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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAﬁIONAL√ DE REGLEMENTARE ŒN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea unui titular de licen˛„
pentru preluarea desf„∫ur„rii serviciului de distribu˛ie a energiei electrice
Œn temeiul art. 9 alin. (2), (6) ∫i (7), al art. 11 alin. (1) ∫i alin. (2) lit. a) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,
av‚nd Ón vedere referatul de aprobare Óntocmit de Departamentul infrastructur„ ∫i autorizare ∫i Ón conformitate cu
prevederile Procesului-verbal al ∫edin˛ei Comitetului de reglementare al Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul
Energiei din data de 24 august 2006,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Procedura privind desemnarea unui
titular de licen˛„ pentru preluarea desf„∫ur„rii serviciului de
distribu˛ie a energiei electrice, prev„zut„ Ón anexa care face
parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Titularii de licen˛e pentru distribu˛ia energiei
electrice, care sunt concesionari ai serviciului public privind

distribu˛ia energiei electrice, precum ∫i orice alt titular de
licen˛„ Ón temeiul c„reia desf„∫oar„ activitatea de distribu˛ie
a energiei electrice vor respecta prevederile procedurii
prev„zute la art. 1.
Art. 3. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei,
Nicolae Opri∫
Bucure∫ti, 24 august 2006.
Nr. 19.
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ANEX√

PROCEDUR√
privind desemnarea unui titular de licen˛„ pentru preluarea desf„∫ur„rii serviciului
de distribu˛ie a energiei electrice
CAPITOLUL I
Scop
Art. 1. — Scopul prezentei proceduri este stabilirea:
a) cadrului de ac˛iune al Autorit„˛ii Na˛ionale de
Reglementare Ón Domeniul Energiei (ANRE) Ón situa˛ia
retragerii unei licen˛e care permite desf„∫urarea activit„˛ii
de distribu˛ie, astfel Ónc‚t s„ nu fie afectat„ continuitatea
acesteia;
b) responsabilit„˛ilor agentului economic, a c„rui licen˛„
a fost sau urmeaz„ a fi retras„, Ón leg„tur„ cu predarea
activit„˛ii sale de distribu˛ie ∫i a activelor aferente c„tre un
titular de licen˛„ desemnat de ANRE;
c) modului Ón care ANRE desemneaz„ un titular de
licen˛„ s„ preia desf„∫urarea activit„˛ii de distribu˛ie ∫i
activele aferente de la titularul de licen˛„ aflat Ón
imposibilitatea de a continua s„ presteze serviciul de
distribu˛ie;
d) responsabilit„˛ilor titularului de licen˛„ care preia
activitatea de distribu˛ie desf„∫urat„ Ón baza unei licen˛e
care a fost sau urmeaz„ a fi retras„.
CAPITOLUL II
Domeniu de aplicare
Art. 2. — (1) Desemnarea unui alt titular de licen˛„
devine necesar„ atunci c‚nd continuitatea activit„˛ii de
distribu˛ie, a c„rei desf„∫urare este permis„ pe baza unei
licen˛e acordate de ANRE, poate fi afectat„, Ón situa˛iile Ón
care ANRE ia hot„r‚rea de retragere a acelei licen˛e:
a) pentru una dintre cauzele precizate Ón condi˛iile
asociate licen˛ei respective;
b) Ón urma intr„rii titularului licen˛ei Ón procedura de
faliment;
c) datorit„ imposibilit„˛ii concesionarului serviciului public
privind distribu˛ia energiei electrice de a continua prestarea
serviciului:
— dup„ data la care concedentul, prin voin˛„
unilateral„, a reziliat contractul de concesiune;
— Ón urma expir„rii perioadei Ón care concesionarul
serviciului a mai avut dreptul s„ desf„∫oare serviciul,
ulterior datei la care concedentul, prin voin˛„ unilateral„, a
reziliat contractul de concesiune.
(2) Licen˛a, a c„rei retragere determin„ utilizarea
prezentei proceduri, poate fi:
a) o licen˛„ pentru distribu˛ia energiei electrice, al c„rei
titular este unul dintre operatorii concesionari ai serviciului
public privind distribu˛ia energiei electrice;
b) o licen˛„ pentru distribu˛ia energiei electrice, Ón baza
c„reia titularul s„u desf„∫oar„ activitatea obiect al licen˛ei
Ón unul sau Ón mai multe perimetre care sunt incluse Ón
zona/zonele de activitate specificat„/specificate Ón condi˛iile
asociate licen˛ei/licen˛elor de distribu˛ie de˛inute de unul sau
de mai mul˛i dintre operatorii concesionari ai serviciului
public privind distribu˛ia energiei electrice;

