AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ
ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

ORDIN

privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și
pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 pentru aprobarea tarifelor aplicabile în
domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

Văzând Referatul de aprobare nr. 1074 din 20.03.2018 întocmit de Direcţia Siguranţă
Alimentelor de Origine Animală din cadrul Direcţiei Generale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţă Alimentelor,
având în vedere prevederile art. 10 lit. b), art. 18 alin. (5), precum şi ale art. 48 alin. (7)
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. 1.415/2009
privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor emite următorul ordin:
ART. I – La anexa nr. 3 la 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, litera A se
modifică după cum urmează:
1. La punctul 1, litera e), prima liniuță va avea următorul cuprins:
„- pasări din genul Gallus, bibilici – 0,005 EURO/cap”
2. La punctul 1, litera e), a doua liniuță se abrogă;
3. La punctul 1, litera e), după a cincea liniuță se introduce o nouă liniuță, liniuța a
șasea, cu următorul cuprins:
„- prepelițe și potârnichi – 0,002 EURO/cap”
4. Punctul 3 se abrogă;
5. La punctul 4, prima coloană va avea următorul cuprins:
„Manipularea cărnii de vânat”
6. Punctul 7 se abrogă;

7. NOTA va avea următorul cuprins:
„a) Pentru asigurarea supravegherii sanitare veterinare în unități de industria alimentară
care realizează și alte activități decât cele menționate la Anexa 3, litera A, respectiv unitățile
care exportă către țările terțe sau/și derulează schimburi intracomunitare cu produse de origine
animală, operatorii din domeniul alimentar care dețin asemenea unități pot solicita direcției
sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor de pe raza județului unde își desfășoară
activitatea, alocarea unui medic veterinar oficial.
b) Asigurarea supravegherii sanitare veterinare în conformitate cu litea a) se realizează
în baza încheierii unui contract în acest sens, între unitate și direcția sanitară veterinară și
pentru siguranța alimentelor pe raza căreia se regăsește unitatea, conform legislației sanitare
veterinare în vigoare.
c) Tariful care se percepe pentru asigurarea supravegherii sanitare veterinare, conform
literei a) este de 1 euro/tona de materie primă de origine animală recepționată, exceptând
produsele de origine animală care au fost obținte la nivelul unităților de industrie alimentară și
care au fost supuse anterior tarifării.
d) La nivelul unui abator cu sala de tranșare, pentru carnea tranșată ce rezultă din
carcasele, semicarcasele sau sferturile animalelor sacrificate în aces abator se va aplica numai
tariful unic cuprins la punctul 1.
e) Tariful prevăzut la punctul 2 se percepe pentru carcasele, semicarcasele sau sferturile
ce sunt recepționate în vederea tranșării la nivelul unităților de carne tocată și carne preparată,
unităților de procesare, carmangeriilor și măcelăriilor.”
ART. II - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și va intra
în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.
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