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ORDIN  
pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 

538/2019 pentru stabilirea dimensiunilor și a tipurilor de exploatații de suine pe 
teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui 

Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010 
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/ 

autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de 
origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi a bunăstării animalelor, 

a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine 
animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate şi pentru 

modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării 

rurale nr. 20/195/2018 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind 
condițiile de biosecuritate în exploatațiile de porcine 

 
 
 
 

Văzând Referatul de aprobare nr. 2165 din 28 mai 2020, întocmit de Direcţia 
generală pentru sănătatea și bunăstarea animalelor din cadrul Autorităţii Naţionale 
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,  

ținând cont de prevederile Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de 
susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție, cu modificările și 
completările ulterioare, 

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,  

ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.156/2013 pentru aprobarea 
acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în 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, 
porcinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de 
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supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente 
acestora, cu modificările și completările ulterioare,  

luând în considerare prevederile art. 1 din Ordinul ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale nr. 538/2019 pentru stabilirea dimensiunilor și a tipurilor de exploataţii 
de suine pe teritoriul României, 

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 şi 
completările ulterioare, al art. 3 lit. f) și al art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 
30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 
privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional 
Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările și completările ulterioare, 

 

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor şi ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emit următorul ordin: 

 

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 538/2019 pentru 
stabilirea dimensiunilor și a tipurilor de exploatații de suine pe teritoriul României, 
publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 902 din 8 noiembrie 2019, se modifică după cum 
urmează:   

1. În tot cuprinsul ordinului termenul „suine” se înlocuiește cu termenul „porcine”. 

2. La articolul 1, literele a) și b) vor avea următorul cuprins: 
     „a) exploatație de creștere a porcinelor de subzistență - exploatație agricolă în 

care porcii sunt crescuți exclusiv pentru consum familial, iar produsele obţinute de la 
aceştia nu intră în lanţul alimentar. 

b) exploatație mică de creștere a porcinelor - exploatație agricolă cu un efectiv 
maxim de 65 capete de porcine.” 

 
3. La articolul 2, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„b) exploatație comercială de tip A de porcine – exploataţie de porcine prevăzută 

la art. 1 lit. b), înregistrată în Sistemul național de identificare și înregistrare a 
animalelor, autorizată sanitar-veterinar, care îndeplinește prevederile normelor de 
biosecuritate specifice, deținută de către persoane fizice sau de către persoane fizice 
autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice 
organizate în condițiile legii, înregistrate și autorizate de oficiul registrului comerțului, în 
care porcii sunt crescuți pentru consum familial şi pentru vânzare, în baza  atestatului de 
producător și a carnetului de comercializare sau a facturii, către exploataţiile definite la 
art. 1 lit. a) şi b) precum și către abatoare de mică capacitate situate pe același teritoriu 
al unei regiuni de dezvoltare a României, cu respectarea legislației în vigoare”. 
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Art. II.- Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare 

sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a 
mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi a bunăstării animalelor, a unităţilor 
implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt 
destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 26 martie 2010, cu 
modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 10, literele e), f) și h) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
„e) copia certificatului constatator şi a certificatului unic de înregistrare emise de 

Oficiul Registrului Comerţului; în cazul staţiunilor de cercetare, composesoratelor, 
parohiilor, primăriilor, asociaţiilor crescătorilor de animale, ce desfășoară activități de 
creștere a animalelor, constituite conform prevederilor legale în vigoare, în locul 
certificatului constatator şi a certificatului unic de înregistrare emise de oficiul registrului 
comerțului se vor depune copia actului constitutiv şi documentul de înregistrare la 
administrația fiscală, care cuprinde codul de identificare fiscală – CIF, iar în cazul 
persoanelor fizice atestatul de producător emis în conformitate cu prevederile din Legea 
145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul 
agricol, cu modificările şi completările ulterioare; 