c) o licen˛„ pentru producerea de energie electric„, Ón
caz c„ a fost Ónscris Ón condi˛iile asociate acesteia dreptul
complementar al titularului licen˛ei de a desf„∫ura
activitatea de distribu˛ie a energiei electrice Ón unul sau Ón
mai multe perimetre care sunt incluse Ón zona/zonele de
activitate specificat„/specificate Ón condi˛iile asociate
licen˛ei/licen˛elor de distribu˛ie de˛inute de unul sau de mai
mul˛i dintre operatorii concesionari ai serviciului public
privind distribu˛ia energiei electrice.
CAPITOLUL III
Terminologie
Art. 3. — (1) Prezenta procedur„ folose∫te termeni ∫i
expresii av‚nd forma ∫i Ón˛elesul dat acestora la art. 3 din
Legea energiei electrice nr. 318/2003.
(2) Pentru fluiditatea textului se folosesc urm„torii
termeni ∫i expresii:
a) ANRE — Autoritatea Na˛ional„ de Reglementare Ón
Domeniul Energiei;
b) concedent — ministerul de resort, Ón prezent
Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului;
c) concesionar al serviciului — titularul unei licen˛e
pentru distribu˛ia energiei electrice, c„ruia concedentul i-a
acordat, prin contract, concesiunea exclusiv„ a serviciului
public privind distribu˛ia energiei electrice Ón zona definit„
Ón condi˛iile asociate licen˛ei respective;
d) distribu˛ie — activitatea de exploatare comercial„ a
capacit„˛ilor de distribu˛ie a energiei electrice;
e) producere de energie electric„ — activitatea de
exploatare comercial„ a capacit„˛ilor de producere a
energiei electrice;
f) titular de licen˛„ Ónlocuit — agentul economic prestator
al activit„˛ii/serviciului de distribu˛ie, a c„rui licen˛„ a fost
retras„, activitatea de distribu˛ie obiect al acesteia fiind
preluat„ de un alt titular de licen˛„ desemnat de ANRE
conform prezentei proceduri;
g) titular de licen˛„ Ónlocuitor — titularul de licen˛„
desemnat de ANRE, conform prezentei proceduri, s„
desf„∫oare inclusiv activitatea de distribu˛ie obiect al unei
licen˛e care urmeaz„ a fi retras„.
CAPITOLUL IV
Documente de referin˛„
Art. 4. — Œn redactarea prezentei proceduri au fost
luate Ón considerare prevederile urm„toarelor:
1. acte normative:
a) Legea energiei electrice nr. 318/2003;
b) Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.048/2004 pentru
aprobarea con˛inutului-cadru al caietului de sarcini, a
contractului-cadru de concesiune ∫i a procedurii pentru
acordarea concesiunii serviciului public privind distribu˛ia
energiei electrice, cu modific„rile ulterioare;
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c) Hot„r‚rea Guvernului nr. 540/2004 pentru aprobarea
Regulamentului pentru acordarea licen˛elor ∫i autoriza˛iilor
Ón sectorul energiei electrice;
d) Hot„r‚rea Guvernului nr. 109/2005 pentru aprobarea
con˛inutului-cadru al caietului de sarcini al concesiunii
serviciului public privind distribu˛ia energiei electrice;
2. reglement„ri emise de ANRE: condi˛iile asociate
licen˛elor pentru distribu˛ia energiei electrice, respectiv
pentru producerea de energie electric„, de˛inute de agen˛i
economici care exercit„ sau au exercitat (∫i) atribu˛iile de
operator de distribu˛ie.
CAPITOLUL V
Titulari de licen˛„ Ónlocuitori
Art. 5. — Œn situa˛iile precizate la art. 2, care necesit„
desemnarea unui titular de licen˛„ Ónlocuitor, ANRE poate
desemna unul sau mai mul˛i titulari de licen˛„ pentru
distribu˛ia energiei electrice, care s„ preia activitatea
titularului de licen˛„ care trebuie Ónlocuit.
Art. 6. — (1) Œn situa˛ia retragerii licen˛ei prev„zute la
art. 2 alin. (2) lit. a), titulari de licen˛„ poten˛ial Ónlocuitori
sunt to˛i ceilal˛i titulari de licen˛e care sunt concesionari ai
serviciului.
(2) Œn situa˛iile de retragere a unei licen˛e prev„zute la
art. 2 alin. (2) lit. b) ∫i c), titularul/titularii de licen˛„
concesionar/concesionari al/ai serviciului Ón zona/zonele Ón
care se desf„∫oar„ ∫i activitatea de distribu˛ie obiect al
licen˛ei ce urmeaz„ a fi retras„ va/vor prelua serviciul ca
titular/titulari de licen˛„ Ónlocuitor/Ónlocuitori.
CAPITOLUL VI
M„suri preliminare desemn„rii titularului de licen˛„
Ónlocuitor
Art. 7. — (1) Œn cazul licen˛elor specificate la art. 2
alin. (2) lit. a), la apari˛ia cauzelor care necesit„ aplicarea
prezentei proceduri, ANRE informeaz„ Ón scris pe:
a) titularul de licen˛„ care trebuie Ónlocuit (concesionar
al serviciului);
b) to˛i ceilal˛i titulari de licen˛„ (concesionari ai
serviciului) care sunt poten˛ial Ónlocuitori ai acestuia;
c) concedent,
cu cel pu˛in 30 de zile lucr„toare Ónainte de data la care a
prev„zut s„ recurg„ la retragerea licen˛ei ∫i la desemnarea
titularului de licen˛„ Ónlocuitor.
(2) Œn cazul licen˛elor specificate la art. 2 alin. (2) lit. b)
∫i c), la apari˛ia cauzelor care necesit„ aplicarea prezentei
proceduri, ANRE informeaz„ Ón scris despre inten˛ia de
retragere a licen˛ei pe:
a) titularul licen˛ei care trebuie Ónlocuit;
b) titularul/titularii de licen˛„ concesionar/concesionari
al/ai serviciului Ón zona/zonele Ón care se desf„∫oar„ ∫i
activitatea de distribu˛ie obiect al licen˛ei, care urmeaz„ a
prelua activitatea de distribu˛ie obiect al licen˛ei ce
urmeaz„ a fi retras„.
Aceste informa˛ii se transmit titularilor de licen˛„
men˛iona˛i (Ónlocuit, Ónlocuitor), cu cel pu˛in 30 de zile
lucr„toare Ónainte de data la care ANRE a planificat s„
retrag„ licen˛a.
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(3) Comunicarea adresat„ de ANRE conform alin. (1)
∫i (2) va con˛ine, cel pu˛in, urm„toarele:
a) numele titularului de licen˛„ care trebuie Ónlocuit;
b) data la care ANRE a planificat s„ emit„ decizia de
retragere a licen˛ei de˛inute de titularul de licen˛„ care
trebuie Ónlocuit;
c) modul Ón care orice adresant poate solicita operativ
de la ANRE informa˛ii cu privire la desf„∫urarea procesului
de preluare a activit„˛ii de distribu˛ie la care se face
referire.
Art. 8. — (1) Œn termen de 5 zile lucr„toare de la
primirea comunic„rii prev„zute la art. 7 alin. (1), fiecare
titular de licen˛„ poten˛ial Ónlocuitor trebuie s„ comunice
ANRE pozi˛ia sa referitoare la preluarea activit„˛ii de
distribu˛ie desf„∫urate de concesionarul serviciului ce
trebuie Ónlocuit.
(2) Œn comunicarea adresat„ ANRE conform alin. (1),
titularul de licen˛„ poten˛ial Ónlocuitor poate face cunoscut:
a) acceptul cu privire la preluarea distribu˛iei de energie
electric„ de la titularul de licen˛„ (concesionarul) care nu
va mai putea desf„∫ura aceast„ activitate ∫i motiva˛ia sa
(de exemplu, inten˛ia de extindere a zonei de prestare a
serviciului de distribu˛ie);
b) refuzul desemn„rii sale ca titular de licen˛„ Ónlocuitor,
pentru care trebuie s„ furnizeze justific„ri.
Art. 9. — Œn termen de 5 zile lucr„toare de la primirea
comunic„rii prev„zute la art. 7 alin. (2), titularul/titularii de
licen˛„ concesionar/concesionari al/ai serviciului Ón
zona/zonele Ón care se desf„∫oar„ ∫i activitatea de
distribu˛ie obiect al licen˛ei ce urmeaz„ a fi retras„ va/vor
comunica dac„ exist„ probleme de natur„ a Ómpiedica
preluarea serviciului.
CAPITOLUL VII
Condi˛ii generale privind succesiunea Ón prestarea
serviciului de distribu˛ie
Art. 10. — (1) Desemnarea titularului sau titularilor de
licen˛„ Ónlocuitori care trebuie s„ preia desf„∫urarea
activit„˛ii de distribu˛ie se face pe baza unei/unor decizii
emise de ANRE simultan cu decizia privind retragerea
licen˛ei de˛inute de titularul de licen˛„ care trebuie Ónlocuit.
(2) Œn deciziile men˛ionate la alin. (1) se specific„
preluarea ini˛ial„ Ón folosin˛„ a capacit„˛ilor energetice de
distribu˛ie de c„tre titularul sau titularii de licen˛„ Ónlocuitori,
Ón baza unor procese-verbale de predare-primire Óncheiate
cu titularul de licen˛„ Ónlocuit, precum ∫i termenul limit„ de
Óncheiere a transferului capacit„˛ilor energetice respective;
acest termen limit„ nu poate s„ dep„∫easc„ cu mai mult
de 25 de zile lucr„toare data intr„rii Ón vigoare a deciziilor
specificate la alin. (1).
(3) Data finaliz„rii, prin contracte de Ónchiriere sau de
v‚nzare-cump„rare, a transferului capacit„˛ilor energetice
de distribu˛ie de la titularul de licen˛„ Ónlocuit la
titularul/titularii de licen˛„ Ónlocuitor/Ónlocuitori se stabile∫te
de comun acord Óntre titularii de licen˛„ angrena˛i Ón acest
transfer ∫i se Ónscrie Ón procesul-verbal de predare-primire,
dac„ transferul poate fi astfel legalizat.
(4) Œn deciziile de desemnare emise de ANRE,
men˛ionate la alin. (1), se va preciza c„ titularul de licen˛„

4

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 756/5.IX.2006

Ónlocuitor este autorizat s„ de˛in„ capacit„˛ile energetice
preluate de la titularul de licen˛„ Ónlocuit ∫i s„ presteze cu
acestea serviciul public de distribu˛ie, p‚n„ la data
transfer„rii acelor capacit„˛i c„tre:
a) Ónsu∫i titularul de licen˛„ Ónlocuitor sau o ter˛„ parte,
ca efect al desemn„rii de c„tre concedent Ón calitate de
cump„r„tor al acelor capacit„˛i energetice ∫i al acord„rii de
c„tre acesta a contractului de concesiune a serviciului
public de distribu˛ie a energiei electrice Ón zona deservit„
de respectivele capacit„˛i energetice — Ón cazul Ón care
titularul de licen˛„ Ónlocuit este un concesionar al
serviciului;
b) o ter˛„ parte, care devine de˛in„tor cu titlu legal al
acelor capacit„˛i energetice ∫i prime∫te consim˛„m‚ntul
concesionarului serviciului Ón zona de amplasare a
capacit„˛ilor energetice, pentru a desf„∫ura pe baz„ de
licen˛„ serviciul public de distribu˛ie a energiei electrice —
Ón cazul Ón care titularul de licen˛„ Ónlocuit nu este un
concesionar al serviciului.
Art. 11. — (1) Œn toate situa˛iile de aplicare a prezentei
proceduri, finalizarea transferului capacit„˛ilor energetice de
distribu˛ie implic„ ∫i obliga˛ia ca titularul de licen˛„
Ónlocuitor s„ consimt„ ∫i s„ ac˛ioneze Ón sensul remuner„rii
titularului de licen˛„ Ónlocuit pentru utilizarea capacit„˛ilor
energetice, de la preluarea acestora pe baz„ de procesverbal/procese-verbale ∫i p‚n„ la Óncheierea tranzac˛iei
pentru de˛inerea lor.
(2) Œn situa˛ia Ón care p„r˛ile nu pot stabili Ón mod
amiabil contravaloarea chiriei sau, dup„ caz, a pre˛ului de
v‚nzare-cump„rare, precum ∫i contravaloarea lipsei de
folosin˛„ a capacit„˛ilor energetice (pentru titularul de
licen˛„ Ónlocuit — pe perioada de la data semn„rii
proceselor-verbale de predare-primire p‚n„ la data
reglement„rii juridice a de˛inerii acestora de c„tre titularii
de licen˛„ Ónlocuitori), p„r˛ile vor angaja efectuarea unor
expertize de specialitate, adecvate scopului urm„rit.
Art. 12. — (1) Remunerarea serviciului de distribu˛ie
prestat de titularul de licen˛„ Ónlocuitor, prin utilizarea
capacit„˛ilor energetice preluate de la titularul de licen˛„
Ónlocuit, se realizeaz„ la tariful/tarifele de distribu˛ie
aprobat/aprobate pentru titularul de licen˛„ Ónlocuit.
(2) Tariful/tarifele de distribu˛ie aprobat/aprobate pentru
titularul de licen˛„ Ónlocuit r„m‚ne/r„m‚n valabil/valabile
p‚n„ la revizuirea acestuia/acestora, solicitat„ de
prestatorul serviciului de distribu˛ie.
CAPITOLUL VIII
Condi˛ii privind desemnarea titularului de licen˛„
Ónlocuitor
Cazul desemn„rii titularului de licen˛„ Ónlocuitor
conform art. 6 alin. (2)
Art. 13. — ANRE emite deciziile prev„zute la art. 10
dup„ ce, Ómpreun„ cu titularul de licen˛„ Ónlocuitor, a
stabilit m„surile necesare elimin„rii unor probleme de
natur„ a Ómpiedica preluarea serviciului, sesizate Ón
r„spunsul la notificarea specificat„ la art. 9.

