AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI
PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
ORDIN
privind modificarea și completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 37/2010 privind circulaţia
ecvinelor pe teritoriul României
Văzând Referatul de aprobare nr. 2182/29.10.2018 întocmit de Direcţia Generală
Sănătatea și 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 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 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. – Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor nr. 37/2010 privind circulaţia ecvinelor pe teritoriul României, cu
modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu
următorul cuprins:
“(3) Prin excepție de la alin. (1), certificatul sanitar – veterinar de sănătate nu este
necesar în situațiile prevăzute la punctele 1 – 3 și 5 ale lit. k) art. 7 alin. (1) din Ordinul
ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 248 din 20 iulie 2017 și al preşedintelui
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 79 din 29
iunie 2017 pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a ecvideelor,
cu condiția ca ecvinele care fac obiectul deplasării să îndeplinească cerințele de sănătate
animală privind mișcarea pe teritoriul României în conformitate cu prevederile legislației
în vigoare.”
2. Articolul 4 se abrogă.
3. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din
prezentul ordin.
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, ................. 2018
Nr………………..

ANEXĂ
(Anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor nr. 37/2010)
DIRECŢIA
SANITAR-VETERINARĂ
ALIMENTELOR .......
Cabinet medical veterinar/S.C. ...............
Cod: MM 00001

ŞI

PENTRU

SIGURANŢA

CERTIFICAT SANITAR-VETERINAR DE SĂNĂTATE PENTRU CIRCULAŢIA
ECVINELOR PE TERITORIUL ROMÂNIEI
- model 1. Deţinătorul animalelor ...........(nume, prenume/denumirea societăţii comerciale,
CNP, C.U.I., adresă)..........
2. Judeţul de unde pleacă ecvinele .........................
3. Codul exploataţiei ......................................
I. Numărul ecvinelor ..........................
II. Identificarea ecvinelor şi alte acţiuni:
Cod
identificare
animal (microcip)

Nr.
paşaport

/
/
/

Rasă,
vârstă,
sex

Codul
exploataţiei
de destinaţie

Acţiuni sanitareveterinare
(vaccinări,
tratamente
antiparazitare
interne/externe)

Data
şi
rezultatul
ultimului
test pentru
anemie
infecţioasă
ecvină

RO
RO
RO

III. Originea şi destinaţia ecvinelor
Ecvinele sunt expediate:
de la: ...............................................................................................................................
(locul de expediere)
numele şi adresa expeditorului: ......................................................................................
la: ....................................................................................................................................
(locul de destinaţie)
numele şi adresa destinatarului: ......................................................................................
IV. Transportul animalelor
Mijloc de transport .....................................................................................................
(Indicaţi nr. de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a mijloacelor de transport şi
numerele de înmatriculare, inclusiv remorca.)
V. Certificarea sănătăţii animalelor(1)
Subsemnata(ul) certific că ecvina/ecvinele descrisă(e) mai sus corespund(e)
următoarelor cerinţe:
1. a(u) fost examinată(e) astăzi şi nu prezintă semne clinice de boală;
2. nu este/nu sunt sau este/sunt(2) destinată(e) tăierii pe teritoriul naţional în cadrul
unui program naţional de eradicare a unei boli contagioase sau infecţioase;
3. nu provin(e)sau provin(e)(2) dintr-o exploataţie supusă unor restricţii cauzate de boli
specifice ecvinelor;
4. este/sunt identificată(e), astfel încât să se poată realiza cu promptitudine
trasabilitatea animalelor;

5. nu provin(e) dintr-o exploataţie care a fost supusă unei interdicţii din motive de
sănătate, nici nu a(u) venit în contact cu ecvine dintr-o exploataţie care a fost supusă
unei interdicţii din motive de sănătate animală*)(2);
6. nu provin(e) dintr-o exploataţie care a fost supusă unei interdicţii din motive de
sănătate decât dacă interdicția a fost aplicată pentru:
a) 6 luni în cazul ecvideelor suspectate că ar fi contactat durină (Tripanosoma
equiperdum), de la data ultimului contact efectiv sau posibil cu un animal bolnav; în
cazul armăsarilor interdicţia se aplică până când animalul este castrat;
b) 6 luni în caz de morvă, de la data sacrificării ecvideelor care sufereau de această
boală sau care au fost testate pozitiv la testul pentru identificarea agentului patogen
Burkholderia Mallei sau a anticorpilor specifici acestui agent patogen;
c) în cazul encefalomielitei ecvine de orice tip, timp de 6 luni începând de la data
sacrificării animalelor diagnosticate cu această boală, cu excepţia cazului infecţiei cu
virusul West Nile, când perioada de 6 luni începe din ziua în care ecvideele infectate
au murit, au fost eliminate din exploataţie sau şi-au revenit pe deplin;
d) 6 luni în cazul stomatitei veziculoase, de la ultimul caz înregistrat;
e) o lună în caz de rabie, de la ultimul caz înregistrat;
f) 15 zile în caz de antrax, de la ultimul caz înregistrat;
g) în cazul în care a fost diagnosticată anemia infecţioasă,până la data la care,
animalele pozitive au fost eliminate, iar animalele rămase în exploataţie au obţinut
rezultate negative la două teste Coggins efectuate la un interval de 3 luni;
h) 30 de zile în cazul în care toate animalele din speciile receptive la bolile enumerate
mai sus, localizate în exploataţia respectivă, au fost sacrificate şi anexele dezinfectate,
începând cu data la care animalele au fost sacrificate şi anexele dezinfectate, cu
excepţia antraxului, caz în care perioada de interdicţie este de 15 zile;
VI. Din informaţiile pe care le deţin rezultă că nu a/au venit în contact cu ecvine care
sufereau de o boală infecţioasă sau contagioasă în ultimele 15 zile de la data prezentei
declaraţii.
VII. În momentul inspecţiei erau apte pentru a fi transportate, iar mijloacele de
transport sau containerele în care sunt transportate animalele sunt
autorizate/înregistrate sanitar-veterinar, respectă normele privind bunăstarea
animalelor pe timpul transportului, au fost curăţate şi dezinfectate în prealabil cu un
dezinfectant înregistrat şi omologat în România.
Întocmit la ........ data ............
Prezentul certificat este valabil 3 zile de la data emiterii.
ŞTAMPILĂ)
..........................................
(semnătura şi parafa medicului veterinar
de liberă practică împuternicit)
*) Certific şi semnez în calitate de deţinător.
..............................................
(numele, prenumele şi semnătura)
(1)
(2)