f) actul doveditor al dreptului de proprietate/folosință asupra spațiului în care își 
desfășoară activitatea, deținut în condițiile legislației în vigoare; în cazul persoanelor 
fizice declarație pe proprie răspundere ca este proprietarul spațiului; 

g) contract de servicii cu un medic veterinar de liberă organizat în condițiile legii;      
h) contractul încheiat cu unitatea de neutralizare a subproduselor de origine 

animală ce nu sunt destinate consumului uman, autorizată sanitar - veterinar sau copia 
autorizației sanitar - veterinare a unității proprii de neutralizare care aparține 
operatorului economic respectiv; în cazul persoanelor fizice declarație pe proprie 
răspundere că va anunța medicul veterinar de libera practica împuternicit și administrația 
publică locală privind moartea animalului, în termen de 24 de ore, conform Ordonanței 
Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a 
subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, publicată în 
Monitorul Oficial al României, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 55/2017, 
cu modificările şi completările ulterioare.”  

 
2. În anexa nr. 1, punctul 71 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„71. Exploataţie comercială de tip A - exploataţie de animale deţinută de persoane 

fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice 
organizate în condiţiile legii, înregistrate şi autorizate de oficiul registrului comerţului, 
înregistrată în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, care 
îndeplineşte condiţiile prevăzute în anexa nr. 50 şi este înregistrată sanitar-veterinar, cu 
excepţia exploataţiei comerciale de tip A de porcine, care poate fi deținută și de persoane 
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fizice, care îndeplineşte condiţiile prevăzute în anexa nr. 13 şi respectă regulile prevăzute 
de legislaţia în vigoare și care este autorizată sanitar-veterinar.” 

 
3. În anexa nr. 1, după punctul 71 se introduce un nou punct, punctul 711, cu 

următorul cuprins: 
„711. exploataţie comercială de tip A de porcine - exploataţie de porcine înregistrată 

în Sistemul național de identificare și înregistrare a animalelor, autorizată sanitar-
veterinar, deţinută de persoane fizice sau de către persoane fizice autorizate, 
întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în 
condiţiile legii, înregistrată și autorizată de oficiul registrului comerţului, inclusiv 
exploataţia de porcine crescute în sistem semideschis.”  
 

4. În anexa nr. 2, numărul curent 16 se abrogă. 

 

5. În anexa nr. 3, numărul curent 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„6. Creşterea porcinelor Exploataţie comercială de porcine* 
Exploataţie comercială tip A porcine*” 

 

6.  În anexa nr. 3, nota de subsol se modifică și va avea următorul cuprins: 
„*În cererea formulată de către operatorul economic se menţionează obligatoriu 

profilul activităţii: exploataţie de vaci de lapte, îngrăşătorie; exploataţie comercială de 
porcine pentru reproducţie, reproducţie şi selecţie, îngrăşătorie; exploataţie comercială 
tip A de porcine; exploataţie de ovine pentru reproducţie/producţie lapte, reproducţie şi 
selecţie, îngrăşătorie; exploataţie de păsări pentru reproducţie, inclusiv staţie de 
incubaţie, broiler, găini ouă consum, curcani, prepelițe, rațe, gâște, pui ecluzionaţi, ouă 
pentru incubat; herghelie, depozit de armăsari; fermă de animale de blană; lagomorfe.” 
 

7. Titlul anexei nr. 50 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„CERINŢE SANITAR - VETERINARE pentru înregistrarea sanitar - veterinară a 

exploataţiilor comerciale de tip A, cu excepția exploatațiilor de tip A de porcine”.  
 

8. În anexa nr. 50, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„2. Animalele sunt identificate și înregistrate în Baza Națională de Date și orice mișcare 

a animalelor, inclusiv sacrificarea, dispariția și moartea, este anunțată în scris medicilor 
veterinari de liberă practică împuterniciți sau utilizatorilor SINIA în conformitate cu art. 
1 pct. 24 din Ordinul nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru 
implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și 
bovinelor, cu modificările și completările ulterioare, pentru actualizarea Bazei Naționale 
de Date.” 
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9. În anexa nr. 50, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul 
cuprins: 

„6. În exploatație nu sunt crescute porcine.” 
 

Art. III.- Norma sanitară veterinară privind condițiile de biosecuritate în exploatațiile 
de porcine, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare 
și pentru Siguranța Alimentelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 
20/195/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 16 martie 
2018, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. În tot cuprinsul ordinului termenul „suine” se înlocuiește cu termenul „porcine”. 

 

2. La articolul 2, literele a), b) și c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
„a) biosecuritate - ansamblul măsurilor fizice și administrative menite să reducă riscul 

de introducere, dezvoltare și răspândire a bolilor către, de la sau în cadrul unei populații 
de animale sau al unei unități, al unei zone, al unui compartiment, al unui mijloc de 
transport sau al oricăror alte instalații, incinte sau amplasamente; 

b) exploatație nonprofesională de porcine - exploatație noncomercială de porcine 
definită conform art. 2 lit. a) din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 
538/2019 pentru stabilirea dimensiunilor și a tipurilor de exploatații de suine pe teritoriul 
României, cu modificările ulterioare;  

c) exploataţie comercială de porcine - exploataţie de porcine definită conform art. 2 
lit. c) din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 538/2019;”. 

 
3. La articolul 2, după litera g) se introduc şapte noi litere, literele h) - n), după cum 

urmează:  
„h) exploataţie comercială de tip A de porcine - exploataţie de porcine definită 

conform art. 2 lit. b) din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 538/2019, 
cu modificările ulterioare; 

i) exploatație în care sunt crescute porcine din rasele Bazna şi Mangaliţa - exploatație 
de porcine definită conform art. 2 lit. d) din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării 
rurale nr. 538/2019, cu modificările ulterioare; 

j) sistem semideschis – sistem semideschis de creștere a porcilor definit la art. 1 lit. 
s) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind 
aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de 
reproducție, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 
420/2019; 

k) operator – operatorul definit la art. 4 pct. 24 din Regulamentul (UE) 2016/429 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale 
animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății 
animalelor („Legea privind sănătatea animală”); 

l) agent patogen - un agent transmisibil, astfel cum este definit la art. 4 pct. 17 din 
Regulamentul (UE) 2016/429; 
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m) autorităţi competente – autorităţile definite la art. 3 pct. 3 din Regulamentul (UE) 
2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele 
oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind 
alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea 
plantelor și produsele de protecție 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 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale 
Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a 
Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale 
Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale 
Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 
89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și 
a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale); 

n) reținere oficială – procedura definită la art. 3 pct. 47 din Regulamentul (UE) 
2017/625.” 

 

4. La articolul 3 alineatul (1), literele a), c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins: 
„a) exploatația trebuie să fie înregistrată în Sistemul Național de Identificare și 

Înregistrare a Animalelor, iar porcinele trebuie să fie identificate și înregistrate în Baza 
Națională de Date; mișcările și evenimentele la care sunt supuse porcinele trebuie să fie 
înregistrate în Baza Națională de Date, conform prevederilor legislației sanitar - 
veterinare în vigoare; 

 b) ………………………………………………………………………………………………………………………………..; 
 c) operatorul are obligația respectării regulilor de igienă generală înainte și după 
efectuarea diverselor lucrări de întreținere și îngrijire, respectiv spălarea mâinilor și 
schimbarea încălțămintei și a hainelor; hainele și încălțămintea utilizate trebuie folosite 
exclusiv în adapostul de porcine; dezinfecţia încălţămintei trebuie efectuată obligatoriu 
la intrarea şi ieşirea din adăpost; 
 d) operatorul are obligația respectării interdicţiei de hrănire a porcinelor cu resturi 
alimentare care conțin subproduse de origine animală, în conformitate cu Regulamentul 
CE 1069/2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală 
și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine 
animală;”.  
 

5. La articolul 3 alineatul (1), după litera d) se introduc patru noi litere, literele e) - h), 
după cum urmează: 

 „e) interzicerea operatorului de a intra în exploataţia de porcine, timp de 48 ore, 
dacă participă la activități de vânătoare; 
 f) să nu existe posibilitatea de contact între porcinele din exploataţie şi orice carcasă, 
sau parte de carcasă provenite de la porcine domestice/sălbatice vânate sau moarte, 
carne şi subproduse rezultate de la acestea; 

g) interzicerea  hrănirii porcinelor cu nutrețuri vegetale pe o perioadă de cel puțin 30 
de zile de la recoltare acestora;  
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h) interzicerea folosirii așternutului vegetal pe o perioadă de cel puțin 90 de zile de la 
recoltare.” 

 
6. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(2) Nivelul II de biosecuritate cuprinde următoarele reguli generale de biosecuritate:  
a) exploataţia trebuie să fie înregistrată în Sistemul Național de Identificare și 

Înregistrare a Animalelor, iar porcinele trebuie să fie identificate și înregistrate în Baza 
Națională de Date; mişcările și evenimentele la care sunt supuse porcinele trebuie să fie 
înregistrate în Baza Națională de Date, conform prevederilor legislației sanitar - 
veterinare în vigoare;  

b) deținerea porcinelor în adăposturi închise sau în cazul raselor Bazna și Mangalița 
crescute în sistem semideschis, în adăposturi şi spaţii împrejmuite cu gard continuu dublat 
de un gard electric în interiorul suprafeței împrejmuite, care să asigure condiţiile de 
sănătate şi bunăstare în conformitate cu legislaţia în vigoare, fără posibilitatea de a veni 
în contact cu alte animale, cu porcinele domestice din alte exploatații sau cu porcii 
sălbatici; 

c) interzicerea accesului persoanelor străine în exploatație; 
d) interzicerea hrănirii porcinelor cu deșeuri de catering, așa cum sunt definite la pct. 

22 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 sau cu alte subproduse de origine 
animală nedestinate consumului uman; 

e) obligativitatea utilizării echipamentului de protecție; 
f) amenajarea de dezinfectoare pentru încălțăminte, atât la intrarea, cât și la ieșirea 

din exploatație; 
g) asigurarea asistenței sanitar-veterinare de către medicul veterinar de liberă 

practică organizat în condițiile legii; 
h) includerea exploatațiilor și animalelor în Programul acțiunilor de supraveghere, 

prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la 
om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, 
porcinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor. 

i) asigurarea, pe bază de contract, a asistenței sanitar-veterinare de către medicul 
veterinar de liberă practică organizat în condițiile legii; 

j) efectuarea de acțiuni de dezinfecţie, dezinsecție și deratizare, ori de câte ori este 
necesar, utilizându-se numai produse înscrise în lista oficială a produselor medicinale de 
uz veterinar omologate, autorizate pentru comercializare și care au concentrația în 
substanță activă prevăzută în instrucțiunile de utilizare, iar soluția dezinfectantă trebuie 
să fie schimbată cu o frecvență care să asigure menținerea aceleiași concentrații; 

k) existența dotărilor pentru decontaminarea mijloacelor de transport care intră/ies 
în/din exploatație; 

l) în cazul porcinelor crescute în sistem semideschis, din rasele Bazna și Mangalița, în 
vederea autorizării sanitar - veterinare a acesui tip de exploataţie, operatorul trebuie să 
facă dovada că porcinele aparţin acestor rase prin prezentarea unei adeverințe eliberate 
de asociația acreditată de Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. 
Constantinescu” pentru menținerea și conducerea registrului genealogic; 
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m) interzicerea de a intra în exploataţia de porcine a operatorului sau a personalului 
care își desfășoară activitatea în exploatație, timp de 48 ore, dacă participă la activități 
de vânătoare; 