Cazul desemn„rii titularului de licen˛„ Ónlocuitor
conform art. 6 alin. (1)
Art. 14. — (1) Atunci c‚nd cel pu˛in 2 titulari de licen˛„
poten˛ial Ónlocuitori au notificat acceptul de a prelua
activitatea titularului de licen˛„ concesionar care trebuie
Ónlocuit, la stabilirea titularului sau a titularilor de licen˛„
Ónlocuitori, ANRE va lua Ón considerare elemente ca:
a) existen˛a resurselor financiare necesare extinderii
volumului activit„˛ii de distribu˛ie;
b) inten˛ia declarat„ privind extinderea zonei de prestare
a serviciului de distribu˛ie, prin achizi˛ionarea integral„ sau
par˛ial„ a capacit„˛ilor de distribu˛ie a energiei electrice
de˛inute de titularul de licen˛„ Ónlocuit, precum ∫i prin
ob˛inerea concesiunii serviciului public de distribu˛ie Ón zona
aferent„ acestora;
c) volumul capacit„˛ilor de distribu˛ie de 110 kV ∫i de
medie tensiune care apar˛in titularului de licen˛„, poten˛ial
Ónlocuitor, amplasate Ón zona de activitate a titularului de
licen˛„ care trebuie Ónlocuit;
d) repartizarea zonelor de activitate, Ón cazul Ón care
ANRE decide s„ desemneze 2 sau mai mul˛i titulari de
licen˛„ Ónlocuitori, astfel Ónc‚t s„ se asigure prestarea
serviciului la ansamblul utilizatorilor re˛elei electrice de
distribu˛ie de˛inute de titularul de licen˛„ Ónlocuit.
(2) Atunci c‚nd niciunul dintre concesionarii serviciului
nu a notificat acceptul privind preluarea activit„˛ii de
distribu˛ie a titularului de licen˛„ care trebuie Ónlocuit sau
to˛i poten˛ialii Ónlocuitori ai acestui titular de licen˛„ au
notificat refuzul de a prelua activitatea respectiv„, ANRE va
desemna titularul/titularii de licen˛„ Ónlocuitor/Ónlocuitori.
Desemnarea titularului/titularilor de licen˛„ Ónlocuitor/
Ónlocuitori se va face dintre concesionarii care desf„∫oar„
serviciul de distribu˛ie Ón zonele Ónvecinate (cu limit„ de
demarca˛ie administrativ„) zonei de activitate alocate
titularului de licen˛„ care trebuie Ónlocuit, lu‚nd Ón
considerare elemente cum sunt cele men˛ionate la alin. (1)
lit. a), c), d).
Art. 15. — Deciziile emise de ANRE conform art. 10,
˛in‚nd cont de situa˛iile identificate la art. 14, se vor difuza
∫i concedentului.
CAPITOLUL IX
Dispozi˛ii tranzitorii
Art. 16. — (1) Dup„ finalizarea procesului de privatizare
a societ„˛ilor comerciale care sunt concesionare ale
serviciului public privind distribu˛ia energiei electrice (proces
ini˛iat prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.377/2002 pentru
aprobarea Strategiei de privatizare a societ„˛ilor comerciale
filiale de distribu˛ie ∫i furnizare a energiei electrice
îElectrica Dobrogea“ — S.A. ∫i îElectrica Banat“ — S.A.),
ANRE va ini˛ia consult„ri cu to˛i titularii de licen˛e de
distribu˛ie cu privire la necesitatea sau oportunitatea
actualiz„rii/revizuirii prezentei proceduri.
(2) Un obiectiv al actualiz„rii prezentei proceduri poate fi
acela de a trata situa˛ia Ón care titularii de licen˛„
concesionari ai serviciului convin din timp, Ónainte de
apari˛ia efectiv„ a condi˛iilor determinante pentru aplicarea
prezentei proceduri, asupra modalit„˛ii de transferare a
utiliz„rii capacit„˛ilor energetice de distribu˛ie ∫i a prest„rii
serviciului, pentru asigurarea continuit„˛ii sale.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 756/5.IX.2006

5

AUTORITATEA NAﬁIONAL√ SANITAR√ VETERINAR√ ™I PENTRU SIGURANﬁA ALIMENTELOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabile∫te cerin˛ele de s„n„tate a animalelor
aplicabile comer˛ului intracomunitar ∫i importului de material seminal provenit de la animale
domestice din specia bovine
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonan˛a Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activit„˛ii
sanitar-veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 215/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 3 alin. (3) ∫i al art. 4 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor ∫i a unit„˛ilor din subordinea acesteia,
v„z‚nd Referatul de aprobare nr. 25.419 din 25 august 2006, Óntocmit de Direc˛ia general„ sanitar„ veterinar„
din cadrul Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Norma sanitar„ veterinar„ care
stabile∫te cerin˛ele de s„n„tate a animalelor aplicabile
comer˛ului intracomunitar ∫i importului de material seminal
provenit de la animale domestice din specia bovine,
prev„zut„ Ón anexa care face parte integrant„ din prezentul
ordin.
Art. 2. — Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor, institutele veterinare centrale
∫i direc˛iile sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a
alimentelor jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti vor duce la
Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — (1) La data intr„rii Ón vigoare a prezentului
ordin se abrog„ Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei
∫i p„durilor nr. 353/2001 pentru aprobarea Normei sanitare
veterinare privind condi˛iile sanitare veterinare pentru
recoltarea, importul-exportul ∫i comercializarea materialului

seminal de bovine, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 111 din 11 februarie 2002.
(2) De la data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin,
referirile f„cute la ordinul men˛ionat la alin. (1) se vor
considera ca fiind referiri la prezentul ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului
88/407/CEE care stabile∫te cerin˛ele de s„n„tate a
animalelor aplicabile comer˛ului intracomunitar ∫i importului
de material seminal provenit de la animale domestice din
specia bovine, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor
Europene (JOCE) nr. L 194 din 22 iulie 1988, p. 10, astfel
cum a fost modificat„ ultima dat„ prin Decizia Comisiei
2006/16/CE, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene (JOUE) nr. L 11 din 17 ianuarie 2006, p. 21.
Art. 5. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare la data
ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.

p. Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
Radu Che˛an Roati∫
Bucure∫ti, 25 august 2006.
Nr. 205.
ANEX√

NORMA SANITAR√ VETERINAR√
care stabile∫te cerin˛ele de s„n„tate a animalelor aplicabile comer˛ului intracomunitar ∫i importului
de material seminal provenit de la animale domestice din specia bovine
CAPITOLUL I
Prevederi generale
Art. 1. — (1) Prezenta norm„ sanitar„ veterinar„
stabile∫te condi˛iile de s„n„tate a animalelor aplicabile
comer˛ului intracomunitar ∫i importului din ˛„ri ter˛e de
material seminal provenit de la animale domestice din
specia bovine.
(2) Prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ nu trebuie s„
influen˛eze prevederile comunitare ∫i/sau na˛ionale Ón
materie de zootehnie, care reglementeaz„, Ón general,
organizarea Óns„m‚n˛„rii artificiale ∫i, Ón special, distribuirea
de material seminal.
Art. 2. — Œn sensul prezentei norme sanitare veterinare
trebuie s„ se aplice dac„ este necesar, defini˛iile con˛inute
la art. 2 din Norma sanitar„ veterinar„ privind problemele
de s„n„tate a animalelor ce afecteaz„ comer˛ul
intracomunitar cu animale din speciile bovine ∫i suine,
aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale

Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor
nr. 61/2006, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 289 ∫i 289 bis din 30 martie 2006, ce
transpune Ón legisla˛ia na˛ional„ Directiva Consiliului
64/432/CEE, ∫i la art. 2 din Regulamentul Parlamentului
European ∫i al Consiliului nr. 854/2004/CE, care stabile∫te
reguli specifice pentru organizarea de controale oficiale
referitoare la produsele de origine animal„ destinate
consumului uman ∫i la cele men˛ionate mai jos:
a) material seminal — ejaculatul preparat sau diluat,
provenit de la un animal domestic din specia bovine;
b) (i) centru de colectare a materialului seminal —
unitatea oficial aprobat„ ∫i supravegheat„, situat„
pe teritoriul Rom‚niei, al altui stat membru sau
al unei ˛„ri ter˛e, Ón care materialul seminal este
produs pentru utilizare Ón scopul Óns„m‚n˛„rii
artificiale;
(ii) centru de depozitare a materialului seminal —
unitatea oficial autorizat„ ∫i supravegheat„,
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situat„ pe teritoriul Rom‚niei, al altui stat
membru sau al unei ˛„ri ter˛e, Ón care materialul
seminal este depozitat pentru utilizare Ón scopul
Óns„m‚n˛„rii artificiale;
c) medic veterinar oficial — medicul veterinar desemnat
de Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor ca autoritate competent„ a Rom‚niei,
de autoritatea altui stat membru sau a unei ˛„ri ter˛e;
d) medic veterinar al centrului — medicul veterinar
responsabil pentru respectarea zilnic„ Ón centru a cerin˛elor
stabilite de prezenta norm„ sanitar„ veterinar„;
e) transport — cantitatea de material seminal la care se
refer„ un singur certificat;
f) ˛ara de colectare:
(i) statul membru ori ˛ara ter˛„ Ón care materialul
seminal este colectat ∫i expediat c„tre Rom‚nia;
sau
(ii) Rom‚nia ca stat membru Ón care materialul
seminal este colectat ∫i expediat c„tre alt stat
membru;
g) laborator aprobat — laboratorul situat pe teritoriul
Rom‚niei, al altui stat membru sau al unei ˛„ri ter˛e,
desemnat de autoritatea veterinar„ competent„ s„
efectueze test„rile stabilite de prezenta norm„ sanitar„
veterinar„;
h) colectare — cantitatea de material seminal colectat„
de la un donator Ón orice moment.
CAPITOLUL II
Comer˛ intracomunitar
Art. 3. — Este expediat de pe teritoriul Rom‚niei pe
teritoriul altui stat membru numai materialul seminal care
trebuie s„ Óndeplineasc„ urm„toarele condi˛ii generale:
a) s„ fi fost colectat ∫i procesat ∫i/sau depozitat, dac„
este nevoie, Óntr-un centru de colectare ori depozitare sau
Ón centre aprobate Ón acest scop, pentru Óns„m‚n˛are
artificial„ ∫i pentru comer˛ intracomunitar, Ón conformitate cu
art. 5 alin. (1);
b) s„ fi fost colectat de la animale domestice din specia
bovine, al c„ror status de s„n„tate este Ón conformitate cu
anexa nr. 2;
c) s„ fi fost colectat, procesat, depozitat ∫i transportat
Ón conformitate cu anexele nr. 1 ∫i 3;
d) s„ fi fost Ónso˛it pe durata transportului c„tre ˛ara de
destina˛ie de un certificat de s„n„tate a animalelor, Ón
conformitate cu art. 6 alin. (1).
Art. 4. — Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor nu se opune intr„rii pe
teritoriul Rom‚niei a materialului seminal provenit de la
taurii vaccina˛i Ómpotriva febrei aftoase. Atunci c‚nd
materialul seminal a fost ob˛inut de la un taur care a fost
vaccinat Ómpotriva febrei aftoase Óntr-o perioad„ de 12 luni
Ónainte de colectare, 5% din materialul seminal de la
fiecare colectare (cu un minim de 5 paiete), destinat
expedierii c„tre alte state membre, trebuie s„ fie supus
unui test de izolare a virusului febrei aftoase, cu rezultate
negative, Óntr-un laborator al statului membru de destina˛ie
sau Óntr-un laborator desemnat de acesta.
Art. 5. — (1) Autorizarea prev„zut„ la art. 3 lit. a) este
acordat„ numai Ón cazul Ón care sunt Óndeplinite prevederile
anexei nr. 1 ∫i Ón cazul Ón care centrul/centrele de
colectare sau depozitare a materialului seminal este/sunt Ón
m„sur„ s„ respecte ∫i alte prevederi ale prezentei norme
sanitare veterinare. Medicul veterinar oficial supravegheaz„
respectarea acelor prevederi ∫i trebuie s„ retrag„
autorizarea atunci c‚nd nu mai sunt respectate una sau
mai multe prevederi.

(2) Toate centrele de colectare sau depozitare a
materialului seminal aprobate trebuie s„ fie Ónregistrate,
fiec„rui centru fiindu-i acordat un num„r veterinar de
Ónregistrare. Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor trimite o list„ cu
centrul/centrele de colectare sau depozitare a materialului
seminal ∫i numerele veterinare de Ónregistrare a acestora
celorlalte state membre ale Uniunii Europene ∫i Comisiei
Europene ∫i notific„ acestora despre orice retragere a
autoriza˛iei.
(3) Regulile generale pentru aplicarea acestui articol
trebuie s„ fie adoptate Ón conformitate cu procedura
comunitar„.
Art. 6. — (1) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor permite intrarea pe teritoriul
Rom‚niei a materialului seminal, cu condi˛ia prezent„rii
unui certificat de s„n„tate a animalelor Óntocmit de medicul
veterinar oficial al statului membru de colectare, Ón
conformitate cu anexa nr. 4. Acest certificat trebuie:
a) s„ fie Óntocmit Ón cel pu˛in una dintre limbile oficiale
ale statului membru de colectare ∫i Ón una dintre limbile
oficiale ale statului membru de destina˛ie;
b) s„ Ónso˛easc„ transportul p‚n„ la destina˛ia acestuia,
Ón forma sa original„;
c) s„ fie redactat pe o singur„ fil„ de h‚rtie;
d) s„ fie emis pentru un singur destinatar.
(2) a) Œn cazul Ón care Rom‚nia este stat membru de
destina˛ie, Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor interzice intrarea transporturilor
dac„, Ón fapt, controlul documentelor relev„ c„ nu au fost
respectate prevederile art. 3.
b) Œn cazul Ón care Rom‚nia este stat membru de
destina˛ie, Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor poate lua m„surile necesare,
inclusiv punerea Ón carantin„, Ón scopul ob˛inerii de probe
clare Ón cazurile Ón care materialul seminal este suspectat
de a fi infectat sau contaminat cu organisme patogene.
c) Prin deciziile luate Ón baza lit. a) sau b) trebuie, la
cererea expeditorului sau a reprezentantului acestuia, s„ se
autorizeze reexpedierea materialului seminal, cu condi˛ia ca
acesta s„ nu contravin„ principiilor privind s„n„tatea
animalelor.
(3) Dac„ admiterea materialului seminal este interzis„
din unul dintre motivele men˛ionate la alin. (2) lit. a) ∫i b)
∫i statul membru de colectare nu autorizeaz„ Ón termen
de 30 de zile reexpedierea materialului seminal, Autoritatea
Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„
∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor, ca autoritate competent„ a Rom‚niei, ca stat
membru de destina˛ie, dispune ca acesta s„ fie distrus.
(4) Deciziile luate de Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„
Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor Ón baza alin. (2)
∫i (3) trebuie s„ fie comunicate expeditorului sau
reprezentantului acestuia, Ómpreun„ cu motivele men˛ionate.
CAPITOLUL III
Import din ˛„ri ter˛e
Art. 7. — (1) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor poate autoriza importul de
material seminal numai din acele ˛„ri ter˛e care se afl„ pe
o list„ Óntocmit„ Ón conformitate cu procedura comunitar„.
Aceast„ list„ poate fi suplimentat„ sau amendat„ Ón
conformitate cu procedura comunitar„.
(2) Œn luarea deciziei dac„ o ˛ar„ ter˛„ poate s„ apar„
pe lista la care se refer„ alin. (1) trebuie s„ se ˛in„ cont
Ón special de:
a) starea de s„n„tate a efectivului, a altor animale
domestice ∫i s„lbatice din ˛ara ter˛„, cu referire Ón special
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la bolile exotice ale animalelor ∫i la s„n„tatea mediului din
˛ara respectiv„, care ar putea periclita s„n„tatea animalelor
din statele membre ale Uniunii Europene;
b) regularitatea ∫i rapiditatea informa˛iilor furnizate de
˛ara ter˛„ cu privire la prezen˛a pe teritoriul acesteia a
bolilor contagioase ale animalelor, Ón special a acelor boli
men˛ionate Ón listele A ∫i B ale Oficiului Interna˛ional de
Epizootii;
c) regulile privind prevenirea ∫i combaterea bolilor la
animale Ón ˛ara respectiv„;
d) structura serviciilor veterinare Ón ˛„rile ter˛e ∫i de
puterile acestora;
e) organizarea ∫i implementarea m„surilor de prevenire
∫i combatere a bolilor contagioase ale animalelor; ∫i
f) garan˛iile pe care ˛„rile ter˛e le pot acorda cu privire
la conformitatea cu prezenta norm„ sanitar„ veterinar„.
(3) Lista la care se refer„ alin. (1) ∫i toate
amendamentele la aceasta sunt publicate Ón Jurnalul Oficial
al Comunit„˛ilor Europene.
Art. 8. — (1) a) Listele centrelor de colectare ∫i
depozitare din care Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„
Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor autorizeaz„
importul de material seminal originar din ˛„rile ter˛e trebuie
s„ fie stabilite ∫i actualizate Ón conformitate cu prezentul
articol.
b) O unitate poate s„ fie pus„ pe o astfel de list„ dac„
autoritatea competent„ a ˛„rii ter˛e de origine garanteaz„
c„ sunt Óndeplinite condi˛iile la care se refer„ alin. (2) ∫i
alin. (3) lit. b)—e).
c) Autorit„˛ile competente ale ˛„rilor ter˛e care sunt pe
listele Óntocmite ∫i actualizate Ón conformitate cu art. 7
trebuie s„ garanteze c„ listele centrelor de colectare ∫i
depozitare a materialului seminal din care acesta poate fi
expediat Ón Comunitatea European„ sunt Óntocmite,
actualizate ∫i comunicate Comisiei Europene.
(2) Œn luarea deciziei dac„ centrul/centrele de colectare
sau depozitare a materialului seminal dintr-o ˛ar„ ter˛„
poate/pot ap„rea pe lista la care se refer„ alin. (1) trebuie
s„ se ˛in„ cont Ón special de supravegherea veterinar„ a
sistemelor de producere a materialului seminal Ón ˛ara
ter˛„, de puterile serviciilor veterinare ∫i de supravegherea
la care este/sunt supus/supuse centrul/centrele de colectare
sau depozitare a materialului seminal.
(3) Un centru de colectare sau depozitare a materialului
seminal poate s„ apar„ pe lista prev„zut„ la alin. (1)
numai dac„:
a) este situat Ón una dintre ˛„rile cuprinse Ón lista la
care se refer„ art. 7 alin. (1);
b) Óndepline∫te cerin˛ele prev„zute la cap. I ∫i II din
anexa nr. 1;
c) este aprobat oficial de c„tre serviciile veterinare ale
˛„rii ter˛e respective pentru export Ón Comunitatea
European„;
d) este sub supravegherea unui medic veterinar al
centrului din ˛ara ter˛„ respectiv„; ∫i
e) este supus unei inspec˛ii riguroase efectuate cel pu˛in
de dou„ ori pe an de c„tre un medic veterinar oficial al
˛„rii ter˛e respective.
Art. 9. — (1) Materialul seminal trebuie s„ provin„ de la
animale care, imediat Ónainte de colectarea materialului
seminal, au r„mas cel pu˛in 6 luni pe teritoriul unei ˛„ri
ter˛e care figureaz„ pe lista Óntocmit„ Ón conformitate cu
art. 7 alin. (1).
(2) F„r„ a aduce atingere art. 7 alin. (1) ∫i alin. (1) al
prezentului articol, Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nu autorizeaz„ importul de
material seminal dintr-o ˛ar„ ter˛„ care figureaz„ pe list„
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dac„ materialul seminal nu corespunde cerin˛elor de
s„n„tate a animalelor, adoptate Ón conformitate cu
procedura comunitar„, pentru importul de material seminal
din ˛ara respectiv„.
(3) Œn adoptarea cerin˛elor la care se refer„ alin. (2)
trebuie s„ se ˛in„ cont de:
a) situa˛ia s„n„t„˛ii animalelor Ón zona din jurul centrului
de colectare a materialului seminal, cu referire Ón special
la bolile care apar pe lista A a Oficiului Interna˛ional de
Epizootii;
b) starea de s„n„tate a efectivului Ón centrul de
colectare a materialului seminal, inclusiv de cerin˛ele de
testare;
c) starea de s„n„tate a animalului donator ∫i de
cerin˛ele de testare;
d) cerin˛ele de testare Ón ceea ce prive∫te materialul
seminal.
(4) Baza de referin˛„ pentru stabilirea condi˛iilor de
s„n„tate a animalelor Ón conformitate cu alin. (2) pentru
tuberculoza ∫i bruceloza bovin„ trebuie s„ fie standardele
stabilite de anexa nr. 1 la norma sanitar„ veterinar„
aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale
Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor
nr. 61/2006 ce transpune Ón legisla˛ia na˛ional„ Directiva
Consiliului 64/432/CEE. Œn conformitate cu procedura
comunitar„, se poate decide, de la caz la caz, s„ se
renun˛e la aceste condi˛ii atunci c‚nd ˛ara ter˛„ respectiv„
ofer„ garan˛ii similare privind s„n„tatea animalelor. Œn acest
caz, trebuie s„ fie stabilite, Ón conformitate cu aceea∫i
procedur„, condi˛ii de s„n„tate a animalelor cel pu˛in
echivalente celor men˛ionate Ón anexa nr. 1 la norma
sanitar„ veterinar„ aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui
Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor nr. 61/2006 ce transpune Ón legisla˛ia na˛ional„
Directiva Consiliului 64/432/CEE, pentru a se permite
intrarea unor astfel de animale Ón centrele de colectare a
materialului seminal.
(5) Prevederile art. 4 trebuie s„ se aplice mutatis
mutandis.
Art. 10. — (1) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor trebuie s„ autorizeze
importul de material seminal numai pe baza prezent„rii
unui certificat de s„n„tate a animalelor Óntocmit ∫i semnat
de c„tre un medic veterinar oficial din ˛ara ter˛„ de
colectare. Acest certificat trebuie:
a) s„ fie Óntocmit Ón cel pu˛in una dintre limbile oficiale
ale statului membru de destina˛ie ∫i Ón una dintre limbile
oficiale ale statului membru unde este efectuat controlul
importului prev„zut la art. 11;
b) s„ Ónso˛easc„ materialul seminal Ón original;
c) s„ fie Óntocmit pe o singur„ fil„ de h‚rtie;
d) s„ fie emis pentru un singur destinatar.
(2) Certificatul trebuie s„ fie conform unui model
Óntocmit Ón conformitate cu procedura comunitar„.
Art. 11. — Regulile stabilite de Norma sanitar„
veterinar„ ce stabile∫te principiile care reglementeaz„
organizarea controalelor veterinare privind produsele care
intr„ Ón Rom‚nia din ˛„ri ter˛e, aprobat„ prin Ordinul
ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor nr. 71/2003,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 157
∫i 157 bis din 12 martie 2003, ce transpune Ón legisla˛ia
na˛ional„ Directiva Consiliului 97/78/CE, trebuie s„ se
aplice Ón special organiz„rii ∫i monitoriz„rii controalelor care
sunt efectuate de Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor
∫i trebuie s„ fie
implementate m„suri de protec˛ie.
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CAPITOLUL IV
M„suri de protec˛ie ∫i control

Art. 12. — Regulile stabilite de Norma sanitar„
veterinar„ privind controalele veterinare ∫i zootehnice
aplicabile comer˛ului Rom‚niei cu statele membre ale
Uniunii Europene cu unele animale vii ∫i produse de
origine animal„, aprobat„ prin Ordinul ministrului agriculturii,
alimenta˛iei ∫i p„durilor nr. 580/2002, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 250 din 11 aprilie 2003,
ce transpune Ón legisla˛ia na˛ional„ Directiva Consiliului
90/425/CEE, trebuie s„ se aplice Ón special controalelor la
origine, organiz„rii ∫i monitoriz„rii controalelor care trebuie
s„ fie efectuate de c„tre Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„
Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor, ca autoritate
competent„ a Rom‚niei, ca stat membru de destina˛ie, ∫i
trebuie s„ fie implementate m„suri de protec˛ie.
Art. 13. — (1) Exper˛ii veterinari ai Comisiei Europene
pot, Ón cooperare cu Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„
Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor ∫i cu ˛„rile ter˛e,
s„ efectueze controale la fa˛a locului, Ón m„sura Ón care
acest lucru este indispensabil pentru asigurarea aplic„rii
uniforme a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(2) Rom‚nia ca ˛ar„ de colectare pe al c„rei teritoriu se
face controlul trebuie s„ acorde toat„ asisten˛a necesar„
exper˛ilor Ón realizarea responsabilit„˛ilor acestora.
(3) Œn situa˛ia Ón care Rom‚nia este ˛ar„ de colectare,
Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor trebuie s„ ia orice m„suri prin care
se poate dovedi necesitatea de a se ˛ine cont de
rezultatele investiga˛iei.
(4) Prevederile generale pentru implementarea acestui
articol, Ón special cu privire la frecven˛a ∫i metoda de
efectuare a controalelor la care se refer„ alin. (1), trebuie
s„ fie stabilite Ón conformitate cu procedura comunitar„.
Art. 14. — (1) Prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ nu se
aplic„ pentru materialul seminal colectat ∫i procesat Ón
Rom‚nia Ónainte de 1 ianuarie 1990.
(2) P‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a deciziilor adoptate
Ón conformitate cu art. 8—10, Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„
Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nu aplic„ pentru
importurile de material seminal provenit din ˛„ri ter˛e
condi˛ii mai bune dec‚t cele care rezult„ din aplicarea
cap. II.
Art. 15. — Anexele nr. 1—4 fac parte integrant„ din
prezenta norm„ sanitar„ veterinar„.
ANEXA Nr. 1
la norma sanitar„ veterinar„