-----------pentru animalele destinate sacrificării se completează doar punctele 1-5;
a se tăia după caz.

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

DIRECŢIA GENERALĂ SĂNĂTATEA ŞI BUNĂSTAREA ANIMALELOR

DE ACORD,
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 coordonează tehnic şi administrativ întreaga
activitate a serviciilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, organizează şi
controlează efectuarea activităţilor publice sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi
elaborează proiecte de acte normative în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice.
Apărarea sănătății animalelor constituie obiectivul major al competenţei serviciilor sanitarveterinare din România.
Supravegherea, prevenirea şi controlul bolilor transmisibile ale animalelor constituie
elementul central al apărării sănătăţii animalelor şi a prevenirii transmiterii bolilor de la
animale la om.
În subordinea Autorității Naționale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
funcţionează Direcţiile Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţene şi a
municipiului Bucureşti, instituţii publice cu personalitate juridică, care prin activitatea pe care o
desfăşoară contribuie la apărarea sănătăţii animalelor, la prevenirea transmiterii de boli de la
animale la om, asigură protecţia animalelor, siguranţa alimentelor de origine animală destinate
consumului uman, fiind responsabile de implementarea programelor de supraveghere,
monitorizare şi control al bolilor la animale.

În scopul protejării sănătății și a bunăstării ecvideelor pe teritoriul Uniunii Europene,
Comisia Europeană a considerat necesară adoptarea unor măsuri de protecție referitoare
la anemia infecţioasă ecvină, care să stabilească un regim specific pentru circulația și
schimburile comerciale cu ecvidee, material seminal, ovule și embrioni de la acestea,
precum și cu anumite produse din sânge de ecvidee provenind din România. Măsurile
au fost stabilite prin Decizia CE nr. 346/2010/UE referitoare la măsurile de protecție cu
privire la anemia infecțioasă ecvină în România.
De asemenea, conform prevederilor Deciziei 346/2010/UE, centrelor de colectare nu
li se permite să efectueze activitatea de comerţ intracomunitar.
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Conform alineatului (1) al art. 1 din ordinul 37/2010 privind circulaţia ecvinelor pe
teritoriul României ”(1) Mişcarea ecvinelor pe teritoriul României trebuie să fie însoţită
de certificat sanitar-veterinar de sănătate şi de paşaport.” Există anumite situații în care
nu este necesar ca pașaportul sau certificatul sanitar – veterinar de sănătate să însoțească
transporturile de ecvidee. Situațiile în care pașaportul poate să nu însoțească ecvideele
sunt descrise în legislația specifică privind identificarea ecvideelor, respectiv în ordinul
ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 248 din 20 iulie 2017 și al preşedintelui
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 79 din 29 iunie
2017 pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a ecvideelor. Drept

urmare, articolul 1 al ordinului 37/2010 trebuie completat cu situațiile în care
certificatul sanitar – veterinar de sănătate nu este necesar, cu condiția ca ecvinele care
fac obiectul deplasării să îndeplinească cerințele de sănătate animală privind mișcarea
pe teritoriul României în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
Ordinul 37/2010 prevede, la art. 4, acțiuni ce trebuie efectuate în centrele de colectare,
la ecvideele destinate comerțului intracomunitar.
Pentru armonizarea cadrului legislativ, acest articol ar trebui abrogat.
În conformitate cu prevederile Deciziei 346/2010/UE, în vederea îmbunătățirii trasabilității
ecvideelor înregistrate, care provin din România și se îndreaptă către alte state membre,
atestatul prevăzut în anexa II la Directiva 156/2009/CEE a fost înlocuit cu un certificat de
sănătate a animalelor, în conformitate cu anexa III la respectiva directivă.
Modelul de CERTIFICAT SANITAR-VETERINAR DE SĂNĂTATE PENTRU
CIRCULAŢIA ECVINELOR PE TERITORIUL ROMÂNIEI prevăzut în anexa ordinului
37/2010 a fost elaborat în baza modelului de certificat de comerț intracomunitar prevăzut în
Directiva 156/2009.
Întrucât condițiile de sănătate animală, în special cele referitoare la infecția cu virusul WestNile au fost modificate în această Directivă, se impune modificarea modelului de certificat de
sănătate prevăzut în anexa ordinului 37/2010.
Având în vedere cele prezentate, Direcţia Generală Sănătatea și Bunăstarea Animalelor a
elaborat un proiect de ordin privind modificarea ordinului 37/2010 privind circulaţia
ecvinelor pe teritoriul României, susţinut de prezentul referat pe care vă rugăm să aveţi
amabilitatea să îl aprobaţi.

Cu deosebită considerație,
DIRECTOR GENERAL
Dr. Velizar BARBULI
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