AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI
PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

ORDIN
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor nr. 39/2010 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele
oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru stabilirea condiţiilor
de aprobare a acestora pe teritoriul României
Văzând Referatul de aprobare nr. 3188 din 21.11.2018, întocmit de către Direcţia Generală Control
Oficial 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 sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind
identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea
unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 191/2012,
în temeiul art. 3 alin. (3) şi al 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 și completările ulterioare,
preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite
următorul ordin:
Art. I. – Anexele nr. 4, 6 și 11 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi
pentru Siguranţa Alimentelor nr. 39/2010 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de
mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru stabilirea
condiţiilor de aprobare a acestora pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 30 aprilie 2010 se modifică și se înlocuiesc
cu anexele nr. 1, 2 și 3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare la
data publicării.

Preşedintele Autorității Naţionale Sanitare Veterinare și
pentru Siguranţa Alimentelor
Geronimo-Răducu Brănescu

București, _______/_________/2019
Nr. _____________

Anexa nr. 1
AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA
ALIMENTELOR

CERTIFICAT DE APROBARE
a mijlocului oficial de identificare utilizat pe teritoriul României
Nr. ...................... din ..................................
1. Denumirea societăţii care solicită aprobarea mijloacelor oficiale de identificare ce se vor utiliza pe
teritoriul României ............................................................................................................................................
2. Sediul social (adresa completă)
.............................................................................................................................................................................
2.1. Înmatriculată la registrul comerţului cu nr. ..........................................
2.2. Cod fiscal ...............................
2.3. Telefon/fax ..............................
3. Reprezentantul legal
3.1. Nume .......................................................
3.2. Prenume ..................................................
3.3. CNP .........................................................
3.4. BI/CI seria ............... nr. ...........................
4. Modelul mijlocului de identificare aprobat şi specia destinată .................................................................
..........................................................................................................................................................................
Directorul general al Direcţiei generale
control oficial,
.............................
(numele şi prenumele)
(semnătura şi ştampila)

Anexa nr. 2
AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA
ALIMENTELOR
DOCUMENTUL DE ALOCARE
a codurilor de identificare pentru imprimarea mijloacelor oficiale de identificare
Nr. ..................... din ....................................
1. Denumirea furnizorului primar ....................................................................................................................
2. Sediul social (adresa completă) .....................................................................................................................
2.1. Înmatriculată la registrul comerţului cu nr. ...............................................................
2.2. Cod fiscal ..............................................
2.3. Telefon/fax .............................................
3. Reprezentantul legal
3.1. Nume ...........................................................................
3.2. Prenume ......................................................................
3.3. CNP .............................................................................
3.4. BI/CI seria ...................... nr. ........................................
4. Cantitatea de crotalii şi specia pentru care se alocă seriile de numere:
4.1. bovine ......................................., de la seria ............................... la seria ...............................
4.2. ovine ......................................, de la seria ............................... la seria .................................
4.3. caprine ......................................, de la seria ............................... la seria ...............................
4.4. suine ......................................, de la seria ............................... la seria ...............................
5. Gestiunea mijloacelor de identificare oficiale se va face la adresa www.identificare.ro, utilizând
ID-ul ................................................ şi parola .....................................................................
Directorul general al Direcţiei generale
control oficial,
..............................
(numele şi prenumele)
(semnătura şi ştampila)

Anexa nr. 3
AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA
ALIMENTELOR
DOCUMENT DE ANULARE
Nr. ............... din ................
Văzând:
- Nota de constatare nr. ..................... şi procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenţiilor la normele
sanitare-veterinare și pentru siguranța alimentelor nr. ................., întocmite în urma controalelor de către medicii veterinari
oficiali din cadrul Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ................................; sau
- solicitarea furnizorului primar .................................................., înregistrată la Autoritatea Naţională Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; sau
- documentul oficial prin care se atestă încetarea acordului de furnizare a mijloacelor oficiale de identificare încheiat
între producător şi furnizorul primar,
având în vedere prevederile Ordonanţei 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,
ţinând cont de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea
suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 191/2012,
luând în consideraţie prevederile Hotărârii 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,
în temeiul pct. 16 - 20 din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor nr. 39/2010 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de
identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru stabilirea condiţiilor de aprobare a acestora pe
teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare,
Certificatul de aprobare a mijloacelor oficiale de identificare nr. .............. din ............................. se anulează.
Nerespectarea prezentei măsuri se sancţionează potrivit legii.
Directorul general al Direcţiei generale
control oficial,
..............................
(numele şi prenumele)
(semnătura şi ştampila)