n) să nu existe posibilitatea de contact între porcinele din exploataţie şi orice carcasă, 
sau parte de carcasă provenite de la porcine domestice/sălbatice vânate sau moarte, 
carne şi subproduse rezultate de la acestea; 

o) interzicerea hrănirii porcinelor cu nutrețuri vegetale pe o perioadă de cel puțin 30 
de zile de la recoltare acestora;  

p) interzicerea folosirii așternutului vegetal pe o perioadă de cel puțin 90 de zile de la 
recoltare; 

r) interzicerea efectuării activităților profesionale de către personalul care își 
desfășoară activitatea în exploatație, inclusiv de către medicului veterinar de liberă 
practică împuternicit, în alte exploatații care dețin porcine; Accesul medicului veterinar 
de liberă practică împuternicit poate fi admis, pentru efectuarea unor activităţi 
profesionale, numai dacă respectă procedura specifică inclusă în programul de 
biosecuritate propriu al exploataţiei.” 

 

7. La articolul 3 alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„a) exploataţia trebuie să fie înregistrată în Sistemul Național de Identificare și 

Înregistrare a Animalelor, iar mişcările și evenimentele la care sunt supuse porcinele 
trebuie să fie înregistrate în Baza Națională de Date, conform prevederilor legislației 
sanitar - veterinare în vigoare;”. 

 
8. La articolul 3 alineatul (3) litera g), punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„3. să fie amenajat astfel încât să permită schimbarea îmbrăcămintei şi încălţămintei 
de stradă cu echipamentul de protecţie pentru orice persoană căreia i se permite accesul 
în exploatație;”. 

 

9. La articolul 3 alineatul (3), literele s) și t) se modifică și vor avea următorul cuprins: 
„s) interzicerea deţinerii de porcine, la domiciliu, de către personalul care îşi 

desfăşoară activitatea în exploataţia comercială sau de către familia acestuia; 
       t) interzicerea introducerii de către personalul care îşi desfăşoară activitatea în 
exploataţie a alimentelor de origine animală; ” 
 
10.  La articolul 3, alineatul (3),  după litera t) se introduc două noi litere, literele ț) și u), 

cu următorul cuprins:  
„ţ) interzicerea efectuării activităților profesionale de către personalul care își 

desfășoară activitatea în exploatație, inclusiv de către medicului veterinar de liberă 
practică împuternicit, în alte exploatații care dețin porcine; Accesul medicului veterinar 
de liberă practică împuternicit poate fi admis, pentru efectuarea unor activităţi 
profesionale, numai dacă respectă procedura specifică inclusă în programul de 
biosecuritate propriu al exploataţiei; 
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u) interzicerea de a intra în exploataţia de porcine a operatorului sau a personalului 
care își desfășoară activitatea în exploatație, timp de 48 ore, dacă participă la activități 
de vânătoare. ” 

 

11.  Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 4. - Exploatațiile de porcine definite la art. 2 se încadrează în următoarele 
niveluri de biosecuritate: 

a) exploatațiile de porcine definite la art. 2 lit. b) se încadrează în nivelul I de 
biosecuritate și au obligaţia să respecte regulile generale de biosecuritate prevăzute la 
art. 3 pct. 1); 

b) exploatațiile de porcine definite la art. 2 lit. h) și lit. i) se încadrează în nivelul II 
de biosecuritate și au obligaţia să respecte regulile generale de biosecuritate prevăzutela 
art. 3 pct.2); 

c) exploatațiile de porcine definite la art. 2 lit. c) se încadrează în nivelul III de 
biosecuritate și au obligaţia să respecte regulile generale de biosecuritate prevăzutela 
art. 3 pct. 3).”   

 

12.  Titlul Capitolului III se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Obligațiile operatorilor care dețin exploatații noncomerciale”. 
 

13.  Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 5. - (1) Operatorul are obligația de a solicita medicului veterinar de liberă 

practică împuternicit înregistrarea exploataţiei în Sistemul Național de Identificare și 
Înregistrare a Animalelor; înregistrarea se face numai dacă sunt îndeplinite condițiile 
prevăzute la art. 8 alin. (1), în baza cererii prevăzute în anexa care face parte integrantă 
din prezenta normă sanitară veterinară. 

 (2) Operatorul are obligația de a solicita identificarea porcinelor și înregistrarea 
acestora în Baza Națională de Date, componentă a Sistemului Național de Identificare și 
Înregistrare a Animalelor, precum și toate mişcările și evenimentele la care sunt supuse 
animalele, conform prevederilor sanitare veterinare în vigoare. 

(3) Operatorul are obligaţia de a anunţa medicul veterinar oficial/medicul veterinar 
de liberă practică împuternicit cu privire la: 

a) orice modificare a stării de sănătate a porcinelor;  
b) orice sacrificare pentru consum familial efectuată în exploatație, precum și 

orice modificare constatată la nivelul carcasei şi/sau organelor, ca urmare a sacrificării 
porcinelor în vederea consumului familial; 

c) orice mortalitate apărută la porcinele pe care le deţine în exploataţie. 

 (4) Operatorul are obligația respectării cerinţei de a achiziţiona porcine vii numai 
dacă sunt identificate şi însoţite de documentele prevăzute de legislaţia în vigoare;  

(5) Operatorul are obligația să solicite înregistrarea în Baza Națională de Date, a 
porcinelor cumpărate, în termenul prevăzut de legislația în vigoare;” 

14.  Articolul 6 se abrogă.  
15.  Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 
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„Art. 7. - În scopul prevenirii introducerii unor boli infectocontagioase, operatorii 
expolatațiilor de porcine prevăzute la art. 4 lit. b) şi c) trebuie să deţină spaţii care să 
asigure condiţiile de sănătate şi bunăstare, să întocmească și să implementeze un program 
de biosecuritate propriu, adecvat tipologiei exploatației, bazat pe proceduri, care să 
cuprindă regulile generale de biosecuritate, dar și alte măsuri suplimentare specifice 
exploatației, avizat de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor 
județeană, respectiv a municipiului București; 

(1) Planul de biosecuritate trebuie să prevadă atât evitarea pătrunderii agenţilor 
patogeni în exploataţie, cât și, în egală măsură, evitarea răspândirii acestora către alte 
exploataţii; 

(2) Fiecare operator trebuie să desemneze responsabilii de biosecuritatea 
exploataţiei, care elaborează planul de biosecuritate propriu; planul se adaptează 
evoluţiei situaţiei epidemiologice din jurul exploatației respective; 

(3) Planul de biosecuritate ar trebui să includă, dar să nu se limiteze la: 
a) descrirea fluxului tehnologic al exploatației: harta obiectivelor prezente, unde 

sunt clar marcate împrejmuirea exploatației, punctul de acces persoane, punctul de acces 
auto, zona de decontaminare pentru mijloacele auto, zona de decontaminare pentru 
produsele care urmează să intre în exploataţie, zona de depozitare pentru cadavre, zona 
de depozitare a materialelor, platforma de depozitare a dejecţiilor; 

b) stabilirea zonelor curate/murdare, în funcţie de tipologia exploatației - de 
exemplu: vestiare, duș, cameră de luat masa; 

c) separarea corespunzătoare a circulaţiei personalului între unitățile de 
producție; 

d) stabilirea procedurilor şi a facilităţilor necesare pentru intrarea animalelor noi 
în exploatație; 

e) stabilirea procedurilor pentru eliminarea animalelor moarte; procedura trebuie 
să urmărească modul de scoatere a porcilor morţi din adăposturi, precum şi depozitarea, 
respectiv eliminarea în conformitate cu legislaţia specifică în domeniu; 

