu atribuții în domeniul siguranței alimentelor
și sănătății animalelor, elaborează norme sanitare veterinare unice şi obligatorii
pentru persoanele fizice şi juridice deţinătoare de animale şi pentru cele care
produc, prelucrează, depozitează, transportă şi valorifică produse de origine
animală.
Având în vedere:
- necesitatea întăririi controalelor oficiale la nivelul unităților de
abatorizare a animalelor ungulate domestice, abatoarelor de pasare, unităților de
manipulare a vanatului, unităților de tranșare carne, prin asigurarea necesarului de
medici veterinari oficiali în aceste unități;
- concluziile și recomandările din partea reprezentanților Curții de Conturi
a României ca urmare a misiunii de audit efectuat în anul 2017 cu scopul de a
evalua din punct de vedere economico-financiar activitatea serviciilor sanitare
veterinare și pentru siguranța alimentelor, în sensul aplicării tarifelor pentru
efectuarea controlului sanitar veterinar prevăzute în Anexa IV a Regulamentulului
(CE) nr. 882/2004;
- că în prezent în Ordinul președintelui ANSVSA 96/2014 sunt cuprinse
unele tarife care se percep de către serviciile sanitare veterinare oficiale pentru
efectuarea supravegherii și controlului oficial pentru unele activități care nu se
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regăsesc în prezent în Anexa nr. IV din Regulamentul CE nr. 882/2004, tarife ce
au fost stabilite în urma negocierilor directe cu reprezentanții asociațiilor
profesionale din domeniul alimentar;
- importanța menținerii unui nivel corespunzător de supraveghere și control
oficial sanitar veterinar permanent a unităților ce desfășoară activităţi în domeniul
alimentar așa cum sunt stabilite în Regulamentul (CE) nr. 882/2004, prin
asigurarea fondurilor extrabugetare necesare efectuării controlului oficial;
- necesitatea spijinirii operatorilor din domeniul alimentar care dețin unități
de procesare a cărnii, depozite frigorifice, unități de reambalare etc și care solicită
asigurarea unei supravegheri sanitare veterinare permanente din partea direcțiilor
sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene,
Specialiştii din cadrul Direcţiei Siguranţa Alimentelor de Origine Animală
(DSAOA) consideră necesară elaborarea unui proiect de Ordin privind
modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 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.
În acest sens, DSAOA a elaborat proiectul de Ordin privind modificarea şi
completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi
pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 pentru aprobarea Normei sanitare
veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitarveterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc
alimente de origine animală, pe care îl înaintăm alăturat în vederea aprobării.
Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,
Dr. Cristian DUICU
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