AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI
PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

ORDIN
pentru modificarea Ordinului comun al Ministrului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi al Ministrului
Sănătăţii nr. 249 din 31 martie 2003 / 358 din 15 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor privind
parametrii de calitate şi salubritate pentru producerea, importul, controlul calităţii, comercializarea şi
utilizarea nutreturilor concentrate simple, combinate, aditivilor furajeri, premixurilor, substanţelor
energetice, substanţelor minerale şi a nutreţurilor speciale

Văzând Referatul de aprobare nr....................................................., întocmit de Direcţia Generală
Sănătatea şi Bunăstarea Animalelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor,
având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea
activităţii sanitare 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 al 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 şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite
următorul ordin:
Art. I. - Normele privind parametrii de calitate şi salubritate pentru producerea, importul, controlul
calităţii, comercializarea şi utilizarea nutreturilor concentrate simple, combinate, aditivilor furajeri,
premixurilor, substanţelor energetice, substanţelor minerale şi a nutreţurilor speciale aprobate prin Ordinul
comun al Ministrului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi al Ministrului Sănătăţii nr. 249 din 31
martie 2003 / 358 din 15 aprilie 2003 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 28
mai 2003 se modifică după cum urmează:
1. Articolele 1-36 se abrogă.
2. Anexele 1-5, 7-17 și punctul I al anexei 6 la norme se abrogă.
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
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Nr. ___________

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU
SIGURANŢA ALIMENTELOR
DIRECŢIA GENERALĂ SĂNĂTATEA ŞI BUNĂSTAREA ANIMALELOR

Se aprobă,
PREŞEDINTE - SECRETAR DE STAT
Dr. Geronimo Răducu BRĂNESCU

Propun a se aproba,
VICEPREŞEDINTE – SUBSECRETAR DE STAT
Dr. Laszlo NAGY CSUTAK

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 elaborează norme sanitare veterinare unice şi obligatorii.
Apărarea sănătăţii animalelor şi garantarea siguranţei alimentelor şi a furajelor prin respectarea
parametrilor prevăzuţi de legislaţia comunitară transpusă constituie obiective majore ale
competenţelor serviciilor sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din România şi din
celelalte state membre ale Uniunii Europene.
Fabricarea şi punerea pe piaţă de furaje sigure, care nu au impact negativ asupra sănătăţii
animalelor, sănătăţii publice şi a mediului constituie unul dintre obiectivele Comunităţii Europene,
iar asigurarea trasabilităţii acestora este o condiţie esenţială pentru facilitarea comerţului
intracomunitar între România şi Statele Membre,
Având în vedere:
 recomandarile formulate de OCDE în privinţa unor prevederi legislative ce au devenit caduce
odata cu integrarea României în Uniunea Europeană şi aplicarea pe cale de consecinţă a
Regulamentelor europene in domeniu, printre care și Ordinul comun al Ministrului Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor şi al Ministrului Sănătăţii nr. 249 din 31 martie 2003 / 358 din 15 aprilie
2003 pentru aprobarea Normelor privind parametrii de calitate şi salubritate pentru producerea,
importul, controlul calităţii, comercializarea şi utilizarea nutreturilor concentrate simple, combinate,
aditivilor furajeri, premixurilor, substanţelor energetice, substanţelor minerale şi a nutreţurilor
speciale;
 adresa Ministerului Sănătăţii şi respectiv adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
prin care suntem informaţi de necesitatea abrogării acestui Ordin, cele două ministere fiind
semnatare ale actului normativ, precum şi de faptul că iniţiativa de abrogare revine Autorităţii
Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
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 adresa Institutului de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară prin care este subliniată importanța
existenței unor criterii microbiologice pentru furaje, singurele prevederi legislative pentru
controlul Salmonella în furajele de origine vegetală aflându-se numai în Ordinul mai sus
menţionat, abrogarea în totalitate a acestuia ducând la un vid legislativ care ar împiedica
realizarea controlului oficial din 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, caprinelor şi
ecvideelor;
considerăm oportună abrogarea parțială a Ordinului comun al Ministrului Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor şi al Ministrului Sănătăţii nr. 249 din 31 martie 2003 / 358 din 15 aprilie
2003 pentru aprobarea Normelor privind parametrii de calitate şi salubritate pentru producerea,
importul, controlul calităţii, comercializarea şi utilizarea nutreturilor concentrate simple,
combinate, aditivilor furajeri, premixurilor, substanţelor energetice, substanţelor minerale şi a
nutreţurilor speciale cu menținerea prevederilor referitoare la valoarea limita microbiologica a
furajelor.
In acest sens, Direcția Generală Sănătatea și Bunăstarea Animalelor a elaborat prezentul proiect
de ordin pentru modificarea Ordinului comun al Ministrului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi
al Ministrului Sănătăţii nr. 249 din 31 martie 2003 / 358 din 15 aprilie 2003 pentru aprobarea
Normelor privind parametrii de calitate şi salubritate pentru producerea, importul, controlul calităţii,
comercializarea şi utilizarea nutreturilor concentrate simple, combinate, aditivilor furajeri,
premixurilor, substanţelor energetice, substanţelor minerale şi a nutreţurilor speciale, pe care vă
rugăm să aveţi amabilitatea să îl aprobaţi, pentru a fi promovat şi publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

DIRECTOR GENERAL
Dr. Velizar BARBULI

__________________________________________________________________________________________________
Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp D1, Sector 1, Cod Poştal 013701; Telefon: 021.312.49.87, Fax: 021.312.49.67
E-mail: office@ansvsa.ro, Web:

