PARTEA

Anul XIV — Nr. 186

I

Marþi, 19 martie 2002

LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE
SUMAR
Nr.

Pagina
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE

ACTE
ALE

ALE

477/2001. — Ordin al ministrului agriculturii, alimentaþiei
∫i p„durilor pentru aprobarea Normei sanitare
veterinare privind condiþiile de s„n„tate a animalelor ∫i certificarea veterinar„ pentru comerþul
Rom‚niei cu statele membre ale Uniunii Europene
∫i importul din þ„rile terþe de material seminal de
la porcine domestice.................................................

1–11

497/2001. — Ordin al ministrului agriculturii, alimentaþiei
∫i p„durilor pentru aprobarea Normei sanitare
veterinare privind m„surile de control ∫i combatere
a pestei africane a calului........................................

11–16

ORGANELOR

ADMINISTRAÞIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ™I P√DURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiþiile de s„n„tate a animalelor
∫i certificarea veterinar„ pentru comerþul Rom‚niei cu statele membre ale Uniunii Europene
∫i importul din þ„rile terþe de material seminal de la porcine domestice
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ∫i p„durilor,
av‚nd Ón vedere prevederile art. 31 alin. (1) din Legea sanitar„ veterinar„ nr. 60/1974, republicat„, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea ∫i funcþionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei
∫i P„durilor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
v„z‚nd Referatul de aprobare nr. 146.099 din 29 noiembrie 2001, Óntocmit de Agenþia Naþional„ Sanitar„
Veterinar„,
emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Norma sanitar„ veterinar„ privind condiþiile de s„n„tate a animalelor ∫i certificarea
veterinar„ pentru comerþul Rom‚niei cu statele membre ale Uniunii Europene ∫i importul din þ„rile terþe de
material seminal de la porcine domestice, prev„zut„ Ón
anexa care face parte integrant„ din prezentul ordin.

Art. 2. — Agenþia Naþional„ Sanitar„ Veterinar„,
Institutul de Diagnostic ∫i S„n„tate Animal„ ∫i
direcþiile sanitare veterinare judeþene ∫i a municipiului
Bucure∫ti vor aduce la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
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Art. 3. — Agenþia Naþional„ Sanitar„ Veterinar„ va controla modul de aducere la Óndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare Ón termen de 10 zile de la data public„rii acestuia.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ∫i p„durilor,
Ilie S‚rbu
Bucure∫ti, 5 decembrie 2001.
Nr. 477.
ANEX√

NORM√ SANITAR√ VETERINAR√
privind condiþiile de s„n„tate a animalelor ∫i certificarea veterinar„ pentru comerþul Rom‚niei
cu statele membre ale Uniunii Europene ∫i importul din þ„rile terþe de material seminal de la porcine domestice
CAPITOLUL I
Prevederi generale
Art. 1. — (1) Prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ stabile∫te condiþiile de s„n„tate a animalelor ∫i certificarea
veterinar„ aplicate comerþului Rom‚niei cu statele membre
ale Uniunii Europene ∫i importurilor din þ„rile terþe de material seminal de porcine domestice.
(2) Prevederile prezentei norme sanitare veterinare nu
se vor aplica materialului seminal colectat ∫i procesat Ón
Rom‚nia Ónainte de data intr„rii Ón vigoare a acesteia.
Art. 2. — Œn scopul aplic„rii coerente a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare, se Ónþelege prin:
a) material seminal — ejaculatul animalului domestic din
specia porcine, Ón stare proasp„t„, congelat ca atare ori
diluat;
b) control veterinar — toate controalele fizice ∫i/sau
administrative efectuate asupra animalelor ∫i produselor de
origine animal„ specificate de legislaþia comunitar„ ∫i care
vizeaz„ Óntr-o manier„ direct„ sau indirect„ asigurarea protecþiei ∫i s„n„t„þii publice ∫i a animalelor;
c) controale zootehnice — toate controalele fizice ∫i/sau
administrative efectuate asupra animalelor ∫i produselor de
origine animal„ specificate de legislaþia comunitar„ ∫i care
vizeaz„ Óntr-o manier„ direct„ sau indirect„ asigurarea
amelior„rii raselor de animale;
d) comerþ — schimburile comerciale dintre statele membre ale Uniunii Europene, conform Tratatului de la Roma,
sau schimburile comerciale dintre statele membre ale
Uniunii Europene ∫i Rom‚nia;
e) exploataþie — a∫ezarea agricol„, industrial„ sau
comercial„ corespunz„toare ori ad„postul unui achizitor de
animale, Ón sensul reglement„rilor naþionale Ón vigoare,
situat pe teritoriul Rom‚niei sau al unui stat membru al
Uniunii Europene ∫i Ón care sunt cazate sau crescute animale Óntr-o manier„ obi∫nuit„, ori a∫ezarea agricol„ sau de
antrenament, grajdul ori, Ón general, orice ad„post cu toate
instalaþiile, Ón care sunt cazate ∫i crescute Óntr-o manier„
obi∫nuit„ animale, precum ∫i utilizarea lor;
f) autoritate competent„ — autoritatea central„ sau
districtual„ (judeþean„) a Rom‚niei, competent„ pentru a
efectua controale veterinare ori zootehnice, sau orice autoritate c„reia i s-au delegat astfel de competenþe;
g) medic veterinar autorizat — medicul veterinar autorizat
de autoritatea sanitar„ veterinar„ central„ a Rom‚niei;
h) medic veterinar oficial — medic veterinar de stat
desemnat astfel de autoritatea sanitar„ veterinar„ central„
a Rom‚niei;
i) transport — orice mi∫care de animale efectuat„ cu un
mijloc de transport, care cuprinde Ónc„rcarea, mi∫carea
(c„l„toria) ∫i desc„rcarea de animale;

j) animal pentru reproducþie sau Óngr„∫are — animalele
din speciile ovine ∫i caprine sau alte animale biongulate,
incluz‚ndu-le pe cele destinate pentru reproducþie, producþie
de lapte sau de carne, cu excepþia animalelor care particip„ la evenimente culturale sau sportive;
k) regiune — parte a teritoriului unui stat membru al
Uniunii Europene sau al Rom‚niei, care are o suprafaþ„ de
cel puþin 2.000 km2 ∫i care este supus„ inspecþiei autorit„þii
sanitare veterinare centrale a Rom‚niei ∫i include cel puþin
una dintre urm„toarele forme administrative:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Belgia: province/provincie;
Germania: Regierungsbezirk;
Danemarca: Amt sau insul„;
Franþa: département;
Italia: provincia;
Luxemburg: —;
Olanda: RVV-Kring;
Regatul Unit al Marii Britanii ∫i Irlanda de Nord:
— Anglia, Þara Galilor ∫i Irlanda: county;
— Scoþia: district sau zon„ insular„;
Irlanda: county;
Grecia: nomos;
Spania: provincia;
Portugalia:
• continental„: distrito;
• alte p„rþi ale Portugaliei: região autonoma;
Austria: Bundesland;
Suedia: län;
Finlanda: Lääni/län;
Rom‚nia: judeþ.
CAPITOLUL II
Comerþul Rom‚niei cu statele membre
ale Uniunii Europene

Art. 3. — Autoritatea sanitar„ veterinar„ central„ a
Rom‚niei trebuie s„ se asigure c„ numai materialul seminal de la porcinele care Óndeplinesc urm„toarele condiþii
generale face obiectul comerþului Rom‚niei cu statele membre ale Uniunii Europene:
a) a fost colectat ∫i prelucrat, Ón scopul Óns„m‚nþ„rii artificiale, Óntr-un centru de colectare a materialului seminal,
autorizat din punct de vedere al s„n„t„þii animalelor pentru
comerþul Rom‚niei cu statele membre ale Uniunii Europene
Ón concordanþ„ cu art. 4 alin. (1) lit. a);
b) a fost colectat de la porcine domestice al c„ror status de s„n„tate este Ón conformitate cu prevederile anexei
nr. 2 la prezenta norm„ sanitar„ veterinar„;
c) a fost colectat, prelucrat, depozitat ∫i transportat Ón
conformitate cu prevederile anexelor nr. 1 ∫i 2 la prezenta
norm„ sanitar„ veterinar„.
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Art. 4. — (1) Œn cazul Ón care Ón Rom‚nia toate centrele de colectare posed„ numai animale care nu au fost
vaccinate contra bolii lui Aujeszky, dar care au dat o
reacþie negativ„ la testul de seroneutralizare sau la testul
ELISA pentru boala lui Aujeszky, Ón conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare, autoritatea sanitar„ veterinar„ central„ a Rom‚niei:
a) poate refuza admiterea Ón teritoriul Rom‚niei a materialului seminal provenit de la porcine din centre de colectare care nu au acest status;
b) nu poate s„ interzic„ admiterea materialului seminal
provenind de la vieri care au fost vaccinaþi Ón centrul de
colectare cu vaccinul G1 deletat, asigur‚nd faptul c„:
i(i) asemenea vaccinare a fost efectuat„ numai la
vierii care au fost seronegativi la testul pentru
virusul bolii lui Aujeszky;
(ii) examinarea serologic„, efectuat„ Ón primele
3 s„pt„m‚ni dup„ vaccinarea acestor vieri, nu
evidenþiaz„ prezenþa anticorpilor indu∫i de virusul
bolii.
Œn aceast„ eventualitate o prob„ de material seminal din
fiecare colectare zilnic„, destinat„ comercializ„rii, poate fi
subiectul unui test de izolare viral„ Óntr-un laborator abilitat
Ón þara de destinaþie.
Œn aplicarea acestui test se vor aplica protocoalele utilizate pentru aceste examin„ri, Ón special privind frecvenþa
de testare din centru, utilizarea testelor de izolare a virusului ∫i eficienþa ∫i siguranþa vaccinului G1 deletat.
(2) Autoritatea sanitar„ veterinar„ central„ a Rom‚niei
poate decide ca prevederile alin. (1) s„ se extind„ la o
parte a teritoriului Rom‚niei dac„ toate centrele de colectare din acea parte a teritoriului posed„ numai animale
care au dat o reacþie negativ„ la testul de seroneutralizare
sau la testul ELISA pentru boala lui Aujeszky.
(3) Acest articol poate fi revizuit de c„tre autoritatea
sanitar„ veterinar„ central„ a Rom‚niei pentru a-l face
conform legislaþiei comunitare.
Art. 5. — (1) Autoritatea sanitar„ veterinar„ central„ a
Rom‚niei se va asigura c„ aprobarea centrelor de colectare conform art. 3 lit. a) se face dac„ se Óndeplinesc
condiþiile cap. 1 din anexa nr. 1 la prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ ∫i se satisfac alte prevederi ale acestei
norme sanitare veterinare. Rom‚nia trebuie s„ asigure, de
asemenea, c„ medicul veterinar oficial supravegheaz„
respectarea acelor prevederi.
(2) Toate centrele de colectare autorizate vor fi Ónregistrate, acord‚ndu-se fiec„rui centru de colectare un num„r
de Ónregistrare veterinar„. Autoritatea sanitar„ veterinar„
central„ a Rom‚niei va trimite Comisiei ∫i statelor membre
ale Uniunii Europene lista cuprinz‚nd centrele de colectare
∫i numerele lor de Ónregistrare veterinar„ ∫i va notifica
acestora orice retragere a autoriz„rii.
(3) Regulile generale pentru aplicarea acestui articol vor
fi adoptate Ón conformitate cu procedura naþional„.
Art. 6. — (1) Autoritatea sanitar„ veterinar„ central„ a
Rom‚niei trebuie s„ se asigure c„ fiecare expediere de
material seminal este Ónsoþit„ de un certificat de s„n„tate a
animalului, Óntocmit conform modelului prezentat Ón anexa
nr. 4 la prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ de un medic
veterinar oficial al Rom‚niei sau al statului membru Ón care
s-a f„cut recoltarea. Acest certificat de s„n„tate trebuie:
a) s„ fie Óntocmit Ón limba rom‚n„ ∫i cel puþin Ón una
dintre limbile oficiale ale statului membru al Uniunii
Europene de destinaþie sau de colectare;
b) s„ Ónsoþeasc„ transportul p‚n„ la destinaþie Ón forma
lui original„;
c) s„ fie Óntocmit pe o singur„ fil„ de h‚rtie;
d) s„ fie emis pentru un singur destinatar.
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(2) Statul membru de destinaþie poate, adiþional la
m„surile prev„zute la art. 8, s„ ia m„surile necesare,
incluz‚nd punerea Ón carantin„, cu asigurarea c„ aceasta
nu afecteaz„ viabilitatea materialului seminal, pentru a
obþine decizia definitiv„ Ón cazurile Ón care materialul seminal este suspectat de a fi infectat sau contaminat cu organisme patogene.
CAPITOLUL III
Importul din þ„rile terþe
Art. 7. — (1) Autoritatea sanitar„ veterinar„ central„ a
Rom‚niei poate autoriza importul de material seminal de
porcine domestice numai din þ„rile terþe care apar pe lista
oficial„ Óntocmit„ conform procedurii naþionale, similar„ cu
cea oficializat„ de cel comunitar. Aceast„ list„ poate fi
suplimentat„ sau amendat„ conform procedurii naþionale ∫i
þin‚ndu-se seama de lista comunitar„.
(2) Autoritatea sanitar„ veterinar„ central„ a Rom‚niei
va autoriza importul de material seminal de porcine domestice numai din þ„rile terþe cuprinse Ón lista Óntocmit„ Ón conformitate cu procedura naþional„, prev„zut„ Ón partea a 2-a
din anexa nr. 5 la prezenta norm„ sanitar„ veterinar„, care
Óntrunesc cerinþele de s„n„tate a animalelor stabilite de
prezenta norm„ sanitar„ veterinar„. Materialul seminal porcin expediat din þ„rile menþionate Ón partea a 2-a din
anexa nr. 5 la prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ trebuie
s„ fie Ónsoþit de certificat de s„n„tate.
(3) Pentru a decide dac„ o þar„ terþ„ poate ap„rea pe
lista la care s-a f„cut referire la alin. (1) trebuie þinut
seama Ón special de:
a) starea de s„n„tate a efectivului, a altor animale
domestice ∫i s„lbatice din þara respectiv„, cu referire special„ la bolile animalelor exotice ∫i la situaþia s„n„t„þii
mediului Ónconjur„tor din acea þar„, care ar putea periclita
s„n„tatea animalelor din Rom‚nia;
b) regularitatea ∫i rapiditatea informaþiilor furnizate de
þara respectiv„, privind existenþa unor boli contagioase ale
animalelor pe teritoriul acesteia, transmisibile prin material
seminal, Ón special cele menþionate Ón listele A ∫i B ale
Oficiului Internaþional de Epizootii;
c) regulile acelei þ„ri privind prevenirea ∫i controlul
bolilor;
d) structura serviciilor veterinare Ón acea þar„ ∫i puterile
lor;
e) organizarea ∫i implementarea m„surilor pentru prevenirea ∫i controlul bolilor contagioase ale animalelor; ∫i
f) garanþiile pe care acea þar„ le poate acorda cu referire la conformitatea cu prezenta norm„ sanitar„ veterinar„.
(4) Lista la care s-a f„cut referire la alin. (1) ∫i toate
amendamentele la aceasta vor fi publicate Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Art. 8. — (1) Sub procedura naþional„ va fi Óntocmit„ o
list„ cuprinz‚nd centrele de colectare a materialului seminal
din care Rom‚nia va autoriza importul de material seminal
provenind din þ„ri terþe. Lista poate fi amendat„ sau suplimentat„ Ón conformitate cu aceea∫i procedur„.
(2) Œn luarea deciziei dac„ un centru de colectare a
materialului seminal din þ„rile terþe poate ap„rea pe lista la
care s-a f„cut referire la alin. (1) se va þine seama Ón special de serviciile veterinare ∫i supravegherea acelor centre
de colectare pentru materialul seminal de porcine din
Rom‚nia.
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(3) Un centru de colectare a materialului seminal poate
ap„rea pe lista menþionat„ la alin. (2) numai dac„:
a) este situat Ón una dintre þ„rile la care se face referire
la art. 7 alin. (1);
b) Óndepline∫te cerinþele cap. I ∫i II ale anexei nr. 1 la
prezenta norm„ sanitar„ veterinar„;
c) a fost autorizat oficial pentru export Ón Rom‚nia de
c„tre serviciile veterinare ale þ„rilor terþe Ón cauz„;
d) este sub supravegherea unui medic veterinar oficial;
e) este subiectul unei inspecþii efectuate cel puþin dou„
ori pe an de un medic veterinar oficial;
f) deþin animale care nu au fost vaccinate Ómpotriva bolii
lui Aujeszky, care au dat reacþie negativ„ la testul de seroneutralizare sau la testul ELISA pentru boala lui Aujeszky.
Art. 9. — (1) Materialul seminal trebuie s„ provin„ de la
animale care cu 3 luni Ónaintea recolt„rii materialului seminal s-au aflat pe teritoriul þ„rilor terþe cuprinse Ón lista la
care s-a f„cut referire la art. 7 alin. (1).
(2) F„r„ a aduce prejudicii art. 7 alin. (1), Rom‚nia nu
va autoriza importul materialului seminal din þ„rile terþe
prev„zute Ón list„ numai dac„ materialul seminal este conform cerinþelor de s„n„tate a animalelor, adoptate sub procedura naþional„ pentru importul de material seminal din
acea þar„.
Œn adoptarea cerinþelor referitoare la import se vor lua
Ón considerare:
a) situaþia s„n„t„þii din jurul centrului de colectare a
materialului seminal, cu referire special„ la bolile care apar
pe lista A a Oficiului Internaþional de Epizootii;
b) starea de s„n„tate a turmei din centrul de colectare
∫i cerinþele de testare;
c) starea de s„n„tate a animalelor donatoare ∫i
cerinþele de testare;
d) cerinþele de testare Ón leg„tur„ cu materialul seminal.
(3) Baza referinþei pentru fixarea condiþiilor de s„n„tate
animal„ trebuie s„ fie standardul stabilit Ón cap. II ∫i corespunz„tor anexelor la prezenta norm„ sanitar„ veterinar„.
Se poate decide conform procedurii stabilite la art. 10, pe
o baz„ de la caz la caz, renunþ‚nd la aceste condiþii,
atunci c‚nd þ„rile terþe interesate asigur„ garanþii similare,
de s„n„tate a animalelor cel puþin echivalente.
Art. 10. — (1) Rom‚nia va autoriza importul de material
seminal numai dac„ este Ónsoþit de un certificat de calitate
Óntocmit ∫i semnat de un medic veterinar oficial, conform
modelelor prezentate Ón partea 1 din anexa nr. 5 la prezenta norm„ sanitar„ veterinar„, ∫i dac„ intereseaz„ þ„rile
terþe de recoltare ∫i expediere.
Acest certificat de calitate trebuie:
a) s„ fie Óntocmit Ón cel puþin o limb„ oficial„ a statului
membru sau Ón limba rom‚n„, precum ∫i Ón limba Ón care
se efectueaz„ controlul la punctele de frontier„;
b) s„ Ónsoþeasc„ materialul seminal p‚n„ la destinaþia
lui, Ón forma lui original„;
c) s„ fie Óntocmit pe o singur„ fil„ de h‚rtie;
d) s„ fie f„cut pentru un singur destinatar.
(2) Certificatul de s„n„tate trebuie s„ corespund„ modelului Óntocmit conform procedurii stabilite la art. 11.
Art. 11. — (1) Rom‚nia trebuie s„ asigure ca fiecare
transport al materialului seminal care intr„ Ón teritoriul
vamal al Rom‚niei s„ fie controlat Ónaintea eliber„rii lui
pentru circulaþia liber„ sau s„ fie plasat sub procedurile
vamale ∫i interzice introducerea materialului seminal Ón
Rom‚nia dac„ controlul importului efectuat la sosire relev„
c„:
a) materialul seminal nu provine din þara terþ„ prezent„
pe list„, Ón conformitate cu alin. (1);