CAPITOLUL I
Condi˛ii pentru aprobarea oficial„ a centrelor

CAPITOLUL II
Condi˛ii cu privire la supravegherea oficial„ a centrelor

1. Centrele de colectare a materialului seminal trebuie:
a) s„ fie puse sub supravegherea permanent„ a unui
medic veterinar al centrului autorizat de Autoritatea
Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor;
b) s„ aib„ cel pu˛in:
(i) spa˛ii de cazare a animalelor, inclusiv facilit„˛i de
izolare;
(ii) spa˛ii de colectare a materialului seminal, inclusiv
o Ónc„pere separat„ pentru cur„˛area ∫i
dezinfec˛ia sau sterilizarea echipamentului;
(iii) o Ónc„pere de procesare a materialului seminal,
care nu este neap„rat necesar s„ se g„seasc„
Ón acela∫i loc;
(iv) o Ónc„pere de depozitare a materialului seminal,
care nu este neap„rat necesar s„ se g„seasc„
Ón acela∫i loc;
c) s„ fie astfel construite sau izolate Ónc‚t s„ fie
prevenit contactul cu efectivul de animale din afar„;
d) s„ fie astfel construite Ónc‚t spa˛iile de cazare a
animalelor ∫i de colectare, procesare ∫i depozitare a
materialului seminal s„ poat„ fi u∫or cur„˛ate ∫i
dezinfectate;
e) s„ aib„ spa˛ii de izolare care nu au comunicare
direct„ cu spa˛iile obi∫nuite de cazare a animalelor;
f) s„ fie astfel proiectate Ónc‚t spa˛iul pentru cazarea
animalelor s„ fie separat fizic de camera de procesare a
materialului seminal ∫i am‚ndou„ separate de camera de
depozitare a acestuia.
2. Centrele de depozitare a materialului seminal trebuie:
a) s„ fie puse sub supravegherea permanent„ a unui
medic veterinar al centrului autorizat de Autoritatea
Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor;
b) s„ fie astfel construite sau izolate Ónc‚t s„ fie
prevenit contactul cu efectivul de animale din afar„;
c) s„ fie astfel construite Ónc‚t spa˛iile de depozitare s„
poat„ fi u∫or cur„˛ate ∫i dezinfectate.

I. Centrele de colectare a materialului seminal trebuie:
a) s„ fie astfel supravegheate Ónc‚t acestea s„ con˛in„
numai animale din specia de la care se recolteaz„
materialul seminal. Alte animale domestice care sunt strict
necesare pentru func˛ionarea normal„ a centrului de
colectare pot, de asemenea, s„ fie admise, cu condi˛ia ca
acestea s„ nu prezinte risc de infec˛ie pentru acele specii
de la care materialul seminal trebuie s„ fie colectat ∫i s„
Óndeplineasc„ condi˛iile stabilite de medicul veterinar al
centrului;
b) s„ fie astfel supravegheate Ónc‚t s„ fie ˛inut„ o
eviden˛„ a tuturor bovinelor din centru, oferind detalii
despre ras„, data f„t„rii ∫i identificarea fiec„rui animal, ∫i,
de asemenea, o eviden˛„ a tuturor controalelor privind
bolile ∫i a tuturor vaccin„rilor efectuate pentru fiecare
animal;
c) s„ fie inspectate Ón mod regulat de c„tre un medic
veterinar oficial, cel pu˛in de dou„ ori pe an, Ón cadrul
controalelor permanente privind condi˛iile de autorizare ∫i
supraveghere;
d) s„ fie astfel supravegheate Ónc‚t s„ fie prevenit„
intrarea persoanelor neautorizate. Œn plus, vizitatorilor
autoriza˛i trebuie s„ li se solicite s„ Óndeplineasc„ condi˛iile
stabilite de medicul veterinar al centrului;
e) s„ angajeze personal competent din punct de vedere
tehnic, instruit corespunz„tor Ón privin˛a procedurilor de
dezinfec˛ie ∫i a tehnicilor de igien„ relevante pentru
controlul r„sp‚ndirii bolii;
f) s„ fie astfel supravegheate Ónc‚t:
(i) numai materialul seminal colectat Óntr-un centru
aprobat s„ fie procesat ∫i depozitat Ón centre
aprobate, f„r„ s„ intre Ón contact cu orice alt
transport de material seminal. Materialul seminal
care nu a fost colectat Óntr-un centru aprobat
poate fi procesat Ón centre de colectare
aprobate, cu condi˛ia ca:
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1. astfel de material seminal s„ provin„ de la bovine
care Óndeplinesc condi˛iile stabilite la cap. I pct. I lit. d) din
anexa nr. 2 la norma sanitar„ veterinar„;
2. procesarea s„ fie efectuat„ cu echipament diferit sau
Óntr-o perioad„ diferit„ de ce a materialului seminal destinat
comer˛ului intracomunitar, Ón ultimul caz echipamentul
urm‚nd s„ fie cur„˛at ∫i sterilizat dup„ utilizare;
3. astfel de material seminal s„ nu poat„ face obiectul
comer˛ului intracomunitar ∫i s„ nu poat„ intra Ón nici un
moment Ón contact cu materialul seminal sau s„ fie
depozitat Ómpreun„ cu materialul seminal destinat
comer˛ului intracomunitar;
4. astfel de material seminal s„ fie identificat printr-o
marc„ diferit„ dec‚t cea prev„zut„ la pct. (vii); de
asemenea, embrionii congela˛i pot fi depozita˛i Ón centre
aprobate, cu condi˛ia ca:
A. o astfel de depozitare s„ fie autorizat„ de Autoritatea
Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor;
B. embrionii s„ Óndeplineasc„ cerin˛ele Normei sanitare
veterinare privind condi˛iile de s„n„tate a animalelor, care
reglementeaz„ comer˛ul intracomunitar ∫i importul din ˛„ri
ter˛e de embrioni proveni˛i de la animale domestice din
specia bovine, aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii
Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor nr. 134/2006, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 617 ∫i 617 bis din 18 iulie 2006,
ce transpune Ón legisla˛ia na˛ional„ Directiva Consiliului
89/556/CEE;
C. embrionii s„ fie depozita˛i Ón recipiente de depozitare
separate, Ón cl„diri pentru depozitarea materialului seminal
aprobat;
(ii) colectarea, procesarea ∫i depozitarea materialului
seminal s„ aib„ loc numai Ón cl„diri rezervate
acestui scop ∫i Ón condi˛ii stricte de igien„;
(iii) toate instrumentele care vin Ón contact cu
materialul seminal sau cu animalul donator pe
perioada colect„rii ∫i proces„rii s„ fie riguros
dezinfectate sau sterilizate Ónainte de utilizare, cu
excep˛ia instrumentelor de unic„ folosin˛„;
(iv) produsele de origine animal„ utilizate Ón
procesarea materialului seminal, inclusiv aditivii
sau un diluant, s„ fie ob˛inute de la surse care
nu prezint„ nici un risc pentru s„n„tatea
animalelor sau s„ fie tratate Ónainte de utilizare,
astfel Ónc‚t s„ fie prevenit orice risc;
(v) recipientele de depozitare ∫i de transport s„ fie
riguros dezinfectate sau sterilizate Ónainte de
Ónceperea fiec„rei opera˛ii de umplere, cu
excep˛ia recipientelor de unic„ folosin˛„;
(vi) agentul criogenic utilizat s„ nu fi fost folosit
anterior pentru alte produse de origine animal„;
(vii) fiecare doz„ individual„ de material seminal s„
fie marcat„ Ón mod clar, astfel Ónc‚t s„ se poat„
stabili imediat data colect„rii materialului seminal,
rasa ∫i identificarea animalului donator ∫i
num„rul de aprobare al centrului. Autoritatea
Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor trebuie s„ comunice Comisiei
Europene ∫i celorlalte state membre ale Uniunii
Europene caracteristicile ∫i forma m„rcii utilizate
pe teritoriul propriu;
(viii) unit„˛ile de depozitare trebuie s„ respecte
condi˛iile specifice referitoare la supravegherea
centrelor de depozitare a materialului seminal
prev„zute la pct. II.
II. Centrele de depozitare a materialului seminal trebuie:
a) s„ fie astfel supravegheate Ónc‚t s„ fie ˛inut„ o
eviden˛„ a circula˛iei materialului seminal (la intrarea sau
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ie∫irea din centru) ∫i a statutului de taur donator al c„rui
material seminal este depozitat acolo ∫i care trebuie s„
respecte cerin˛ele prezentei norme sanitare veterinare;
b) s„ fie inspectate Ón mod regulat de un medic
veterinar oficial, cel pu˛in de dou„ ori pe an, Ón cadrul
controalelor permanente privind condi˛iile de aprobare ∫i
supraveghere;
c) s„ fie astfel supravegheate Ónc‚t s„ fie prevenit„
intrarea persoanelor neautorizate. Mai mult, vizitatorilor
autoriza˛i trebuie s„ li se solicite s„ Óndeplineasc„, Ón fapt,
condi˛iile stabilite de medicul veterinar al centrului;
d) s„ angajeze personal competent din punct de vedere
tehnic, instruit corespunz„tor Ón privin˛a procedurilor de
dezinfec˛ie ∫i a tehnicilor de igien„ relevante pentru
controlul r„sp‚ndirii bolii;
e) s„ fie astfel supravegheate Ónc‚t:
(i) numai materialul seminal colectat Ón centre de
colectare aprobate Ón conformitate cu prezenta
norm„ sanitar„ veterinar„ s„ fie depozitat Ón
centre de depozitare aprobate, f„r„ s„ intre Ón
contact cu orice alt material seminal. Œn plus,
numai materialul seminal care provine dintr-un
centru de colectare sau depozitare aprobat ∫i
transportat Ón condi˛ii care asigur„ toate
garan˛iile de s„n„tate a animalelor ∫i care nu a
intrat Ón contact cu nici un alt material seminal
poate s„ fie adus Óntr-un centru de depozitare
aprobat. De asemenea, embrionii congela˛i pot fi
depozita˛i Ón centre aprobate, cu condi˛ia ca:
1. astfel de depozitare s„ fie autorizat„ de c„tre
Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor;
2. embrionii s„ Óndeplineasc„ cerin˛ele Normei
sanitare veterinare privind condi˛iile de
s„n„tate a animalelor, care reglementeaz„
comer˛ul intracomunitar ∫i importul din ˛„ri
ter˛e de embrioni proveni˛i de la animale
domestice din specia bovine, aprobat„ prin
Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale
Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor nr. 134/2006, ce transpune Ón
legisla˛ia na˛ional„ Directiva Consiliului
89/556/CEE;
3. embrionii s„ fie depozita˛i Ón recipiente de
depozitare separate, Ón cl„diri pentru
depozitarea materialului seminal aprobat;
(ii) depozitarea materialului seminal s„ aib„ loc
numai Ón cl„diri rezervate pentru acest scop ∫i
Ón condi˛ii stricte de igien„;
(iii) toate instrumentele care vin Ón contact cu
materialul seminal s„ fie riguros dezinfectate sau
sterilizate Ónainte de utilizare, cu excep˛ia
instrumentelor de unic„ folosin˛„;
(iv) recipientele de depozitare ∫i transport s„ fie
riguros dezinfectate sau sterilizate Ónainte de
Ónceperea fiec„rei opera˛ii de umplere, cu
excep˛ia recipientelor de unic„ folosin˛„;
(v) agentul criogenic utilizat s„ nu fi fost folosit
anterior pentru alte produse de origine animal„;
(vi) fiecare doz„ individual„ de material seminal s„
fie marcat„ Ón mod clar astfel Ónc‚t s„ se poat„
stabili imediat data colect„rii materialului seminal,
rasa ∫i identificarea animalului donator ∫i
num„rul de aprobare al centrului de colectare.
Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor trebuie s„ comunice
Comisiei Europene ∫i celorlalte state membre ale
Uniunii Europene caracteristicile ∫i forma m„rcii
utilizate pe teritoriul propriu.
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ANEXA Nr. 2
la norma sanitar„ veterinar„

