AUTORITATEA NAŢIONALÃ SANITARÃ
VETERINARÃ ŞI PENTRU SIGURANŢA
ALIMENTELOR
Nr………..………/……………….……

MINISTERUL MEDIULUI
Nr……………………/…………………..

ORDIN
privind aprobarea procedurii de acordare a derogărilor prevăzute la art. 32 alin. (8) din
Legea nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice, cu modificările şi
completările ulterioare
Având în vedere Referatul de aprobare nr………………. al Direcţiei Generale Sănătatea şi
Bunăstarea Animalelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;
în temeiul prevederilor art. 32 alin (8) din Legea nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în
scopuri ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative;
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;
având în vedere prevederile 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 şi ministrul mediului
emit următorul ordin:
Art. 1 - Se aprobă procedura privind acordarea derogărilor prevăzute la art. 32 alin. (8) din Legea nr.
43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,
prevăzută în anexa nr.1.
Art. 2 - La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apelor şi protecţiei
mediului şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 400/ 143/ 2002 pentru aprobarea
Instrucţiunilor privind adăpostirea şi îngrijirea animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri
experimentale, publicat în Monitorul Oficial nr. 697 din 24 septembrie 2002.
Art . 3 -Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4 - Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Viceprim-Ministru, Ministrul Mediului,

Geronimo Răducu BRĂNESCU

Graţiela Leocadia GAVRILESCU

Anexa nr. 1
Procedura privind acordarea derogărilor prevăzute la art. 32 alin. (8) din Legea nr. 43/2014 privind
protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare
Art. 1 - În sensul prezentei proceduri, autoritatea competentă este Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară
şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene,
respectiv a municipiului Bucureşti.
Art. 2 - (1) Autoritatea competentă menţionată la art. 1 acordă derogările prevăzute la art. 32 alin. (8) din
Legea nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice, cu modificările şi completările
ulterioare, numai în cadrul procedurii de autorizare a unui proiect.
(2) Derogările prevăzute la alin. (1) se acordă numai în cazul în care solicitantul demonstrează că rezultatul
preconizat al proiectului nu poate fi atins în lipsa acordării acestora; perioada pentru care se acordă
derogările trebuie să coincidă cu perioada în care este în desfăşurare proiectul autorizat sanitar-veterinar,
conform prevederilor legale în vigoare.
(3) Derogările prevăzute la alin. (1) trebuie să fie deplin justificate şi argumentate ştiinţific; în caz contrar
proiectul se respinge.
(4) În vederea acordării derogărilor prevăzute la alin. (1), reprezentantul legal al unităţii utilizatoare în care
se desfăşoară proiectul depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană,
respectiv a municipiului Bucureşti, o cerere scrisă conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte
integrantă din dosarul depus în vederea autorizării proiectului.
(5) În scopul autorizării sanitare veterinare a unui proiect, dosarul depus la direcţia sanitar-veterinară şi
pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, cuprinde toate documentele
prevăzute în cap. II, art. 3 din Norma Sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitară veterinară
a proiectelor care implică utilizarea animalelor în proceduri aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 97/2015.
(6) Derogările prevăzute la alin. (1) se acordă şi se comunică concomitent cu acordarea autorizaţiei de
proiect, printr-un aviz conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.
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Anexa nr. 2
Denumirea unităţii .........................
C.U.I. .............................................
Adresa ............................................
Tel./fax ...........................................
Nr. înregistrare ........... din data .....

MODEL CERERE DE ACORDARE A DEROGĂRILOR PREVĂZUTE LA ART. 32 ALIN. (8) DIN
LEGEA NR. 43/2014, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
Subsemnatul..................................................................,
reprezentant
legal
al
unităţii
..............................................., cu sediul social în ..............................................................., posesor al CI
seria......, nr. ................., CNP .........................................., eliberată de....................................la data
.............................
Prin prezenta solicit acordarea derogărilor de la standardele de îngrijire şi adăpostire pentru
desfăşurarea proiectului intitulat.......................................................................................................................
Perioada desfăşurării proiectului ......................................................................................................................
Data preconizată pentru demararea proiectului ................................................................................................
Specia pentru care se solicită acordarea derogărilor.........................................................................................
Numărul de animale pentru care se solicitã acordarea derogărilor...................................................................
Justificarea ştiinţifică pentru acordarea derogărilor.............................................................................................
Descrierea standardelor de îngrijire şi adăpostire pentru care se solicită acordarea
derogărilor.............................................................................................................................................................
Standardele obligatorii privind îngrijirea
adãpostirea/specie/categorie de vârstã*

Data..................................