b) materialul seminal nu provine dintr-un centru de
colectare prev„zut Ón list„, Ón conformitate cu art. 8
alin. (1);
c) materialul seminal provine de pe teritoriul unei þ„ri
terþe Ón care importurile sunt interzise Ón concordanþ„ cu
art. 15 alin. (2);
d) certificatul de s„n„tate care Ónsoþe∫te materialul seminal nu este Ón conformitate cu condiþiile stabilite la art. 10
∫i nu este emis Ón conformitate cu acestea.
Acest alineat nu se va aplica transporturilor de material
seminal care ajung Ón teritoriul vamal al Rom‚niei ∫i care
sunt plasate sub procedura de tranzit vamal pentru
expediere c„tre o destinaþie situat„ Ón afara teritoriului.
Totu∫i acesta va fi aplicat c‚nd se renunþ„ la tranzitul
vamal pe durata transportului pe teritoriul Rom‚niei.
(2) Rom‚nia poate lua m„surile necesare, incluz‚nd
punerea Ón carantin„, asigur‚ndu-se c„ aceasta nu afecteaz„ viabilitatea materialului seminal, pentru a se obþine o
dovad„ clar„ Ón cazul Ón care materialul seminal este suspectat ca fiind infectat sau contaminat cu organisme patogene.
(3) Dac„ admiterea materialului seminal a fost interzis„
din oricare dintre motivele menþionate la alin. (1) ∫i (2) ∫i
þara terþ„ exportatoare nu autorizeaz„ returnarea materialului seminal Ón 30 de zile, Ón cazul materialului seminal congelat, sau imediat, Ón cazul materialului seminal proasp„t,
autoritatea sanitar„ veterinar„ central„ a Rom‚niei ca þar„
de destinaþie poate dispune ca acesta s„ fie distrus.
Art. 12. — Fiecare transport de material seminal autorizat de un stat membru al Uniunii Europene pentru admiterea Ón Comunitate, pe baza controlului la care s-a f„cut
referire la art. 11 alin. (1), atunci c‚nd este trimis pe teritoriul unui alt stat membru trebuie s„ fie Ónsoþit de certificatul
original sau de o copie legalizat„ a acestuia ∫i aprobat
corespunz„tor Ón fiecare caz de autoritatea competent„
care a fost responsabil„ pentru controlul efectuat Ón conformitate cu art. 3.
Art. 13. — Dac„ se decide s„ se ia m„surile de distrugere Ón conformitate cu art. 11 alin. (3), orice cheltuieli privind aceste m„suri vor fi suportate de expeditor, de
destinatar sau agentul lor, f„r„ compensare din partea
Rom‚niei.
CAPITOLUL IV
M„suri de precauþie ∫i control
Art. 14. — Œn cadrul comerþului Rom‚niei cu statele
membre ale Uniunii Europene regulile stabilite de legislaþia
comunitar„ specific„ referitoare la inspecþia ∫i controalele
veterinare pentru comerþul intracomunitar cu animale vii se
vor aplica mai ales controlului de origine, organiz„rii ∫i
monitoriz„rii controalelor la destinaþie Ón cazul Ón care
Rom‚nia este þar„ destinatar„.
Art. 15. — (1) M„surile de precauþie prev„zute de legislaþia comunitar„ specific„ privind controalele veterinare ∫i
zootehnice aplicate Ón comerþul intracomunitar cu anumite
animale vii ∫i produse Ón vederea definitiv„rii pieþei interne
se vor aplica comerþului cu animale vii ∫i produse
animaliere dintre Rom‚nia ∫i statele membre ale Uniunii
Europene.
(2) F„r„ a aduce atingere prevederilor art. 8, 9 ∫i 10,
dac„ Óntr-o þar„ terþ„ apare sau se r„sp‚nde∫te o boal„
contagioas„ a animalelor, care poate fi transmis„ prin
material seminal ∫i este capabil„ s„ pun„ Ón pericol
s„n„tatea efectivului de animale din acea þar„, sau dac„
orice alt motiv legat de s„n„tatea animalelor se justific„
astfel, autoritatea sanitar„ veterinar„ central„ a Rom‚niei,
ca þar„ de destinaþie, va interzice importul acelui material
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seminal indiferent dac„ este importat direct sau indirect
printr-un stat membru al Uniunii Europene ori dintr-o
Óntreag„ þar„ terþ„ sau dintr-o parte a teritoriului acesteia.
(3) M„surile luate de autoritatea sanitar„ veterinar„ central„ a Rom‚niei, pe baza alin. (1), ∫i anularea unor astfel
de m„suri trebuie s„ fie comunicate imediat Comisiei
Ómpreun„ cu motivaþiile pentru astfel de m„suri.
(4) Œn baza procedurii naþionale poate fi decis ca aceste
m„suri s„ fie amendate mai ales pentru a le coordona cu
m„surile adoptate de unele state membre ale Uniunii
Europene ori acestea trebuie s„ fie anulate.
(5) Dac„ apare situaþia prev„zut„ la alin. (1) ∫i dac„
este necesar ca vreun stat membru al Uniunii Europene s„
aplice, de asemenea, m„surile luate prev„zute la alin. (1),
amendat c‚nd este necesar Ón concordanþ„ cu prevederile
alin. (3), trebuie s„ se fac„ progrese corespunz„toare Ón
baza procedurii naþionale.
(6) Reluarea importului din þ„rile terþe Ón cauz„ va fi
autorizat„ Ón baza procedurii naþionale.
Art. 16. — (1) Experþi veterinari din Comisie, Ón cooperare cu autorit„þile sanitare veterinare competente ale statelor membre ale Uniunii Europene ∫i ale þ„rilor terþe, pot
efectua controale ad-hoc Ón Rom‚nia atunci c‚nd acestea
sunt indispensabile pentru a se asigura aplicarea uniform„
a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.
(2) Þara de colectare a materialului seminal pe teritoriul
c„reia sunt efectuate controale va asigura toat„ asistenþa
necesar„ experþilor Ón Óndeplinirea sarcinilor lor. Comisia va
informa þara de colectare Ón cauz„ despre rezultatele controalelor.
(3) Þara de colectare a materialului seminal Ón cauz„ va
lua orice m„sur„ care se dovede∫te necesar„ pentru a lua
Ón considerare rezultatele acestui control.

(4) Prevederi generale pentru implementarea acestui
articol, Ón special cu privire la frecvenþa ∫i metoda de efectuare a controalelor la care se refer„ alin. (2), vor fi stabilite urm‚nd procedura naþional„.
CAPITOLUL V
Prevederi finale
Art. 17. — (1) Anexele la prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ pot fi amendate Ón conformitate cu procedura
naþional„ pentru adaptarea lor la progresele Ón tehnologie.
(2) P‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a deciziilor adoptate,
prev„zute la art. 8, 9 ∫i 10, autoritatea sanitar„ veterinar„
central„ a Rom‚niei nu va aplica importului de material
seminal din þ„rile terþe condiþii mai favorabile dec‚t cele
care rezult„ din aplicarea cap. II al anexei nr. 2 la prezenta norm„ sanitar„ veterinar„.
Art. 18. — (1) Autoritatea sanitar„ veterinar„ central„ a
Rom‚niei poate adopta documente legislative sau prevederi
administrative suplimentare la prezenta norm„ sanitar„
veterinar„, pentru a fi Ón conformitate cu acestea.
(2) Autoritatea sanitar„ veterinar„ central„ a Rom‚niei
va lua toate m„surile administrative sau penale adecvate
pentru a pedepsi orice Ónc„lcare a prevederilor prezentei
norme sanitare veterinare.
(3) Autoritatea sanitar„ veterinar„ central„ a Rom‚niei
poate modifica, completa sau abroga total sau parþial prevederile prezentei norme sanitare veterinare.
(4) Atunci c‚nd autoritatea sanitar„ veterinar„ central„ a
Rom‚niei adopt„ m„surile menþionate la alin. (1)—(3),
aceasta trebuie s„ fac„ o referire expres„ la prezenta
norm„ sanitar„ veterinar„.

ANEXA Nr. 1
la norma sanitar„ veterinar„

CAPITOLUL I
Condiþiile pentru autorizarea centrelor de colectare
a materialului seminal

CAPITOLUL II
Condiþii referitoare la supravegherea centrelor
de colectare a materialului seminal

Centrele de colectare a materialului seminal trebuie:
1. s„ fie puse sub supravegherea permanent„ a unui
medic veterinar al centrului;
2. s„ aib„ cel puþin:
a) ad„post pentru animale, incluz‚nd facilit„þi pentru izolarea animalelor care au reacþionat la testele descrise Ón
cap. II din anexa nr. 2 sau care prezint„ semne clinice de
boal„;
b) facilit„þi pentru recoltarea materialului seminal,
incluz‚nd o camer„ separat„ pentru cur„þarea ∫i dezinfecþia
sau sterilizarea echipamentului;
c) o Ónc„pere de procesare a materialului seminal, care
nu este necesar s„ fie Ón acela∫i loc;
d) o camer„ de depozitare a materialului seminal, care
nu este necesar s„ fie Ón acela∫i loc;
3. s„ fie astfel construite sau izolate Ónc‚t s„ se poat„
preveni contactul cu efectivele din afar„;
4. s„ fie astfel construite Ónc‚t ad„posturile pentru
animale, Ónc„perile pentru colectarea materialului seminal,
facilit„þile de procesare ∫i depozitare s„ fie igienizate ∫i
dezinfectate u∫or;
5. s„ fie astfel construite Ónc‚t Ónc„perea pentru acomodarea animalelor s„ fie separat„ fizic de Ónc„perea de preparare ∫i am‚ndou„ s„ fie separate de Ónc„perea de
depozitare a materialului seminal.

Centrele de colectare trebuie:
1. s„ fie supravegheate pentru a ad„posti numai animale ale speciilor al c„ror material seminal va fi colectat;
2. s„ fie supravegheate astfel Ónc‚t o Ónregistrare pe
h‚rtie sau pe calculator s„ fie þinut„ pentru toate porcinele
din centru, furniz‚nd detalii despre ras„, data f„t„rii ∫i identificarea fiec„rui animal ∫i, de asemenea, s„ aib„ o Ónregistrare fie pe h‚rtie, fie pe computer a tuturor controalelor
pentru boli ∫i a tuturor vaccin„rilor efectuate, furniz‚nd, de
asemenea, informaþii despre boala/s„n„tatea fiec„rui animal;
3. s„ fie inspectate regulat de un medic veterinar oficial
cel puþin de dou„ ori pe an, iar atunci trebuie s„ fie realizate controale ale condiþiilor de autorizare ∫i supraveghere;
4. s„ fie astfel supravegheate Ónc‚t s„ fie prevenit„
intrarea persoanelor neautorizate. Œn plus, vizitatorii autorizaþi trebuie s„ corespund„ condiþiilor stabilite de medicul
veterinar al centrului;
5. s„ angajeze personal competent tehnic, instruit corespunz„tor pentru procedurile de dezinfecþie ∫i tehnicile de
igien„ relevante pentru controlul r„sp‚ndirii bolii;
6. s„ fie supravegheate astfel Ónc‚t:
a) numai materialul seminal colectat Óntr-un centru de
colectare autorizat s„ fie prelucrat ∫i depozitat Ón centre
autorizate, f„r„ s„ intre Ón contact cu orice alt material
seminal de transportat;
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b) colectarea, prelucrarea ∫i depozitarea materialului
seminal s„ aib„ loc numai Ón spaþii amenajate Ón acest
scop, Ón condiþii de igien„ strict„;
c) toate instrumentele care intr„ Ón contact cu materialul
seminal sau cu animalul donator pe durata colect„rii ∫i prelucr„rii s„ fie dezinfectate corespunz„tor sau sterilizate
Ónaintea utiliz„rii;
d) produsele de origine animal„ utilizate Ón prepararea
materialului seminal — incluz‚nd aditivii sau diluanþii — s„
fie obþinute din surse care nu prezint„ nici un risc pentru
s„n„tatea animal„ sau s„ fie astfel tratate Ónaintea utiliz„rii,
Ónc‚t s„ se previn„ un astfel de risc;

e) recipientele de depozitare ∫i recipientele de transport
s„ fie dezinfectate sau sterilizate corespunz„tor Ónaintea
Ónceperii fiec„rei operaþiuni de umplere;
f) agentul criogenic utilizat s„ nu fi fost folosit Ónainte
pentru alte produse de origine animal„;
g) fiecare colectare de material seminal, chiar dac„ este
sau nu este separat„ Ón doze individuale, s„ fie clar marcat„ Óntr-o astfel de manier„ Ónc‚t data de colectare a
materialului seminal, rasa ∫i identificarea animalului donator, precum ∫i numele ∫i num„rul de Ónregistrare ale centrului, precedate de numele þ„rii de origine, atunci c‚nd se
consider„ necesar sub form„ de cod, s„ poat„ fi u∫or stabilite corespunz„tor; caracteristicile ∫i forma acestei marc„ri
vor fi stabilite Ón baza procedurii naþionale.
ANEXA Nr. 2
la norma sanitar„ veterinar„

CAPITOLUL I
Condiþiile care se aplic„ la admiterea animalelor
Ón centrele de colectare a materialului seminal autorizate
1. Toate animalele admise Óntr-un centru de colectare a
materialului seminal trebuie:
a) s„ fi fost supuse unei perioade de carantin„ de cel
puþin 30 de zile Ón ad„posturi special aprobate Ón acest
scop de autoritatea competent„ ∫i Ón care sunt prezente
animale care au cel puþin acela∫i status de s„n„tate;
b) ca Ónaintea intr„rii Ón ad„postul de carantin„ descris
la lit. a) s„ fi fost alese din efective sau exploataþii:
ii(i) care sunt libere de bruceloz„, Ón concordanþ„ cu
art. 3.5.2.1 din Codul Internaþional de S„n„tate
Animal„;
i(ii) Ón care nu a fost prezent nici un animal vaccinat
contra febrei aftoase Óntr-o perioad„ de 12 luni
anterioare;
(iii) Ón care nu s-a detectat clinic, serologic sau virusologic nici un semn de boala lui Aujeszky Óntr-o
perioad„ de 12 luni anterioare;
(iv) care nu sunt situate Óntr-o zon„ de restricþii definite Ón baza prevederilor legislaþiei comunitare
datorit„ unor situaþii de urgenþ„ de boal„ a porcilor domestici. Animalele nu trebuie s„ fi fost
þinute anterior Óntr-un efectiv cu un status de
s„n„tate inferior;
c) ca Ónaintea perioadei de carantin„ specificate la lit. a)
∫i pe durata celor 30 de zile anterioare s„ fi fost supuse
urm„toarelor teste efectuate Ón concordanþ„ cu standardele
stabilite Ón directivele relevante, cu rezultate negative:
i(i) un test de fixare a complementului sau un test
de antigen brucella tamponat pentru bruceloz„ (de
la 1 ianuarie 2001 testul de antigen brucella tamponat va fi singurul test autorizat);
i(ii) un test de seroneutralizare sau un test ELISA,
care utilizeaz„ toate antigenele virale ale virusului
bolii lui Aujeszky, Ón cazul porcilor nevaccinaþi;
(iii) un test ELISA pentru antigenele G1 ale bolii lui
Aujeszky, Ón cazul porcilor vaccinaþi cu un vaccin
deletat G1;
(iv) un test ELISA sau un test de seroneutralizare
pentru detectarea prezenþei pestei porcine clasice.
Dac„ Óntr-o exploataþie s-au depistat animale pozitive la
bruceloz„, animalele cu rezultate negative din aceea∫i
exploataþie sunt admise Ón cl„direa de carantin„ dup„ confirmarea statusului de liber de bruceloz„ al loturilor sau al
exploataþiilor de origine a reagenþilor pozitivi.
Autoritatea competent„ poate da autorizaþii pentru testele menþionate la pct. (i)—(iv) pentru a fi efectuate Ón
cl„dirile de carantin„, asigur‚ndu-se c„ rezultatele sunt
cunoscute Ónaintea Ónceperii perioadei de carantin„ de 30
de zile, stabilit„ la lit. a);

d) Ón timpul ultimelor 15 zile ale perioadei de carantin„
specificate la lit. a) s„ fi fost supuse cu rezultate negative
urm„toarelor teste:
ii(i) cu referire la bruceloz„, unui test de fixare a
complementului sau unui test cu antigen brucella
tamponat (de la 1 ianuarie 2001 testul de antigen brucella tamponat va fi singurul test autorizat);
i(ii) un test de seroneutralizare sau un test ELISA,
utiliz‚nd toate antigenele virale ale bolii lui
Aujeszky, Ón cazul porcilor nevaccinaþi, sau un
test ELISA pentru antigenul G1 al bolii lui
Aujeszky, Ón cazul porcilor vaccinaþi cu vaccin G1
deletat.
F„r„ a se prejudicia prevederile aplicabile Ón cazurile Ón
care este diagnosticat„ febra aftoas„ sau alte boli din lista A
a Oficiului Internaþional de Epizootii, dac„ oricare dintre
testele mai sus menþionate se dovede∫te pozitiv, animalul
trebuie Óndep„rtat imediat din cl„direa de carantin„. Œn
cazul carantinei de grup autoritatea sanitar„ veterinar„
competent„ trebuie s„ ia toate m„surile necesare pentru a
se asigura c„ animalele care r„m‚n au un status de
s„n„tate satisf„c„tor Ónainte de a fi admise Ón centrul de
colectare a materialului seminal, Ón concordanþ„ cu prevederile prezentei anexe;
e) totu∫i, atunci c‚nd sunt pozitive la bruceloz„ trebuie
s„ fie implementat urm„torul protocol:
ii(i) serurile pozitive sunt supuse unui test de seroaglutinare, precum ∫i unui test menþionat la lit. c) (i),
dac„ nu a fost efectuat;
i(ii) se efectueaz„ o supraveghere epidemiologic„
asupra exploataþiilor de origine a animalelor reagente;
(iii) pentru animalele pozitive este efectuat„ o a doua
serie de teste (testul cu antigen brucella tamponat, seroaglutinarea ∫i reacþia de fixare a complementului) pe probe prelevate la mai mult de 7
zile de la prima prelevare.
Suspicionarea brucelozei va fi confirmat„ sau infirmat„
Ón funcþie de rezultatele supravegherii efectuate asupra
exploataþiilor de origine ∫i de compararea rezultatelor a
dou„ serii consecutive de teste.
C‚nd suspiciunea de bruceloz„ este infirmat„, animalele
negative la primul test pentru bruceloz„ pot fi introduse Ón
centru. Animalele pozitive la unul dintre teste pot fi acceptate dac„ acestea reacþioneaz„ negativ la dou„ serii de
teste (testul cu antigen brucella tamponat, reacþia de seroaglutinare ∫i reacþia de fixare a complementului) efectuate
Óntr-un interval de cel puþin 7 zile.
2. Toate testele trebuie efectuate Ón laboratoare autorizate Ón Rom‚nia.
3. Animalele pot fi admise Ón centrele de colectare a
materialului seminal numai cu permisia expres„ a medicului
veterinar al centrului.
Toate mi∫c„rile animalelor, introducerea sau ie∫irea lor
din efectiv trebuie s„ fie Ónregistrate.
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4. Nu se admit Ón centrele de colectare a materialului
seminal animale care Ón ziua admisiei prezint„ vreun semn
clinic de boal„; f„r„ a aduce prejudicii pct. 5, toate animalele care vin direct din cl„direa de carantin„ la care se
refer„ pct. 1 lit. a) trebuie s„ Óndeplineasc„ oficial Ón ziua
transportului urm„toarele condiþii:
a) s„ nu fie situate Óntr-o zon„ de restricþii definit„ Ón
baza prevederilor legislaþiei naþionale, datorate st„rii de
urgenþ„ pentru o boal„ a porcilor domestici;
b) s„ nu fi Ónregistrat nici un semn clinic patologic sau
serologic de boala lui Aujeszky Ón ultimele 30 de zile.
5. Prev„z‚ndu-se c„ sunt Óndeplinite condiþiile stabilite la
pct. 4 ∫i c„ au fost efectuate testele de rutin„ la care se
refer„ cap. II din prezenta anex„, Óntr-o perioad„ de
12 luni anterioare animalele pot fi transferate de la un centru de colectare a materialului seminal autorizat la altul, cu
un status de s„n„tate echivalent, f„r„ carantin„ sau testare, dac„ transferul este direct. Animalul Ón cauz„ nu trebuie s„ intre Ón contact direct sau indirect cu animale
biongulate cu un status de s„n„tate inferior, iar mijloacele
de transport utilizate trebuie s„ fie dezinfectate Ónaintea utiliz„rii.
6. Œn cazul comerþului Rom‚niei cu statele membre ale
uniunii Europene animalele vor fi Ónsoþite de un certificat
de s„n„tate Ón conformitate cu legislaþia comunitar„ specific„ privind condiþiile de s„n„tate a animalelor ce reglementeaz„ comerþul intracomunitar cu bovine ∫i porcine,
dezinfecþia mijloacelor de transport fiind certificat„ ca una
dintre urm„toarele garanþii adiþionale care corespund statusului lor:
(i) animalele provin direct din centrul de colectare care
este conform cu prevederile normei sanitare veterinare;
(ii) animalele provin direct dintr-o cl„dire de carantin„ ∫i
sunt conforme cu condiþiile de admitere Óntr-un centru de
colectare a materialului seminal prev„zute Ón prezentul
capitol;
(iii) animalele provin direct dintr-un efectiv Ón care au
fost supuse unui protocol de admitere Ónainte de carantin„
∫i sunt conforme cu condiþiile de admitere Ón carantin„
prev„zute la pct. 1 lit. b) ∫i c) ∫i la pct. 2.

CAPITOLUL II
Teste de rutin„ obligatorii pentru animalele þinute
Ón centrele de colectare a materialului seminal autorizate
1. Toate animalele þinute Óntr-un centru de colectare a
materialului seminal autorizat trebuie s„ fie supuse
urm„toarelor teste, cu rezultate negative:
a) un test de seroneutralizare sau un test ELISA, care
utilizeaz„ toate antigenele virale ale bolii lui Aujeszky, Ón
cazul porcilor nevaccinaþi, sau un test ELISA pentru antigenele G1 ale bolii lui Aujeszky, Ón cazul porcilor vaccinaþi cu
vaccin deletat G1;
b) cu referire la bruceloz„, un test de fixare a complementului sau un test cu antigen brucella tamponat (de la
1 ianuarie 2001 testul de antigen brucella tamponat va fi
singurul test autorizat);
c) un test ELISA sau un test de seroneutralizare pentru
determinarea prezenþei anticorpilor pestei porcine clasice.
Aceste teste vor fi efectuate fie pe toate animalele existente Ón centru, dar nu mai t‚rziu de 12 luni dup„ admitere, dac„ ele nu au p„r„sit centrul Ónaintea acestui
moment, fie pe probe recoltate Ón abator la animalele sacrificate, fie la 25% dintre animalele din centru care sunt testate din 3 Ón 3 luni. Œn acest caz medicul veterinar al
centrului de colectare a materialului seminal se va asigura
c„ probele recoltate sunt reprezentative pentru populaþia
total„ a centrului, mai ales cu respectarea grupelor de
v‚rst„ ∫i a caz„rii vierilor. Mai mult, medicul veterinar al
centrului de colectare a materialului seminal se va asigura,
de asemenea, c„ toate animalele sunt testate cel puþin o
dat„ pe durata staþion„rii lor Ón centru ∫i cel puþin la fiecare 12 luni, dac„ staþionarea lor dep„∫e∫te un an.
2. Toate testele trebuie s„ fie efectuate Óntr-un laborator
autorizat de Rom‚nia.
3. Dac„ vreunul dintre testele de mai sus se dovede∫te
a fi pozitiv, animalul trebuie s„ fie izolat, iar materialul
seminal colectat de la acesta de la ultimul test negativ nu
poate face obiectul comerþului. Materialul seminal colectat
de la restul animalelor din centru, care la acea dat„ au
r„spuns negativ la testare, va fi þinut Ón depozit separat ∫i
nu poate constitui obiectul comerþului p‚n„ ce statusul de
s„n„tate al centrului de colectare a materialului seminal nu
a fost restabilit.
ANEXA Nr. 3
la norma sanitar„ veterinar„

CONDIÞIILE

pe care materialul seminal colectat Ón centrele autorizate trebuie s„ le Óndeplineasc„ Ón scopul comerþului
1. Materialul seminal trebuie s„ fie obþinut de la animale
care:
a) nu prezint„ semne clinice de boal„ Ón ziua Ón care
materialul seminal este colectat;
b) nu au fost vaccinate contra febrei aftoase;
c) satisfac cerinþele cap. I din anexa nr. 2 la norma
sanitar„ veterinar„;
d) nu sunt folosite pentru monta natural„;
e) sunt þinute Ón centre de colectare a materialului seminal care nu trebuie s„ se situeze Ón zone de restricþie desemnate sub prevederile legislaþiei comunitare privind bolile
contagioase ale porcilor domestici;
f) au fost þinute Ón centre de colectare a materialului
seminal care, Ón perioada de 30 de zile de carantin„
Ónainte de recoltare, au fost indemne de boala lui Aujeszky.
2. Trebuie s„ fie ad„ugat„ o combinaþie eficient„ de
antibiotice, Ón special pentru leptospire ∫i micoplasme, la
materialul seminal dup„ diluþia final„ sau diluantului. Œn
cazul materialului seminal congelat antibioticele trebuie
ad„ugate Ónaintea congel„rii materialului seminal.

Aceast„ combinaþie trebuie s„ produc„ un efect cel
puþin echivalent cu urm„toarele diluþii: nu mai puþin de
500 µg streptomicin„/ml diluþie final„, 500 U.I. penicilin„/ml
diluþie final„, 150 µg lincomicin„/ml diluþie final„, 300 µg
spectinomicin„/ml diluþie final„. Imediat dup„ ad„ugarea
antibioticelor materialul seminal trebuie þinut la o temperatur„ de cel puþin 15ºC pentru o perioad„ de nu mai puþin
de 45 de minute.
3. Materialul seminal destinat comerþului trebuie:
a) s„ fie stocat Ónaintea expedierii, a∫a cum este stabilit
Ón cap. I ∫i II din anexa nr. 1 la norma sanitar„ veterinar„;
b) s„ fie transportat Ón statele de destinaþie Ón recipiente
care au fost igienizate ∫i dezinfectate sau sterilizate Ónainte
de utilizare ∫i care au fost sigilate Ónainte de expedierea
din spaþiile de depozitare aprobate.
4. Statele membre ale Uniunii Europene pot refuza
admiterea Ón teritoriul lor sau Óntr-o regiune a teritoriului lor
a materialului seminal provenind din centrele de colectare
Ón care sunt admi∫i vierii vaccinaþi contra bolii lui Aujeszky,
dac„ sunt recunoscute ca indemne de boala lui Aujeszky,
Ón conformitate cu prevederile prezentei anexe.
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ANEXA Nr. 4
la norma sanitar„ veterinar„

1. Expeditor (numele ∫i adresa complet„)

CERTIFICAT DE S√N√TATE A ANIMALELOR
ORIGINAL

Nr.

3. Destinatar (numele ∫i adresa complet„)

2. Statul pe teritoriul c„ruia s-a realizat recoltarea
4. Autoritatea competent„

Observaþii:

5. Autoritatea local„ competent„

a) Pentru fiecare transport de material seminal se emite
c‚te un certificat
b) Certificatul Ón original trebuie s„ Ónsoþeasc„ transportul
p‚n„ la locul de destinaþie
6. Locul de Ónc„rcare

7. Denumirea ∫i adresa centrului de colectare a
materialului seminal

8. Mijlocul de transport
9. Locul ∫i statul membru al Uniunii Europene destinatar

10. Num„rul de Ónregistrare al centrului de recoltare a
materialului seminal

11. Num„rul ∫i codul-marc„ ale containerelor cu material
seminal
12. Identificarea materialului seminal
a) Num„rul de doze

b) Data recolt„rii

c) Rasa

d) Identificarea animalului donator
13. Subsemnatul, autoritate sanitar„ veterinar„ local„, certific c„:
a) materialul seminal descris mai sus a fost recoltat, prelucrat ∫i depozitat Ón condiþii care satisfac standardele stabilite Ón Ordinul ministrului agriculturii, alimentaþiei ∫i p„durilor nr. ....../...........;
b) materialul seminal descris mai sus a fost recoltat de la vieri:
(i) aflaþi Óntr-un centru de recoltare a materialului seminal care cuprinde doar animale care nu au fost vaccinate Ómpotriva bolii lui Aujeszky ∫i care au reacþionat negativ la reacþia de seroneutralizare la testul
ELISA pentru boala lui Aujeszky, Ón conformitate cu prevederile legislative1);
(ii) aflaþi Óntr-un centru Ón care o parte din vieri sau toþi vierii au fost vaccinaþi Ómpotriva bolii lui Aujeszky,
folosind un vaccin G1 deletat; ace∫ti vieri au fost seronegativi Ón privinþa bolii lui Aujeszky Ónainte de
vaccinare ∫i au fost supu∫i 3 s„pt„m‚ni mai t‚rziu unei examin„ri serologice ulterioare, care nu a relevat prezenþa anticorpilor indu∫i de virusul bolii lui Aujeszky Ón ...................................................................,
laboratorul .............................2), ∫i a prezentat reacþie negativ„1);
c) materialul seminal descris mai sus a fost expediat spre locul de Ónc„rcare Ón recipiente sigilate, Ón condiþii care
satisfac prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentaþiei ∫i p„durilor nr. ........./..............

Œntocmit la ................................................
Semn„tura ................................................
L.S.
Numele ∫i funcþia (cu majuscule) ..........
..................................................................
..................................................................

1)
2)

T„iaþi care dintre cazurile (i) sau (ii) nu corespunde.
Numele laboratorului, specificat Ón conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii, alimentaþiei ∫i p„durilor nr. ......../...............
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ANEXA Nr. 5
norm„ sanitar„ veterinar„
PARTEA

1. Expeditor (numele ∫i adresa complet„)

1

Nr.

CERTIFICAT DE S√N√TATE ANIMAL√
ORIGINAL

2. Þara terþ„ de colectare
3. Destinatar (numele ∫i adresa complet„)

4. Autoritatea competent„

NOT√:
a) Un certificat separat trebuie s„ fie emis pentru
fiecare transport de material seminal.

5. Autoritatea competent„ local„

b) Originalul acestui certificat trebuie s„ Ónsoþeasc„
transportul la locul de destinaþie.
6. Locul de Ónc„rcare
8. Mijlocul de transport

7. Denumirea ∫i adresa centrului de colectare a materialului seminal

9. Locul ∫i statul membru al Uniunii Europenede destinaþie
11. Num„rul ∫i codul-marc„ ale containerelor
cu material seminal

10. Num„rul de Ónregistrare al centrului de colectare a
materialului seminal

12. Identificarea materialului seminal

a) Num„rul de doze

b) Data (Datele) de colectare

c) Rasa

d) Identificarea animalului donator

13. Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific c„:
a) ...................................... a fost Ón ultimele 24 de luni indemn„ de boala febrei aftoase ∫i Ón ultimele 12 luni a
(numele þ„rii terþe)

fost indemn„ de pesta porcin„ clasic„, pesta porcin„ african„, boala veziculoas„ a porcului sau encefalomielita enteroviral„ a porcului (boala de Teschen) ∫i c„ nici o vaccinare nu s-a efectuat Ómpotriva vreuneia dintre aceste boli Ón ultimele
12 luni.
b) Centrul de colectare a materialului seminal Ón care a fost colectat materialul seminal ce urmeaz„ s„ fie exportat:
ii(i) este autorizat pentru exportul c„tre Comunitate de c„tre serviciile veterinare ale .............................................
(numele þ„rii terþe)

ii(i) ∫i Óntrune∫te cerinþele cap. I ∫i II ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaþiei ∫i p„durilor
nr. ........../.................;
i(ii) a fost situat, Ón ziua colect„rii materialului seminal ce urmeaz„ s„ fie exportat, Ón centrul unei zone cu un
diametru de 20 km Ón care nu a existat nici o dovad„ de febr„ aftoas„, pest„ porcin„ clasic„, pest„
porcin„ african„, boal„ veziculoas„ a porcului, encefalomielit„ enteroviral„ porcin„ (boala de Teschen) sau
stomatit„ veziculoas„, Ón timpul unei perioade Óncep‚nd cu 3 luni Ónainte de data colect„rii p‚n„ la data
expedierii;
(iii) a fost Ón timpul unei perioade Óncep‚nd cu 30 de zile Ónainte de data colect„rii materialului seminal ce
urmeaz„ s„ fie exportat, p‚n„ la data de expediere, liber de semnele clinice de tuberculoz„, bruceloz„,
boala lui Aujeszky, leptospiroz„, rabia;
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(ii) fie conþine animale care nu au fost vaccinate Ómpotriva bolii lui Aujeszky ∫i care au reacþionat negativ la
testul de seroneutralizare sau la testul ELISA pentru boala lui Aujeszky sau Ón care c‚þiva sau toþi vierii au
fost vaccinaþi Ómpotriva bolii lui Aujeszky, folosind un vaccin deletat G1; astfel de vieri ce au fost seronegativi Ón ceea ce prive∫te boala lui Aujeszky Ónainte de vaccinare ∫i care nu au fost supu∫i mai devreme
de 3 s„pt„m‚ni unui examen serologic suplimentar care nu a evidenþiat prezenþa anticorpilor indu∫i de
virusul bolii.