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU
SIGURANŢA ALIMENTELOR
DIRECŢIA GENERALĂ CONTROL OFICIAL

Se aprobă,
PREŞEDINTE- SECRETAR DE STAT
DR. GERONIMO-RĂDUCU BRĂNESCU

REFERAT DE APROBARE

În România, activitatea de identificare şi înregistrare a animalelor se desfăşoară după directivele
stabilite de legislaţia comunitară, implementate la nivel naţional prin legislaţia proprie.
Astfel, la nivel comunitar, următoarele acte guvernează procesul de identificare şi înregistrare a
animalelor:
I. Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem
de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină şi de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 şi a Directivelor 92/102/CEE şi 64/432/CEE, care prevede:
1. la articolul 1 că: „fiecare stat membru stabileşte un sistem de identificare şi de înregistrare a
animalelor din speciile ovină şi caprină, în conformitate cu dispoziţiile prezentului regulament.”
2. la articolul 3 că: „Sistemul de identificare şi de înregistrare a animalelor cuprinde următoarele
elemente:
(a) mijloacele de identificare care permit identificarea fiecărui animal;”
II. Directiva CE 71/2008 a Consiliului din 15 iulie 2008 privind identificarea şi înregistrarea
porcinelor, care prevede:
1. la articolul 5, că: „Statele membre asigură respectarea următoarelor principii generale:
(a) mărcile de identificare trebuie aplicate înainte ca animalele să părăsească exploataţia în care sau născut;
(b) nici o marcă nu poate fi îndepărtată sau înlocuită fără autorizaţia autorităţii competente.”
2. la articolul 8, că: „Orice animal importat dintr-o ţară terţă care a trecut controalele prevăzute de
Directiva 91/496/CEE şi care rămâne pe teritoriul Comunităţii este identificat cu ajutorul unei mărci
………….. în termen de 30 de zile de la efectuarea controalelor respective şi în orice caz înainte de
deplasarea acestora, ...............”
III. Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Consiliului şi al Parlamentului European din 17 iulie
2000 de stabilire a unui sistem de identificare şi înregistrare a bovinelor şi privind etichetarea cărnii de
vită şi mânzat şi a produselor din carne de vită şi mânzat şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
820/97 al Consiliului care prevede:
1. la articolul 1, că “Fiecare stat membru stabileşte un sistem de identificare şi înregistrare a
bovinelor în conformitate cu dispoziţiile prezentului titlu.”
2. la articolul 3 că “Sistemul de identificare şi de înregistrare a bovinelor cuprinde următoarele
elemente:
(a) crotalii pentru identificarea individuală a animalelor;
3. la articolul 4 că “toate animalele dintr-o exploataţie situată în Bulgaria sau România născute
până la data aderării sau destinate după această dată comerţului intracomunitar sunt identificate cu o
crotalie aprobată de autoritatea competentă, aplicată pe fiecare ureche.”
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La nivel naţional, legislaţia care reglementează activitatea de identificare şi înregistrare a
animalelor cuprinde:
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea
bovinelor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2003, cu modificările şi completările
ulterioare, care prevede:
1. la articolul 6, alin. (8), că: „Mărcile auriculare prevăzute la alin. (7) se vor achiziţiona, începând
cu anul 2011, de la furnizorii de mijloace de identificare a bovinelor aprobate de Autoritatea
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor”;
2. la articolul 62*), alin. (1), că: „Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor stabileşte, prin ordin al preşedintelui acesteia, cerinţele tehnice care trebuie îndeplinite
de mijloacele oficiale de identificare pentru bovine şi aprobă, în temeiul criteriilor respective,
aceste mijloace de identificare”;
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor,
ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 191/2012, prin care a fost abrogată Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 127/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede:
1. la articolul 3, alin. (1), că: „Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor stabileşte, prin ordin al preşedintelui acesteia, cerinţele tehnice care trebuie
îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a suinelor, ovinelor şi caprinelor. Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale stabileşte, prin ordin al ministrului, cerinţele tehnice care
trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a ecvideelor. Autoritatea Naţională
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor aprobă, pe baza cerinţelor respective,
mijloacele de identificare pentru suine, ovine şi caprine, iar Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale aprobă, pe baza cerinţelor respective, mijloacele de identificare pentru ecvidee”;