şi Standardele de îngrijire şi adăpostire care se vor
utiliza în situaţia în care se acordă derogările

Semnătura.....................................

*se vor menţiona standardele obligatorii aşa cum sunt prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 43/2014 privind
protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare
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Anexa nr. 3
AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ
ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR .........................
AVIZ PRIVIND ACORDAREA DEROGĂRILOR DE LA
STANDARDELE DE ÎNGRIJIRE ŞI ADĂPOSTIRE
Nr. ................................
Directorul executiv al Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ............................, având
în vedere cererea de acordare a derogărilor prevăzute la art. 32 alin. (8) din Legea nr. 43/2014, cu
modificările şi completările ulterioare înregistrată cu nr. .................... în data ......................................, depusă
de.......................................,
în
calitate
de
reprezentant
legal
al
unităţii
utilizatoare............................................................cu
sediul
social
în
(adresa
completã):
................................................................... , în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004
privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobatã cu modificări şi
completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi al normelor şi măsurilor
sanitar-veterinare în vigoare, dispune eliberarea :
avizului privind acordarea derogărilor de la standardele de îngrijire şi adăpostire
1. Data emiterii:
2. Data expirării:
3. Denumirea proiectului pentru care se acordã derogarea:
4. Denumirea unităţii utilizatoare în care se desfãşoară proiectul:
5. Numele persoanei responsabile de proiect:

Director executiv,
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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
Laszlo Csutak NAGY
REFERAT DE APROBARE

În România, prevederile Directivei Consiliului 2010/63/UE privind protecţia animalelor utilizate
în scopuri ştiinţifice au fost transpuse în legislaţia naţională prin Legea nr. 43/2014 cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 32 din actul normativ naţional stabileşte condiţiile generale privind îngrijirea animalelor
utilizate în scopuri ştiinţifice şi condiţiile specifice pentru speciile care fac obiectul proiectelor, în funcţie de
vârstă şi stare fiziologică.
Conform alin. 7 din art. 32, autoritatea competentă, care în acest caz este Autoritatea Naţională
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, poate acorda derogări de la prevederile menţionate
anterior, din raţiuni ştiinţifice, de bunăstare animală sau de sănătate animală.
Practic, aceste derogări se acordă pentru a permite utilizarea altor condiţii de îngrijire şi
adăpostire ale animalelor întrucât, numai în acest mod, pot fi atinse rezultatele preconizate ale proiectului.
Conform alin. 8 din art. 32, procedura de acordare a derogărilor se stabileşte prin ordin comun al
preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului
mediului.
Prezentul proiect de ordin reglementează modul prin care se solicită şi se acordă derogările
anterior menţionate şi abrogă prevederile Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului şi al ministrului
agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 400/ 143/ 2002 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind adăpostirea şi
îngrijirea animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale, publicat în Monitorul
Oficial nr. 697 din 24 septembrie 2002.
Având în vedere cele mai sus menţionate, a fost elaborat proiectul de ordin al preşedintelui
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului mediului privind
aprobarea procedurii de acordare a derogărilor prevăzute la art. 32 alin. (8) din Legea nr. 43/2014 privind
protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare, pe care vă rugăm
să îl aprobaţi pentru a fi ulterior transmis spre avizare şi celeilalte instituţii semnatare şi publicat în Monitorul
Oficial al României, partea I.
Cu respect,
DIRECTOR GENERAL
Dr. Velizar BARBULI

Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp D1, Sector 1, Cod Poştal 013701; Telefon: 0372184977, Fax: 0372184993
E-mail: office@ansvsa.ro, Web: www.ansvsa.ro