CAPITOLUL I
Condi˛ii care se aplic„ pentru circula˛ia animalelor Ón
centrele aprobate de colectare a materialului seminal
I. Pentru toate bovinele admise Óntr-un centru de
colectare a materialului seminal trebuie s„ se aplice
urm„toarele cerin˛e:
a) acestea trebuie s„ fi fost supuse unei perioade de
carantin„ de cel pu˛in 28 de zile Ón ad„posturi special
aprobate Ón acest scop de Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„
Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor ∫i unde sunt
prezente numai animale biongulate care au cel pu˛in
acela∫i status de s„n„tate;
b) Ónainte de sta˛ionarea acestora Ón ad„posturile pentru
carantin„ descrise la lit. a) acestea trebuie s„ fi apar˛inut
unui efectiv oficial liber de tuberculoz„ ∫i bruceloz„, Ón
conformitate cu Norma sanitar„ veterinar„ privind
problemele de s„n„tate a animalelor ce afecteaz„ comer˛ul
intracomunitar cu animale din speciile bovine ∫i suine,
aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale
Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor
nr. 61/2006, ce transpune Ón legisla˛ia na˛ional„ Directiva
Consiliului 64/432/CEE. Animalele nu trebuie s„ fi fost
˛inute anterior Óntr-un efectiv cu un status de s„n„tate
inferior;
c) acestea trebuie s„ provin„ dintr-un efectiv oficial liber
de leucoz„ enzootic„ bovin„, astfel cum este definit Ón
norma sanitar„ veterinar„ aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui
Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor nr. 61/2006, ce transpune Ón legisla˛ia na˛ional„
Directiva Consiliului 64/432/CEE, sau trebuie s„ fi fost
ob˛inute de la femele care au fost supuse unui test, cu
rezultate negative, test efectuat Ón conformitate cu cap. II
din anexa nr. 4 la norma sanitar„ veterinar„ aprobat„ prin
Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 61/2006, ce transpune
Ón legisla˛ia na˛ional„ Directiva Consiliului 64/432/CEE, dup„
Óndep„rtarea animalelor de la femel„. Œn cazul animalelor
ob˛inute prin transfer de embrioni, prin femel„ se Ón˛elege
animalul receptor pentru embrion. Dac„ aceast„ cerin˛„ nu
poate fi Óndeplinit„, materialul seminal nu poate face
obiectul comer˛ului, p‚n„ c‚nd animalul donator nu a atins
v‚rsta de 2 ani ∫i nu a fost testat cu rezultat negativ, Ón
conformitate cu cap. II pct. 1 lit. c);
d) acestea trebuie s„ fi fost supuse, Ón cursul celor
28 de zile anterioare perioadei de carantin„ specificate la
lit. a), cu rezultate negative Ón fiecare caz, urm„toarelor
teste, cu excep˛ia testului de eviden˛iere a anticorpilor
pentru boala mucoaselor/diareea viral„ bovin„ men˛ionat la
pct. (v):
(i) unui test intradermic cu tuberculin„ pentru
tuberculoza bovin„, efectuat Ón conformitate cu
procedura stabilit„ Ón anexa nr. 2 la norma
sanitar„ veterinar„ aprobat„ prin Ordinul
pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare
Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor
nr. 61/2006, ce transpune Ón legisla˛ia na˛ional„
Directiva Consiliului 64/432/CEE;
(ii) unui test serologic pentru bruceloza bovin„,
efectuat Ón conformitate cu procedura descris„ Ón

