AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ
ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
ORDIN
privind modificarea prevederilor Ordinului preşedintelui Autorității Naționale Sanitare
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 64/2007 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
Văzând Referatul de aprobare nr. 1073 din 20.03.2018 întocmit de Direcţia Siguranţă
Alimentelor de Origine Animală din cadrul Direcţiei Generale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa 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 - 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, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 202 din 26 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică după cum urmează:
1.Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
"Art. 3. – a) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor va
elabora și transmite către Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene,

respectiv a municipiului Bucureşti, instrucțiunile tehnice necesare pentru ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentului ordin.
b) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederilor prezentului ordin"
2. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:
"Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi se aplică
începând cu data de 1 ianuarie 2019."
3. Norma sanitară veterinară prevăzută în anexa, se modifică și se completează după cum
urmează:
a) În tot cuprinsul Normei sanitare veterinare, sintagma “circumscripţie sanitar-veterinară
şi pentru siguranţa alimentelor” se înlocuiește cu sintagma “circumscripţie sanitar-veterinară şi
pentru siguranţa alimentelor oficială”.
b) La articolul 2 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
„d) circumscripție sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor oficială – autoritatea
locală sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, care este subordonată tehnic şi
administrativ direcției sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor județene, respectiv a
municipiului Bucureşti, care are responsabilitatea realizării, gestionării şi notificării activităţilor
sanitar-veterinare publice și care este reprezentată de medicul veterinar official; coordonarea
circumscripției sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor oficială se realizează de către un
medic veterinar funcționar public, desemnat prin decizie a directorului executiv al direcției
sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București."
c) La articolul 7, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(1) Directorul executiv al direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
județene, respectiv a municiului București, în baza propunerilor scrise formulate de
coordonatorul circumscripției sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor oficială,
stabilește numărul personalului de specialitate necesar fiecărei unități menționate la pct. I din
anexa nr. 1, în funcție de specificul activității acestora, de capacitatea de producție, fluxul
tehnologic și de sistemul de organizare, cu încadrarea în bugetul aprobat și în conformitate cu
prevederile legislației în vigoare.”
„(3) Coordonatorul circumscripției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor oficială
vizează prezența personalului de specialitate în unitate, documentul justificativ prevăzut în anexa
nr. 3 și verifică îndeplinirea sarcinilor de serviciu conform fișelor de post.”
e) La articolul 8, după alineatul (2), se introduce un nou alineat, alineatul (3) care va avea
următorul cuprins:
"(3) Personalul de specialitate prevăzut la alin. (2), care realizează controlul oficial sanitar
veterinar în unitatea de abatorizare, trebuie să urmeze o perioadă de instruire în coordonarea unui
medic veterinar oficial cu experiență, cu privire la efectuarea examenului ante-mortem și post
mortem în unitatea respectivă, în conformitate cu prevederile cuprinse la Capitolul IV, Secțiunea
III, din Regulamentul (CE) nr. 854/2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a
controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman; această
instruire nu este necesară în cazul în care personalul de specialitate deține un document/certificat
care să ateste pregătirea specifică în ceea ce privește efectuarea examenului ante-mortem al
animalelor destinate sacrificării și examenului post-mortem al cărnii și organelor și a obținut un
calificativ corespunzător.”
f) Partea introductivă a articolului 14 se modifică și va avea următorul cuprins:
"Art. 14 – Personalul de specialitate care realizează controlul oficial sanitar-veterinar în
unitățile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 este subordonat tehnic coordonatorului circumscripției
sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale și are în principal următoarele
obligații:”
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g) La articolul 14, după litera f) se introduc două noi litere, literele g) și h), cu următorul
cuprins:
„g) gestionează, completează, întocmesc și eliberează certificatele sanitar-veterinare care
trebuie să însoțească transporturile de produse de origine animală destinate exportului în țări terțe
și completează certificatele din sistemul TRACES în cazul schimburilor intracomunitare,
conform instrucțiunilor transmise de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru
Siguranța Alimentelor;
h) asigură supravegherea sanitară veterinară permanentă în abatoarele pentru sacrificarea
ungulatelor domestice, precum și în abatoarele pentru sacrificarea păsărilor în funcție de
programul de activitate al unității, inclusiv în timpul nopții, zilele de sâmbătă sau duminică,
precum și în zilele declarate libere conform prevederilor legislației în vigoare.”
i) La articolul 14'1, alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f) cu
următorul cuprins:
„f) aplicarea de sancțiuni contravenționale în condițiile legii, ca urmare a constatării
nerespectării normelor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și
completările ulterioare.”
3. Anexa nr. 1 se modifică și se completează după cum urmează:
a) La punctul I, litera A, punctul 1 se completează după cum urmează:
„1. Abator, inclusiv abator de capacitate mică, centru de sacrificare, punct de tăiere la
nivelul fermei.”
b) La punctul I, litera B, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul
cuprins:
„3. centru de sacrificare a păsărilor și/sau lagomorfelor la nivelul fermei sau exploatației.”
c) La punctul I, litera B, punctul 4 și 5 se elimină;
d) La punctul I, literele E și F se modifică și vor avea următorul cuprins:
„E. Carne tocată, preparată și carne separată mecanic numai pentru activitatea de tranșare
din unitățile:
1. unitate carne tocată;
2. unitate carne preparată;
3. unitate carne separată mecanic.
F. Produse din carne, numai pentru activitatea de tranșare din unitățile:
1. unitate de procesare;
2. carmangerie;
3. măcelărie.”
e) Punctul I, litera I se abrogă.
f) La anexa nr. 3, punctul VI, textul coloanei a doua se modifică și va avea următorul
cuprins:
„Cantitate/tone pește intrat la procesare sau la prima punere pe piață sau prima vânzare.”
ART. II - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Preşedintele
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
şi pentru Siguranţa Alimentelor
Geronimo Răducu BRĂNESCU
Bucureşti ......../.........,
Nr............
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