ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitar - veterinare referitoare la tarifele sanitar veterinare privind finanţarea controalelor veterinare la posturile de inspecţie la
frontieră, pentru controlul animalelor vii, produselor de origine animală,
materialelor germinative, subproduselor de origine animală, fân şi paie şi produse
alimentare care conţin atât produse de origine vegetală, cât şi produse prelucrate de
origine animală (produse compuse), introduse din ţări terţe
Văzând Referatul de aprobare nr.
din data de
, întocmit de Direcţia
Generală Control Oficial din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor,
Ţinând cont de prevederile:
- Regulamentului (UE) nr. 625/2017 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15
martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura
aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi
bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de
modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009,
(CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE)
2016/2031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr.
1/2005 şi (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE,
2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a
Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi
ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE,
91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a
Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 95/1 din 7 aprilie 2017;
- 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;
- 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. 1. – Se aprobă Norma sanitar - veterinară referitoare la tarifele sanitar-veterinare
privind finanţarea controalelor veterinare la posturile de inspecţie la frontieră, pentru
controlul animalelor vii, produselor de origine animală, materiale germinative şi
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subproduselor de origine animală, introduse din ţări terţe, prevăzută în anexa care face
parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. – Direcţiile sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor prin posturile de
inspecţie la frontieră vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. – Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va
controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.
Art. 4. – Cursul de schimb euro/leu, valabil pentru luna următoare, va fi comunicat de
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Direcţiilor
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în structura cărora se află posturile de
inspecţie la frontieră, cel târziu până în ultima zi a lunii în curs.
Art. 5. – Prezentul ordin creează cadrul juridic necesar aplicării directe a Regulamentului
(UE) nr. 625/2017 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind
controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei
privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor,
sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor
(CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr.
1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2031 ale Parlamentului
European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1099/2009 ale
Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi
2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE)
nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE
ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. L 95/1 din 7 aprilie 2017.
Art. 6. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă prevederile Ordinului
preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.
16 din 30 ianuarie 2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la tarifele
sanitare veterinare privind finanţarea inspecţiilor şi controalelor veterinare la frontieră,
pentru controlul produselor de origine animală şi al animalelor vii, introduse din ţări terţe,
cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 93 din 6 februarie 2007 şi ale Art. 1, alin. (1), pct. 2, lit. a) din Ordinul
preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.
96 din 22 iulie 2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi
pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 bis din 18 august 2014.
Art. 7. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 8. – Prezentul ordin întră în vigoare la data de 14 decembrie 2019.
Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor
Geronimo Răducu BRĂNESCU
Bucureşti,
Nr.

2019
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ANEXĂ
la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor nr.............2019
NORMĂ SANITAR – VETERINARĂ
referitoare la tarifele sanitar - veterinare privind finanţarea controalelor veterinare la
posturile de inspecţie la frontieră, pentru controlul animalelor vii, produselor de origine
animală, materialelor germinative, subproduselor de origine animală, fân şi paie şi
produse alimentare care conţin atât produse de origine vegetală, cât şi produse prelucrate
de origine animală (produse compuse), introduse din ţări terţe
CAPITOLUL I
Tarife aplicabile animalelor vii importate
Tariful pentru controlul oficial la importul unui transport de animale vii este fixat la :
(a) Bovine, ecvidee, porci, oi, capre, păsări, iepuri şi vânat mic cu pene sau vânat de
pământ, mistreţ şi rumegătoare:
— 55 euro pe transport până la 6 tone; şi
— 9 euro pe tonă, peste 6 tone şi până la 46 de tone; sau
— 420 euro pe transport, peste 46 de tone.
(b) Animalele din alte specii:
— 55 euro pe transport, până la 46 de tone; sau
— 420 euro pe transport, peste 46 de tone.
CAPITOLUL II
Sumele tarifelor pentru controlul oficial la importul unui transport de carne sunt
fixate la :
— 55 euro pe transport, până la 6 tone; şi
— 9 euro pe tonă, peste 6 tone şi până la 46 de tone; sau
— 420 euro pe transport, peste 46 de tone.
CAPITOLUL III
Tarif aplicabil pentru controlul oficial la importul transporturilor de produse
pescăreşti :
(1) Produse pescăreşti, nu în vrac:
(a) 55 euro pe transport până la 6 tone; şi
(b) 9 euro pe tonă, peste 6 tone şi până la 46 de tone; sau
(c) 420 euro pe transport, peste 46 de tone.
(2) Produse pescăreşti, transportate în vrac, plasate în ambalaj:
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(a) 600 euro pe navă, cu o încărcătură de produse pescăreşti de până la 500 de tone;
(b) 1200 euro pe navă, cu o încărcătură de produse pescăreşti peste 500 şi până la 1000 de
tone;
(c) 2400 euro pe navă, cu o încărcătură de produse pescăreşti peste 1000 şi până la 2000
de tone;
(d) 3600 euro pe navă, cu o încărcătură de produse pescăreşti de peste 2000 de tone.
CAPITOLUL IV
Tarif aplicabil la importul transporturilor de produse din carne, carne de pasăre,
carne de vânat, carne de iepure sau carne de vânat de crescătorie
(a) 55 euro pe transport până la 6 tone; şi
(b) 9 euro pe tonă, peste 6 tone şi până la 46 de tone; sau
(c) 420 euro pe transport, peste 46 de tone.
CAPITOLUL V
Tarife aplicabile la importul transporturilor de alte produse de origine animală
diferite de produsele din carne destinate consumului uman
(1) Alte produse de origine animală destinate consumului uman, nu în vrac;
(a) 55 euro pe transport până la 6 tone; şi
(b) 9 euro pe tonă, peste 6 tone şi până la 46 de tone; sau
(c) 420 euro pe transport, peste 46 de tone.
(2) Alte produse de origine animală destinate consumului uman, transportate în vrac,
plasate în ambalaj;
(a) 600 euro pe navă, cu o încărcătură de produse de până la 500 de tone;
(b) 1200 euro pe navă, cu o încărcătură de produse de peste 500 şi până la 1000 de tone;
(c) 2400 euro pe navă, cu o încărcătură de produse de peste 1000 şi până la 2000 de tone;
(d) 3600 euro pe navă, cu o încărcătură de produse de peste 2000 de tone.
CAPITOLUL VI
Tarife aplicabile la importul transporturilor de subproduse de origine animală şi de
furaje de origine animală
(1) Transport de subproduse de origine animală şi de furaje de origine animală care nu
sunt transportate în vrac:
(a) 55 euro pe transport până la 6 tone; şi
(b) 9 euro pe tonă, peste 6 tone şi până la 46 de tone; sau
(c) 420 euro pe transport, peste 46 de tone.
(2) Subproduse de origine animală şi furaje de origine animală, transportate în vrac,
plasate în ambalaj:
(a) 600 euro pe navă, cu o încărcătură de produse de până la 500 de tone;
(b) 1200 euro pe navă, cu o încărcătură de produse de peste 500 şi până la 1000 de tone;
(c) 2400 euro pe navă, cu o încărcătură de produse de peste 1000 şi până la 2000 de tone;
(d) 3600 euro pe navă, cu o încărcătură de produse de peste 2000 de tone.
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CAPITOLUL VII
Tarif aplicabil transporturilor provenind din ţări terţe cu produse de origine
animală, materiale germinative, subproduse de origine animală, fân şi paie, produse
alimentare care conţin atât produse de origine vegetală, cât şi produse prelucrate de
origine animală (produse compuse) şi animale vii aflate în tranzit prin România sau
care sunt transbordate
30 euro pe transport, la care se adaugă 20 euro pentru fiecare sfert de oră pentru fiecare
membru al personalului care participă la controale.
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AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