14. Œnainte de intrarea Ón centrul de colectare a materialului seminal toþi vierii au fost supu∫i unei perioade de
izolare de 30 de zile Óntr-un ad„post care:
a) este situat Ón centrul unei zone cu o raz„ de 10 km Ón care nu a existat nici un caz de febr„ aftoas„ sau
pest„ porcin„ clasic„ cel puþin 30 de zile;
b) a fost cel puþin 3 luni liber de febr„ aftoas„ ∫i bruceloz„;
c) a fost cel puþin 30 de zile liber de boala lui Aujeszky ∫i de acele boli notificabile pentru porcine,
iar Ón timpul ultimelor 15 zile Ón care au fost supu∫i urm„toarelor teste cu rezultate negative:
d) unui test de aglutinare a serului pentru bruceloz„ ce arat„ un indice al brucelozei de mai puþin de 30 µg de
aglutinare per ml;
e) (i) unui test de aglutinare a serului sau testului ELISA pentru boala lui Aujeszky, folosind toate antigenele
virale;
(ii) unui test ELISA pentru antigenele G1 Ón cazul porcilor vaccinaþi cu un vaccin deletat G1;
(f) unui test de aglutinare microscopic pentru leptospiroz„ (serovariante pomona, grippotyphosa, tarassovi, hardjo,
bratislava ∫i ballum) sau au fost f„cute la un interval de 14 zile dou„ injecþii de streptomicin„ la o proporþie de 25 mg
per kg corp.
15. Œnainte de intrarea Ón ad„posturi de izolare toþi vierii ce se afl„ Ón centrul de colectare a materialului seminal
autorizat provin din exploataþii/efective care:
a) au fost libere de pesta porcin„ clasic„;
b) au fost libere de bruceloz„;
c) nu au conþinut nici un animal vaccinat Ómpotriva febrei aftoase Ón ultimele 12 luni;
d) nu au ar„tat nici un semn clinic, serologic sau virusologic al bolii lui Aujeszky Ón timpul ultimelor 12 luni;
e) nu au fost supuse nici unei restricþii pentru motive de s„n„tate a animalelor, Ón ziua Ón care vierul a intrat Ón
izolare,
iar Ón cele 30 de zile anterioare intr„rii Ón ad„postul de izolare au fost supuse urm„toarelor teste cu rezultate negative:
f) un test de fixare a complementului pentru bruceloz„, ce arat„ un indice de brucella de mai puþin de 20 unit„þi
ICFT per ml;
g) (i) testul de seroneutralizare sau testul ELISA, folosind toate antigenele virale Ón cazul porcilor nevaccinaþi;
(ii) un test ELISA pentru antigenele G1 Ón cazul porcilor vaccinaþi cu un vaccin deletat G1;
h) un test de seroneutralizare sau testul ELISA pentru pesta porcin„ clasic„.
16. Toþi vierii din centru sunt supu∫i urm„toarelor teste cu rezultate negative:
a) (i) un test de seroneutralizare sau testul ELISA pentru boala lui Aujeszky Ón cazul porcilor nevaccinaþi;
sau
(ii) un test ELISA pentru antigenele G1 Ón cazul porcilor vaccinaþi;
b) un test de fixare a complementului pentru bruceloz„, ce arat„ un indice de brucella de mai puþin de 20 unit„þi
ICFT per ml;
c) un test de seroneutralizare sau ELISA pentru pesta porcin„ clasic„
∫i toþi vierii þinuþi mai mult de 12 luni Ón centrul de colectare a materialului seminal au fost supu∫i testelor menþionate la
lit. a) ∫i b) nu mai t‚rziu de 18 luni dup„ admitere ∫i la fiecare 12 luni dup„ aceea.
17. Materialul seminal ce urmeaz„ s„ fie exportat a fost obþinut de la vieri care:
a) au fost rezidenþi Ón ................................. pentru o perioad„ de 3 luni imediat Ónainte de colectare;
(numele þ„rii terþe)

b) au fost þinuþi Ón centrul autorizat pentru o perioad„ de 30 de zile imediat Ónainte de colectare;
c) nu li se permite monta natural„;
d) nu au fost vaccinaþi pentru febra aftoas„;
e) nu au prezentat nici un semn clinic al bolii Ón ziua colect„rii.
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18. Materialul seminal ce urmeaz„ s„ fie exportat:
— a fost tratat cu un amestec de antibiotice, Ón special Ómpotriva leptospirozei ∫i micoplasmei, ce are cel puþin
efectul echivalent al urm„toarelor:
• 500 µg de streptomicin„ per ml;
• 500 µg de penicilin„ per ml;
• 150 µg de lincomicin„ per ml;
• 300 µg de spectinomicin„ per ml;
— a fost, imediat dup„ ad„ugarea antibioticului, þinut la o temperatur„ de cel puþin 15ºC pentru nu mai puþin de
45 de minute;
— a fost depozitat sau transportat Ón containere marcate cu num„rul de Ónregistrare al centrului de colectare a
materialului seminal, cu data de colectare, rasa ∫i identitatea vierului donator ∫i care au fost cur„þate ∫i dezinfectate
Ónainte de utilizare ∫i au fost sigilate Ónainte de expediere.

Œntocmit la ....................................................
......................................................
(semn„tura ∫i ∫tampila)1)

......................................................
(numele ∫i calificarea cu majuscule)

1)

Semn„tura ∫i ∫tampila trebuie s„ fie Óntr-o culoare diferit„ de cea a imprim„rii.

PARTEA

a 2-a

LISTA

cuprinz‚nd þ„rile terþe autorizate s„ foloseasc„ modelul de certificat de s„n„tate din partea 1
Canada
Noua Zeeland„
Statele Unite ale Americii
MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ™I P√DURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind m„surile de control ∫i combatere
a pestei africane a calului
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ∫i p„durilor,
Ón temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitar„ veterinar„ nr. 60/1974, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón baza Hot„r‚rii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea ∫i funcþionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei
∫i P„durilor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
v„z‚nd Referatul de aprobare nr. 146.261 din 6 decembrie 2001, Óntocmit de Agenþia Naþional„ Sanitar„ Veterinar„,
emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Norma sanitar„ veterinar„ privind

Art. 2. — Direcþiile sanitare veterinare judeþene ∫i a

m„surile de control ∫i combatere a pestei africane a calului,

municipiului Bucure∫ti vor aduce la Óndeplinire prevederile

prev„zut„ Ón anexa care face parte integrant„ din prezentul ordin.

prezentului ordin.
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Art. 3. — Agenþia Naþional„ Sanitar„ Veterinar„ va controla modul de aducere la Óndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare Ón termen de 15 zile de la data public„rii lui.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ∫i p„durilor,
Ilie S‚rbu

Bucure∫ti, 27 decembrie 2001.
Nr. 497.

ANEX√

NORM√ SANITAR√ VETERINAR√
privind m„surile de control ∫i combatere a pestei africane a calului
Art. 1. — Prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ stabile∫te
m„surile de control ∫i combatere a pestei africane a
calului.
Art. 2. — Œn sensul prezentei norme sanitare veterinare,
se Ónþelege prin:
a) autoritate veterinar„ competent„: Agenþia Naþional„
Sanitar„ Veterinar„, care are competenþa de a efectua controale veterinare, sau orice alte unit„þi din subordine c„rora
aceasta le-a delegat aceste competenþe la nivel teritorial;
b) confirmare: declararea prezenþei pestei africane
a calului de c„tre autoritatea veterinar„ competent„ pe
baza rezultatelor de laborator; totu∫i, Ón caz de epizootie
autoritatea veterinar„ competent„ poatea confirma boala pe
baza datelor clinice ∫i/sau epidemiologice;
c) exploataþie: orice ferm„ agricol„ sau experimental„,
grajd sau orice alte construcþii ori amenaj„ri Ón care tr„iesc
ecvidee, indiferent de scopul pentru care sunt destinate,
precum ∫i rezervaþiile naturale Ón care ecvideele tr„iesc Ón
libertate;
d) proprietar sau deþin„tor: persoanele fizice sau juridice
care au Ón proprietate ori Ón Óngrijire (Óntreþinere) ecvidee,
indiferent dac„ acestea sunt retribuite sau nu;
e) vector: insecte din specia Culicoides imicola sau alte
insecte din specii aparþin‚nd genului Culicoides, capabile s„
transmit„ virusul pestei africane a calului;
f) veterinar oficial: medicul veterinar desemnat de autoritatea veterinar„ competent„.
Art. 3. — Orice suspiciune sau confirmare a pestei africane a calului este declarat„ obligatoriu ∫i imediat de c„tre
autoritatea veterinar„ competent„.
Art. 4. — (1) Œn cazul Ón care Óntr-o exploataþie se
observ„ cel puþin un animal suspect de pest„ african„ a
calului, autoritatea veterinar„ competent„ va avea grij„ ca
veterinarul oficial s„ aplice toate mijloacele de investigaþie
oficiale necesare pentru confirmarea sau infirmarea
prezenþei bolii.