f) stabilirea și aplicarea procedurilor detaliate pentru decontaminarea 
vehiculelor, obiectelor, materialelor, ustensilelor și a normelor de igienă a personalului; 

g) stabilirea regulilor privind accesul produselor alimentare pentru lucrătorii din 
exploatație; 

h) stabilirea programului de instruire/conștientizare periodică pentru toți lucrătorii 
din exploatație, inclusiv interzicerea deţinerii de porcine la domiciliu de către personalul 
care îşi desfăşoară activitatea în exploataţie sau de către membrii familiei; 

i) stabilirea programului de audit sau autoevaluare pentru aplicarea măsurilor de 
biosecuritate. 

(4) Operatorul este responsabil pentru identificarea celor mai bune metode de 
evitare a contaminării animalelor cu agenţi patogeni specifici; 

(5) Operatorul are obligaţia să respecte restricţiile impuse de autoritatea 
competentă atunci când s-a dispus reţinerea oficială în exploatație; 

(6) Asociaţiile de profil în colaborare cu autorităţile competente vor elabora şi 
promova ghiduri de bune practici privind implementarea principiilor şi cerinţelor de 
biosecuritate pentru toate tipurile de exploataţii de creştere a porcinelor.” 
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16.  Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 8. – (1) Exploataţile de porcine prevăzute la art. 4 lit. a) trebuie să deţină 
adăposturi pentru porcine care să asigure condiţiile de sănătate şi bunăstare în 
conformitate cu legislaţia în vigoare, împrejmuite cu gard continuu, fără ca porcinele să 
aibă posibilitatea de a veni în contact cu alte specii de animale, cu porcinele domestice 
din alte exploataţii sau cu porcii sălbatici, respectiv cu alţi operatori care deţin porcine. 

         (2) Exploataţiile de porcine prevăzute la art. 4 lit. b) au obligaţia de a solicita 
autorizarea sanitară veterinară, la direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor judeţeane, respectiv a municipiului Bucureşti, în maxim 6 luni de la intrarea 
în vigoare a prezentei norme sanitar – veterinare.” 
 
17.  Articolul 11 se abrogă. 

 
18.  Anexa nr. 1, care devine anexa la norma sanitară veterinară, se modifică și va avea 

următorul cuprins: 
 

„Anexă 
 

CERERE 
 

Subsemnatul, .................................................., domiciliat în (adresa 
completă) ....................................................., posesor al CI seria ....... nr. 
....................................., eliberată de ............................................... la 
data ....................., CNP ............................................, prin prezenta solicit 
înregistrarea exploataţiei din localitatea (adresa completă), 
...................................................................................în SNIIA. 

Declar pe propria răspundere că: 

1. Deţin adăpost pentru porcine care asigură condiţiile de sănătate şi bunăstare 
în conformitate cu legislaţia în vigoare, iar exploatația este împrejmuită cu gard continuu, 
fără ca porcinele să aibă posibilitatea de a veni în contact cu alte specii de animale, cu 
porcinele domestice din alte exploataţii sau cu porcii sălbatici, respectiv cu alţi operatori 
care deţin porcine. 

2. Am luat la cunoștinţă despre obligaţiile pe care le am în calitate de operator 
şi mă oblig să le respect. 

 
Data: 
Numele și prenumele: 
Semnătura:”. 
 

19.  Anexele nr. 2 și 3 se abrogă. 
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Art. IV. - Exploatațiile prevăzute la art. 4 lit. b) din Norma sanitară veterinară privind 
condițiile de biosecuritate în exploatațiile de porcine, aprobată prin Ordinul preşedintelui 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al ministrului 
agriculturii și dezvoltării rurale nr. 20/195/2018, cu modificările și completările 
ulterioare, vor duce la îndeplinire prevederile art. 3 alin. (2) din aceeași normă sanitară 
veterinară în termen de 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
a prezentului ordin. 

 
Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I 
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