DIRECŢIA GENERALĂ CONTROL OFICIAL
DIRECŢIA EVIDENŢĂ INFORMATIZATĂ, TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI GESTIUNEA
ACTIVITĂŢILOR DE IMPORT – EXPORT
SERVICIUL TRACES, COORDONAREA ŞI VERIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE IMPORT ‐ EXPORT

SE APROBĂ,
PREŞEDINTE – SECRETAR DE STAT
Dr. Geronimo Răducu BRĂNESCU

REFERAT DE APROBARE

Alinierea legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor a României cu cea a
Uniunii Europene are ca scop realizarea unei echivalenţe autentice a măsurilor sanitare veterinare şi
pentru siguranţa alimentelor elaborate şi aplicate pe teritoriul României cu cele legiferate şi aplicate în
statele membre ale Uniunii Europene.
Având în vedere că de la momentul aderării României la Uniunea Europeană, tarifele sanitar veterinare privind finanţarea inspecţiilor şi controalelor veterinare la posturile de inspecţie la frontieră,
pentru controlul produselor de origine animală şi al animalelor vii, introduse din ţări terţe, au fost
transpuse în legislaţia naţională în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 882/2004 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate
pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele
alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, cu referire la activităţile
care fac parte din domeniul de aplicare al Directivelor 97/78/CEE şi 91/496/CEE ;
Luând în considerare faptul că de la data de 14 decembrie 2019, intră în vigoare prevederile
Regulamentului (UE) nr. 625/2017 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017
privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei
privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea
plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001,
(CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014,
(UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor
(CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE,
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2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr.
854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a
Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE
ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L 95/1 din 7 aprilie 2017;
În consecinţa faptului că, la data de 14 decembrie 2019, Regulamentul (UE) nr. 625/2017,
potrivit Art. 146 alin. (1), va abroga Regulamentul CE nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea
conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de
sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, cu referire la activităţile care fac parte din domeniul
de aplicare al Directivelor 97/78/CEE şi 91/496/CEE ;
În conformitate cu Art. 79 - Taxe sau redevenţe obligatorii, alin. (1) din Regulamentul (UE)
nr. 625/2017, este necesar ca România să aplice prevederile articolului actului normativ anterior
menţionat, în vederea elaborării Normei sanitar - veterinare referitoare la tarifele sanitar - veterinare
privind finanţarea controalelor veterinare la posturile de inspecţie la frontieră, pentru controlul
animalelor vii, produselor de origine animală, materialelor germinative, subproduselor de origine
animală, fân şi paie şi produse alimentare care conţin atât produse de origine vegetală, cât şi produse
prelucrate de origine animală (produse compuse), introduse din ţări terţe.
Urmare celor prezentate, în conformitate cu Art. 79, alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (UE) nr.
625/2017, a fost întocmit prezentul proiect de ordin pentru aprobarea Normei sanitar - veterinare
referitoare la tarifele sanitar - veterinare privind finanţarea controalelor veterinare la posturile de
inspecţie la frontieră, pentru controlul animalelor vii, produselor de origine animală, materialelor
germinative, subproduselor de origine animală, fân şi paie şi produse alimentare care conţin atât
produse de origine vegetală, cât şi produse prelucrate de origine animală (produse compuse),
introduse din ţări terţe, pe care vă rugăm să îl aprobaţi.
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