(2) Din momentul notific„rii suspiciunii veterinarul oficial
va efectua urm„toarele:
a) va plasa exploataþia suspect„ sub supraveghere
oficial„;
b) va efectua urm„toarele:
1. un recens„m‚nt oficial al ecvideelor din exploataþie,
specific‚nd, pentru fiecare specie, num„rul animalelor
moarte, infectate sau suspecte de a fi infectate, actualiz‚nd
permanent recens„m‚ntul, Ón funcþie de num„rul de animale moarte sau n„scute Ón perioada Ón care exploataþia
se afl„ sub supraveghere. Datele recens„m‚ntului trebuie
s„ poat„ fi prezentate ori de c‚te ori se solicit„ aceasta,
cu prilejul controalelor;
2. un recens„m‚nt al habitaturilor care favorizeaz„
Ónmulþirea sau supravieþuirea vectorilor, control‚nd ∫i dac„
se utilizeaz„ mijloace adecvate de dezinsecþie;
3. o anchet„ epidemiologic„, conform prevederilor art. 7;
c) va vizita cu regularitate exploataþiile, ocazie cu care
va efectua urm„toarele:
1. va inspecta fiecare ecvideu din exploataþie;
2. va efectua un examen clinic am„nunþit la animalele
suspecte de boal„ sau va efectua necropsia cadavrelor,
c‚nd acestea exist„, prelev‚nd probele necesare pentru
examene de laborator;
d) va avea grij„ ca:
1. toate ecvideele existente Ón exploataþii s„ fie
menþinute Ón ad„posturile lor sau Ón alte locuri protejate
contra acþiunii vectorilor;
2. s„ nu se produc„ mi∫c„ri de ecvidee din ∫i c„tre
exploataþiile supuse restricþiilor;
3. s„ fie utilizate mijloace adecvate de dezinsecþie pentru combaterea insectelor, at‚t Ón interiorul, c‚t ∫i Ón afara
ad„posturilor;
4. cadavrele ecvideelor moarte Ón exploataþii s„ fie
distruse ∫i eliminate prin incinerare sau Óngropare, conform
prevederilor legale Ón vigoare care stipuleaz„ regulile
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referitoare la eliminarea ∫i transformarea de∫eurilor animale,
la comercializarea acestora ∫i la protecþia furajelor de origine animal„ sau de pe∫te, de a nu fi contaminate cu
agenþi patogeni.
(3) Proprietarul sau deþin„torul de animale suspecte de
contaminare cu virusul pestei africane a calului va lua
toate m„surile pentru efectuarea celor ar„tate la alin. (2)
lit. d), din momentul instituirii m„surilor oficiale.
(4) Autoritatea veterinar„ competent„ poate dispune aplicarea m„surilor ar„tate la alin. (2) ∫i asupra altor
exploataþii care, datorit„ amplas„rii ori situ„rii geografice,
prezint„ posibilitatea de a veni Ón contact cu alte exploataþii
Ón care se suspicioneaz„ boala, fiind Ón pericol de
contaminare.
(5) Pentru rezervaþiile naturale Ón care ecvideele tr„iesc
Ón libertate pot fi instituite ∫i alte m„suri specifice, Ón afara
celor ar„tate la alin. (2), Ón condiþiile stabilite de autoritatea
veterinar„ competent„.
(6) M„surile menþionate Ón prezentul articol nu vor fi
ridicate de c„tre veterinarul oficial dec‚t dup„ infirmarea
suspicion„rii pestei africane a calului de c„tre autoritatea
veterinar„ competent„.
Art. 5. — Vaccinarea contra pestei africane a calului va
fi aplicat„ numai Ón condiþiile stabilite prin prezenta norm„
sanitar„ veterinar„.
Art. 6. — (1) Imediat ce a fost confirmat„ oficial pesta
african„ a calului veterinarul oficial:
a) va organiza distrugerea tuturor ecvideelor infectate, a
celor care prezint„ semne clinice de boal„ sau a celor
contaminate din exploataþia respectiv„;
b) va distruge, va incinera sau va Óngropa cadavrele
provenite de la animalele menþionate la lit. a), conform prevederilor legale Ón vigoare care cuprind regulile referitoare
la eliminarea ∫i transformarea de∫eurilor animale, la comercializarea acestora ∫i la protecþia furajelor de origine animal„ sau, pe∫te, de a nu fi contaminate cu agenþi patogeni.
c) va extinde m„surile prev„zute la art. 4 pe o raz„ de
20 km Ón jurul exploataþiilor infectate;
d) va aplica Ón zona de protecþie vaccin„ri sistematice
tuturor ecvideelor, utiliz‚nd un vaccin autorizat de Agenþia
Naþional„ Sanitar„ Veterinar„. Va efectua, de asemenea,
identificarea tuturor ecvideelor vaccinate, prin aplicarea de
semne de marcare permanente. Œn funcþie de caracteristicile epidemiologice, meteorologice, geografice sau climatice,
Agenþia Naþional„ Sanitar„ Veterinar„ poate da derog„ri de
la obligativitatea de vaccinare, inform‚nd despre aceasta
Comisia European„;
e) va efectua ancheta epidemiologic„, conform prevederilor art. 7.
(2) Autoritatea veterinar„ competent„ poate extinde
m„surile prev„zute la alin. (1) ∫i Ón afara zonei stabilite la
alin. (1) lit. c), atunci c‚nd, din motive care þin de factori
geografici, ecologici sau meteorologici ori, datorit„ circulaþiei
spre sau dinspre o exploataþie Ón care a fost confirmat„
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boala, se consider„ c„ exist„ pericolul disemin„rii pestei
africane a calului, ∫i va informa despre aceasta conducerea Agenþiei Naþionale Sanitare Veterinare, care va informa
Comisia European„.
(3) Œn cazul Ón care zona stabilit„ la alin. (1) se
situeaz„ pe teritoriul mai multor state, Agenþia Naþional„
Sanitar„ Veterinar„ va colabora cu autorit„þile veterinare
competente din þ„rile implicate, pentru delimitarea acestei
zone. Dac„ se impune aceasta, zona va fi delimitat„
urm‚nd procedura descris„ la art. 8.
Art. 7. — (1) Ancheta epidemiologic„ va stabili:
a) de c‚nd exist„ pesta african„ a calului Ón exploataþie;
b) posibila origine a bolii Ón exploataþia respectiv„ ∫i
identificarea altor exploataþii Ón care se g„sesc ecvidee
care ar putea fi infectate sau contaminate din aceea∫i
surs„;
c) prezenþa ∫i distribuþia vectorilor;
d) mi∫carea animalelor receptive spre ∫i dinspre
exploataþiile Ón cauz„ ∫i modalit„þile de scoatere a cadavrelor din aceste exploataþii.
(2) Œn vederea coordon„rii depline a tuturor m„surilor
necesare pentru eradicarea pestei africane a calului din
teritoriul respectiv, precum ∫i pentru efectuarea anchetei
epidemiologice se va institui un comandament antiepizootic.
Regulile generale referitoare la comandamentele antiepizootice centrale ∫i locale sunt elaborate de Ministerul
Agriculturii, Alimentaþiei ∫i P„durilor pe baza propunerilor
Agenþiei Naþionale Sanitare Veterinare.
Art. 8. — (1) Autoritatea veterinar„ competent„ va lua
toate m„surile pentru ca direcþiile sanitare veterinare
judeþene ∫i a municipiului Bucure∫ti, pe l‚ng„ m„surile
stabilite la art. 6, s„ delimiteze o zon„ de protecþie ∫i o
zon„ de supraveghere. Delimitarea zonelor trebuie s„ þin„
seama de factorii geografici, administrativi, ecologici ∫i epizootologici, Ón str‚ns„ leg„tur„ cu pesta african„ a calului,
precum ∫i de structurile de control.
(2) a) Zona de protecþie se compune din partea unui
teritoriu cu o raz„ de minimum 100 km Ón jurul exploataþiei
infectate.
b) Zona de supraveghere se compune din partea de
teritoriu cu o raz„ de minimum 50 km Ón jurul zonei de
protecþie ∫i Ón care nu s-a practicat vaccinarea sistematic„
Ón ultimele 12 luni.
c) Œn cazul Ón care zonele se situeaz„ pe teritoriul mai
multor state, autoritatea veterinar„ competent„ va colabora
cu autorit„þile veterinare competente din acele state pentru
a delimita zonele ar„tate la lit. a) ∫i b).
(3) La cererea argumentat„ a unui stat poate fi luat„
decizia de modificare a delimit„rii zonelor definite la
alin. (2), þin‚ndu-se seama de:
a) situarea geografic„ a þ„rilor ∫i de factorii ecologici;
b) condiþiile meteorologice;
c) prezenþa ∫i distribuþia vectorilor;
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d) rezultatele studiilor epizootologice efectuate conform
art. 7;
e) aplicarea m„surilor de combatere ∫i, Ón special, a
dezinsecþiilor;
f) rezultatele examenelor de laborator.
Art. 9. — (1) Autoritatea veterinar„ competent„ va
veghea pentru a fi aplicate urm„toarele m„suri Ón zona de
protecþie:
a) identificarea tuturor exploataþiilor de ecvidee din interiorul zonei;
b) efectuarea de c„tre un veterinar oficial:
1. a vizitelor periodice Ón toate exploataþiile Ón care
exist„ ecvidee;
2. de examene periodice la aceste ecvidee, cu prelevarea, atunci c‚nd este cazul, de probe pentru examene de
laborator, cu Ónscrierea vizitelor ∫i observaþiilor Óntr-un registru de inspecþie;
c) menþinerea ecvideelor Ón exploataþia Ón care se
g„sesc, acestea put‚nd fi transportate sub control oficial,
direct, pentru abataj, Óntr-un abator situat Ón zona de protecþie. Œn cazul Ón care Ón aceast„ zon„ nu se afl„ nici un
abator, animalele pot fi transportate Óntr-un abator situat Ón
zona de supraveghere, desemnat de c„tre autoritatea veterinar„ competent„.
(2) Œn completarea m„surilor prev„zute la alin. (1) se
pot aplica Ón zona de protecþie vaccin„ri sistematice contra
pestei africane a calului, dublate de identificarea animalelor,
conform art. 6 alin. (1) lit. d).
Art. 10. — Autoritatea veterinar„ competent„ va avea
grij„ ca:
1. Ón zona de supraveghere s„ se aplice m„surile
prev„zute la art. 9 alin. (1). Totu∫i, dac„ Ón aceast„ zon„
nu exist„ abatoare, ecvideele pot fi abatorizate Ón zona de
protecþie, Óntr-un abator desemnat de autoritatea veterinar„
competent„;
2. Ón zona de supraveghere s„ fie interzise vaccin„rile
contra pestei africane a calului.
Art. 11. — (1) Durata de aplicare ∫i de menþinere a
m„surilor ar„tate la art. 6, 8, 9 ∫i 10 este determinat„ conform dispoziþiilor autorit„þii veterinare competente. Aceasta
nu va fi Ón nici un caz mai mic„ de 12 luni Ón cazul Ón
care vaccinarea s-a efectuat conform art. 6 alin. (1) ∫i
art. 9 alin. (2).
(2) Totu∫i sunt posibile derog„ri de la art. 9 alin. (1)
lit. c) ∫i de la art. 10 pct. (1), pentru ca:
a) ecvideele din zona de protecþie ∫i din zona de
supraveghere s„ poat„ fi transportate sub control oficial ∫i
Ón condiþiile legislaþiei Ón vigoare care stabile∫te regulile
pentru fermele de carantin„;
b) mi∫c„rile de ecvidee Ón interiorul zonelor cu statut
epidemiologic asem„n„tor s„ se poat„ face numai cu autorizarea autorit„þii veterinare competente, respect‚ndu-se
urm„toarele reguli:
1. ecvideele trebuie:
— s„ fie controlate oficial Ón prealabil;