2. la articolul 3, alin. (2), că: „Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor face publică şi actualizează permanent lista societăţilor comerciale care furnizează
mijloace oficiale de identificare a suinelor, ovinelor şi caprinelor. Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale face publică şi actualizează permanent lista societăţilor comerciale care
furnizează mijloace oficiale de identificare a ecvideelor”;
3. la articolul 16, că: „Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va
emite, în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă, norme sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare
a suinelor, ovinelor şi caprinelor”.
4. la articolul 18, că: „ Începând cu data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe
de urgenţă, identificarea şi înregistrarea animalelor se realizează astfel:
a) achiziţionarea crotaliilor auriculare, precum şi a mijloacelor electronice pentru identificarea
suinelor, ovinelor şi caprinelor din toate tipurile de exploataţii, în funcţie de specie şi de sistemul de
identificare naţional, va fi în sarcina proprietarilor;
b) crotaliile auriculare, precum şi mijloacele electronice prevăzute la lit. a) se achiziţionează de la
furnizori primari aprobaţi de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor sau de la furnizori secundari aprobaţi de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor judeţene........”.
În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010, cu modificările şi completările
ulterioare, au fost emise următoarele acte normative:
 Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
nr. 39/2010 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de
identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru stabilirea condiţiilor de
aprobare a acestora pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede:
1. la articolul 1, că: „Se aprobă cerinţele tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de
identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, născute pe teritoriul României,
prevăzute în anexa nr. 1”.
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2. la articolul 3, lit. m), că furnizorul primar este o „societate comercială ce are ca activitate
producerea şi/sau distribuirea mijloacelor oficiale de identificare a animalelor pe teritoriul
României, pentru care a obţinut aprobarea de la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor ..........”;
 Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de
identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările şi completările
ulterioare, care prevede:
1. la articolul 41, că: „Aprobarea mijloacelor de identificare utilizate pentru identificarea oficială a
animalelor în România:
(1) ANSVSA, în baza criteriilor tehnice aprobate prin ordin al preşedintelui acesteia, aprobă
mijloacele de identificare ce vor putea fi utilizate pentru identificarea oficială a animalelor în
România.
(2) ANSVSA va face publică lista actualizată a societăţilor comerciale care furnizează mijloace
de identificare oficiale”.
 Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
nr. 85/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind sistemul de identificare şi
înregistrare a suinelor, cu modificările şi completările ulterioare.
Având în vedere faptul că atât organigrama, cât și regulamentul de organizare şi funcţionare al
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor au suferit modificări, odată cu
intrarea în vigoare a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor nr. 48/2018, apreciem că se impune modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 39 din 28 aprilie 2010 pentru
aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor,
suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru stabilirea condiţiilor de aprobare a acestora pe
teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece în anexele cu nr. 4, 6 și 11
(Certificatul de aprobare a mijlocului oficial de identificare utilizat pe teritoriul României, Documentul
de alocare a codurilor de identificare pentru imprimarea mijloacelor oficiale de identificare și
Documentul de anulare) figurează și Direcţia Generală Afaceri Interne şi Administraţie.
Având în vedere cele de mai sus, Direcţia Generală Control Oficial a întocmit prezentul proiect de
Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor nr. 39 din 28 aprilie 2010 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie
îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi
pentru stabilirea condiţiilor de aprobare a acestora pe teritoriul României, cu modificările şi
completările ulterioare, pe care vi-l supune aprobării.
Cu deosebită consideraţie,

DIRECTOR GENERAL
Dr. Cristian TOGAN
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