— s„ fie identificate; ∫i
— s„ fie Ónsoþite de un document oficial;
2. autoritatea veterinar„ competent„ va avea grij„ ca Ón
toate cazurile ecvideele vaccinate cu mai puþin de 60 de
zile Ónainte s„ nu p„r„seasc„ exploataþia Ón care se
g„seau la momentul vaccin„rii;
3. autoritatea veterinar„ competent„ va informa conducerea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ∫i P„durilor ∫i
Comisia European„ despre m„surile luate Ón acest
domeniu.
Art. 12. — Œn cazul Ón care Óntr-o anumit„ regiune epizootia de pest„ african„ a calului prezint„ un caracter de
gravitate deosebit„, autoritatea veterinar„ competent„ poate
aplica m„suri suplimentare, care s„ fie aplicate ∫i de alte
state implicate. Aceste m„suri vor fi adoptate conform procedurii stabilite de autorit„þile veterinare competente ale
þ„rilor implicate.
Art. 13. — Autoritatea veterinar„ competent„ va avea
grij„ ca direcþiile sanitare veterinare judeþene ∫i a municipiului Bucure∫ti s„ ia toate m„surile necesare pentru ca
toate persoanele din zonele de protecþie ∫i de supraveghere s„ fie pe deplin informate despre restricþiile Ón
vigoare ∫i s„ ia toate m„surile care se impun.
Art. 14. — (1) Œn Rom‚nia laboratorul naþional pentru
pesta african„ a calului care s„ efectueze toate
investigaþiile de laborator prev„zute prin prezenta norm„
sanitar„ veterinar„ este reprezentat de Laboratorul de patologie ecvin„ din cadrul Institutului de Diagnostic ∫i S„n„tate
Animal„. Competenþele ∫i obligaþiile Laboratorului naþional
pentru pesta african„ a calului din Rom‚nia sunt prezentate Ón anexa nr. 1 la prezenta norm„ sanitar„ veterinar„.
(2) Laboratorul naþional pentru pesta african„ a calului
din Rom‚nia va coopera cu laboratoarele comunitare de
referinþ„ comunitare menþionate la art. 15.
Art. 15. — Laboratoarele comunitare de referinþ„ pentru
pesta african„ a calului sunt desemnate Ón anexa nr. 2 la
prezenta norm„ sanitar„ veterinar„. Competenþele acestor
laboratoare sunt desemnate Ón anexa nr. 3 la prezenta
norm„ sanitar„ veterinar„.
Art. 16. — (1) Autoritatea veterinar„ competent„, prin
inspectorii s„i, va efectua controale Ón teren, pentru a verifica ∫i controla un num„r reprezentativ de exploataþii, dac„
∫i Ón ce mod aplic„ direcþiile sanitare veterinare judeþene ∫i
a municipiului Bucure∫ti dispoziþiile prezentei norme sanitare
veterinare. Inspectorii vor informa autoritatea veterinar„
competent„ despre rezultatele controalelor efectuate, iar
aceasta va informa Comisia European„.
(2) Direcþia sanitar„ veterinar„ judeþean„ ∫i a municipiului Bucure∫ti pe teritoriul c„reia se efectueaz„ controalele
va acorda tot sprijinul necesar inspectorilor autorit„þii veterinare competente.
Art. 17. — (1) Autoritatea veterinar„ competent„ va
Óntocmi un program de urgenþ„ pentru pesta african„ a
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calului, preciz‚nd ∫i maniera Ón care vor fi aplicate
m„surile prev„zute de prezenta norm„ sanitar„ veterinar„.
Acest program trebuie s„ permit„ accesul la toate
instalaþiile, echipamentele, personalul ori la alte structuri
necesare pentru eradicarea rapid„ ∫i eficient„ a bolii.
(2) Criteriile de care trebuie s„ se þin„ seama Ón Óntocmirea programului sunt redate Ón anexa nr. 4 la prezenta
norm„ sanitar„ veterinar„.
(3) Programul stabilit conform acestor criterii va fi prezentat conducerii Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ∫i
P„durilor Ón decurs de 3 luni de la intrarea Ón vigoare a
prezentei norme sanitare veterinare. Aceasta va studia programul pentru a stabili dac„ el permite atingerea obiectivelor vizate ∫i va sugera autorit„þii veterinare competente
toate modific„rile necesare, mai ales cele care s„ garanteze c„ programul este compatibil cu cele ale altor state
europene.
(4) Conducerea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ∫i
P„durilor aprob„ programul cu eventualele modific„ri, Ón
cazul Ón care acestea au fost necesare.
(5) Programul poate fi ulterior modificat sau completat,
Ón funcþie de evoluþia situaþiei epizootologice, þin‚ndu-se
seama de aceea∫i procedur„.

(6) Autoritatea veterinar„ competent„ va transmite de
urgenþ„ Comisiei Europene programul dup„ adoptare.
Art. 18. — Anexele la prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ pot fi modificate cu acordul conducerii Ministerului
Agriculturii, Alimentaþiei ∫i P„durilor.
Art. 19. — Notificarea ∫i declararea oficial„ a pestei
africane a calului se fac Ón conformitate cu revederile
Ordinului ministrului agriculturii ∫i alimentaþiei nr. 156/1999.
M„surile care vor fi luate trebuie s„ fie Ón concordanþ„ cu
prevederile prezentei norme sanitare veterinare sau cu
m„surile adoptate de Comisia European„.
Art. 20. — Autoritatea veterinar„ competent„ va lua
toate m„surile necesare pentru punerea Ón aplicare a prezentei norme sanitare veterinare ∫i va informa conducerea
Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ∫i P„durilor. La adoptarea oric„ror m„suri prev„zute Ón prezenta norm„ sanitar„
veterinar„ se va preciza de fiecare dat„ c„ respectivele
m„suri se iau Ón baza prezentei norme sanitare veterinare.
Art. 21. — Autoritatea veterinar„ competent„ va informa
periodic conducerea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ∫i
P„durilor despre aplicarea prezentei norme sanitare veterinare ∫i despre eventualele propuneri pe care dore∫te s„ le
fac„.
ANEXA Nr. 1
la norma sanitar„ veterinar„

A. Laboratorul naþional pentru pesta african„ a calului
din Rom‚nia:
Laboratorul de patologie ecvin„ din cadrul Institutului de
Diagnostic ∫i S„n„tate Animal„
Municipiul Bucure∫ti, str. Dr. Staicovici nr. 63, codul
po∫tal 76202, sectorul 5.
B. Competenþele ∫i obligaþiile Laboratorului naþional pentru pesta african„ a calului din Rom‚nia
Laboratorul naþional pentru pesta african„ a calului din
Rom‚nia este responsabil de coordonarea metodelor standard de diagnostic, de utilizarea reagenþilor ∫i de testarea
vaccinurilor.

Aceste responsabilit„þi sunt:
a) de a furniza reagenþi de diagnostic celor care Ói
solicit„;
b) de a controla calitatea tuturor reagenþilor de diagnostic utilizaþi Ón þar„;
c) de a efectua test„ri comparative periodice;
d) de a p„stra izolatele de virus al pestei africane a
calului din cazurile depistate Ón þar„;
e) de a asigura confirmarea cazurilor pozitive diagnosticate Ón laboratoarele sanitare veterinare judeþene.
ANEXA Nr. 2
la norma sanitar„ veterinar„

Laboratorul comunitar de referinþ„ pentru pesta african„
a calului:
Laboratorio de Sanidad y Produccion Animal

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion
28110, Algete, Madrid — Espanã.
ANEXA Nr. 3
la norma sanitar„ veterinar„

COMPETENÞELE

laboratorului comunitar de referinþ„ pentru pesta african„ a calului
Laboratorul comunitar de referinþ„ pentru pesta african„
a calului are urm„toarele competenþe:
1. de a coordona metodele utilizate Ón statele membre
pentru diagnosticul pestei africane a calului, mai ales prin:
a) tipizarea, depozitarea ∫i furnizarea de tulpini ale virusului pestei africane a calului pentru teste serologice ∫i prepararea de antiseruri;

b) furnizarea de seruri standard ∫i de alþi reagenþi de
referinþ„ laboratoarelor naþionale de referinþ„, Ón scopul
standardiz„rii testelor ∫i reagenþilor utilizaþi Ón fiecare þar„;
c) constituirea ∫i Óntreþinerea unei colecþii de tulpini de
referinþ„ ale virusului pestei africane a calului ∫i de tulpini
izolate din teren;
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d) organizarea periodic„ de test„ri comparative a capacit„þii de diagnostic, la nivel comunitar;
e) colectarea ∫i prelucrarea datelor ∫i informaþiilor referitoare la metodele de diagnostic utilizate ∫i a rezultatelor
testelor efectuate Ón comunitate;
f) caracterizarea izolatelor virale prin cele mai noi
metode existente, Ón vederea unei mai bune Ónþelegeri a
aspectului epizootologic al pestei africane a calului;
g) monitorizarea progreselor Ón supravegherea, epizootologia ∫i profilaxia pestei africane a calului la nivel mondial;
2. de a contribui activ la identificarea focarelor de pest„
african„ a calului Ón statele membre ale Uniunii Europene

prin studierea izolatelor virale care sunt trimise pentru confirmarea diagnosticului, caracterizare ∫i studii epizootologice;
3. de a facilita formarea sau perfecþionarea de experþi
Ón diagnostic de laborator, Ón vederea armoniz„rii tehnicilor
de diagnostic;
4. de a efectua schimb reciproc de informaþii cu laboratoarele internaþionale de referinþ„ pentru pesta african„ a
calului, desemnate de Oficiul Internaþional de Epizootii, mai
ales Ón ceea ce prive∫te evoluþia situaþiei mondiale a pestei
africane a calului.
ANEXA Nr. 4
la norma sanitar„ veterinar„

CRITERII MINIME

pentru Óntocmirea programului de urgenþ„ Ón pesta african„ a calului
Programul de urgenþ„ Ón pesta african„ a calului trebuie
s„ Óndeplineasc„ cel puþin urm„toarele:
1. crearea la nivel naþional a comandamentului antiepizootic central, destinat s„ coordoneze toate m„surile de
urgenþ„;
2. o list„ a comandamentelor antiepizootice locale,
dotate cu echipament adecvat, cu scopul de a coordona
m„surile de control la nivel local;
3. informaþii detaliate asupra personalului Óns„rcinat cu
aplicarea m„surilor de urgenþ„, specific‚nd preg„tirea ∫i
responsabilit„þile acestuia;
4. posibilitatea, pentru toate celulele locale de criz„, de
a contacta rapid persoanele sau organismele implicate
direct sau indirect Ón cazul izbucnirii bolii;
5. accesul la echipamentele ∫i materialele necesare
aplic„rii corespunz„toare a m„surilor de urgenþ„;

6. instrucþiuni precise referitoare la acþiunile ce trebuie
efectuate, inclusiv la mijloacele de distrugere a carcaselor
ce vor rezulta din distrugerea animalelor confirmate sau
suspecte;
7. programe de instruire pentru actualizarea cuno∫tinþelor
de specialitate, pentru a acþiona at‚t Ón teren, c‚t ∫i pe
plan administrativ;
8. posibilitatea ca laboratoarele de diagnostic s„ posede
dotarea necesar„ pentru efectuarea de examene post-mortem, examene serologice, histologice etc. ∫i ca acestea s„
stabileasc„ rapid diagnosticul (posibilit„þi de transport rapid
al probelor);
9. detalii referitoare la cantit„þile de vaccin necesare Ón
eventualitatea aplic„rii vaccin„rilor de urgenþ„;
10. specific„ri referitoare la prevederile legale, care s„
permit„ implementarea programului de urgenþ„.
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