anexa nr. 3 la norma sanitar„ veterinar„
aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii
Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor nr. 61/2006, ce transpune Ón legisla˛ia
na˛ional„ Directiva Consiliului 64/432/CEE;
(iii) unui test serologic pentru leucoza enzootic„
bovin„, efectuat Ón conformitate cu procedura
stabilit„ la cap. II din anexa nr. 4 la norma
sanitar„ veterinar„ aprobat„ prin Ordinul
pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare
Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor
nr. 61/2006, ce transpune Ón legisla˛ia na˛ional„
Directiva Consiliului 64/432/CEE;
(iv) unui test serologic (Óntregul virus) pentru
rinotraheita infec˛ioas„ bovin„/vulvo-vaginita
pustuloas„ infec˛ioas„, prelevat pe o prob„ de
s‚nge, dac„ animalele nu provin dintr-un efectiv
liber de rinotraheit„ infec˛ioas„ bovin„/vulvovaginit„ pustuloas„ infec˛ioas„, astfel cum a fost
descris la art. 2.3.5.3 al Codului interna˛ional
pentru s„n„tatea animalelor;
(v) unui test de izolare a virusului sau unui test de
eviden˛iere a antigenelor virale ∫i unui test
serologic pentru determinarea prezen˛ei ori
absen˛ei anticorpilor pentru boala mucoaselor/
diareea viral„ bovin„.
Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor poate acorda autoriza˛ia pentru
testele la care se refer„ lit. d) pentru ca acestea s„ fie
efectuate pe probe recoltate Ón unitatea de carantin„. Œn
acest caz, perioada de carantin„ la care se refer„ lit. a)
nu poate Óncepe Ónainte de data prelev„rii de probe. Dac„
oricare dintre testele men˛ionate la lit. d) se dovede∫te a fi
pozitiv, animalul respectiv trebuie s„ fie Óndep„rtat imediat
din ad„postul de izolare. Œn cazul unui grup izolat, perioada
de carantin„ la care se refer„ lit. a) nu poate Óncepe
pentru animalele r„mase p‚n„ c‚nd nu au fost Óndep„rtate
animalele care sunt testate pozitiv;
e) Ón timpul perioadei de carantin„ specificate la lit. a)
∫i cel pu˛in 21 de zile dup„ intrarea Ón carantin„ (cel pu˛in
7 zile dup„ intrarea Ón carantin„ pentru a cerceta
Campylobacter foetus ssp. venerealis ∫i Trichomonas foetus),
acestea s„ fi fost supuse, cu rezultate negative Ón fiecare
caz, urm„toarelor teste, cu excep˛ia testului de eviden˛iere
a anticorpilor pentru boala mucoaselor/diareea viral„ bovin„
[a se vedea pct. (iii) de mai jos]:
(i) unui test serologic pentru bruceloza bovin„,
efectuat Ón conformitate cu procedura descris„ Ón
anexa nr. 3 la norma sanitar„ veterinar„
aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii
Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor nr. 61/2006, ce transpune Ón legisla˛ia
na˛ional„ Directiva Consiliului 64/432/CEE;
(ii) unui test serologic (Óntregul virus) pentru
rinotraheita infec˛ioas„ bovin„/vulvo-vaginita
pustuloas„ infec˛ioas„, prelevat pe o prob„ de
s‚nge.
Dac„ animalele au reac˛ionat pozitiv la test, acestea
trebuie s„ fie Óndep„rtate imediat din unitatea de carantin„,
iar celelalte animale din acela∫i grup trebuie s„ r„m‚n„ Ón
carantin„ ∫i trebuie s„ fie retestate, cu rezultate negative,
Ón minimum 21 de zile dup„ Óndep„rtarea animalului/
animalelor depistat/depistate pozitiv;
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(iii) unui test de izolare a virusului sau unui test de
eviden˛iere a antigenelor virale ∫i unui test
serologic pentru determinarea prezen˛ei sau
absen˛ei anticorpilor pentru boala mucoaselor/
diareea viral„ bovin„.
Orice animal (seronegativ sau seropozitiv) poate s„ fie
admis numai Ón cl„dirile de colectare a materialului seminal
dac„ nu apare seroconversia la animalele care au fost
testate seronegativ Ónainte de a intra Ón unitatea de
carantin„.
Dac„ apare seroconversia, toate animalele care r„m‚n
seronegative trebuie s„ fie men˛inute Ón carantin„ o
perioad„ mai lung„, p‚n„ c‚nd nu mai exist„ nicio
seroconversie Ón grup pe o perioad„ de 3 luni. Animalele
depistate pozitiv la testul serologic pot fi admise Ón cl„dirile
de colectare a materialului seminal;
(iv) pentru Campylobacter foetus ssp. venerealis:
1. Ón cazul animalelor mai mici de 6 luni sau ˛inute de
la aceast„ v‚rst„ Óntr-un singur grup sexual Ónainte de
carantin„, un singur test pe o prob„ de secre˛ie prepu˛ial„
sau de sp„l„turi vaginale;
2. Ón cazul animalelor Ón v‚rst„ de 6 luni sau mai mari,
care ar fi putut s„ aib„ contact cu femele Ónainte de
carantin„, un test realizat de 3 ori la intervale de o
s„pt„m‚n„ pe o prob„ de secre˛ie prepu˛ial„ sau de
sp„l„turi vaginale;
(v) pentru Trichomonas foetus:
1. Ón cazul animalelor mai mici de 6 luni sau ˛inute de
la aceast„ v‚rst„ Óntr-un singur grup sexual Ónainte de
carantin„, un singur test pe o prob„ de secre˛ie prepu˛ial„;
2. Ón cazul animalelor Ón v‚rst„ de 6 luni sau mai mari,
care ar fi putut s„ aib„ contact cu femele Ónainte de
carantin„, un test realizat de 3 ori la intervale de o
s„pt„m‚n„ pe o prob„ de secre˛ie prepu˛ial„.
Dac„ unul dintre testele men˛ionate anterior este pozitiv,
animalul trebuie Óndep„rtat din ad„postul de izolare. Œn
cazul unui grup izolat, Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„
Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor ia toate m„surile
necesare pentru a restabili eligibilitatea animalelor r„mase
pentru a intra Ón centrul de colectare Ón conformitate cu
prezenta anex„;
f) Ónainte de expedierea ini˛ial„ a materialului seminal
provenit de la taurii depista˛i pozitiv la testul serologic
pentru boala mucoaselor/diareea viral„ bovin„, o prob„ de
material seminal de la fiecare animal trebuie s„ fie supus„
unui test de izolare a virusului sau unui test ELISA de
depistare a antigenelor virale pentru boala mucoaselor/
diareea viral„ bovin„. Œn cazul Ón care rezultatul este
pozitiv, taurii trebuie s„ fie Óndep„rta˛i din centru, iar
materialul seminal provenit de la ace∫tia trebuie distrus.
II. Toate testele trebuie s„ fie efectuate Óntr-un laborator
autorizat de Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor.
III. Animalele pot fi admise Ón centrele de colectare a
materialului seminal numai cu permisiunea expres„ a
medicului veterinar al centrului. Trebuie s„ fie Ónregistrate
toate mi∫c„rile animalelor, at‚t intr„rile c‚t ∫i ie∫irile.
IV. Niciun animal admis Ón centrul de colectare a
materialului seminal nu poate prezenta vreun semn clinic
de boal„ Ón ziua admiterii. Toate animalele trebuie, f„r„ a
aduce atingere alin. (5), s„ provin„ dintr-un ad„post de
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izolare ca cel men˛ionat la alin. (1) lit. a) ∫i care, Ón ziua
transportului, Óndepline∫te oficial urm„toarele condi˛ii:
a) este situat Ón centrul unei zone cu o raz„ de 10 km,
Ón care nu au fost cazuri de febr„ aftoas„ Ón ultimele
30 de zile;
b) este liber de febr„ aftoas„ ∫i bruceloz„ Ón ultimele
3 luni;
c) este liber Ón ultimele 30 de zile de acele boli ale
bovinelor care sunt Ón mod obligatoriu notificabile Ón
conformitate cu anexa nr. 5 la norma sanitar„ veterinar„
aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale
Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor
nr. 61/2006, ce transpune Ón legisla˛ia na˛ional„ Directiva
Consiliului 64/432/CEE.
V. Dac„, Ón fapt, condi˛iile stabilite la pct. IV sunt
Óndeplinite ∫i testele de rutin„ la care se refer„ cap. II au
fost efectuate pe durata celor 12 luni anterioare, animalele
pot fi transferate de la un centru aprobat de colectare a
materialului seminal la altul cu status de s„n„tate similar,
f„r„ izolare sau testare, dac„ transferul este direct.
Animalul Ón cauz„ nu trebuie s„ vin„ Ón contact direct sau
indirect cu animale biongulate cu un status de s„n„tate
inferior, iar mijloacele de transport utilizate trebuie s„ fi fost
dezinfectate Ónainte de utilizare. Dac„ transferul dintr-un
centru de colectare a materialului seminal c„tre alt centru
are loc Óntre statele membre ale Uniunii Europene, acesta
trebuie s„ aib„ loc Ón conformitate cu norma sanitar„
veterinar„ aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii
Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor nr. 61/2006, ce transpune Ón legisla˛ia na˛ional„
Directiva Consiliului 64/432/CEE.
CAPITOLUL II
Teste de rutin„ care trebuie s„ fie aplicate
pentru toate bovinele Óntr-un centru aprobat de colectare
a materialului seminal
1. Toate bovinele ˛inute Óntr-un centru aprobat de
colectare a materialului seminal trebuie s„ fie supuse cel
pu˛in odat„ pe an, cu rezultate negative, urm„toarelor teste:
a) unui test intradermic cu tuberculin„ pentru
tuberculoza bovin„, efectuat Ón conformitate cu procedura
stabilit„ Ón anexa nr. 2 la norma sanitar„ veterinar„
aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale
Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor
nr. 61/2006, ce transpune Ón legisla˛ia na˛ional„ Directiva
Consiliului 64/432/CEE;
b) unui test serologic pentru bruceloza bovin„, efectuat
Ón conformitate cu procedura descris„ Ón anexa nr. 3 la
norma sanitar„ veterinar„ aprobat„ prin Ordinul
pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 61/2006, ce transpune Ón
legisla˛ia na˛ional„ Directiva Consiliului 64/432/CEE;
c) unui test serologic pentru leucoza enzootic„ bovin„,
cu rezultat negativ, efectuat Ón conformitate cu procedura
descris„ la cap. II din anexa nr. 4 la norma sanitar„
veterinar„ aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii
Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor nr. 61/2006;
d) unui test serologic (Óntregul virus) pentru rinotraheita
infec˛ioas„ bovin„/vulvo-vaginita pustuloas„ infec˛ioas„,
prelevat pe o prob„ de s‚nge;
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e) unui test serologic de eviden˛iere a anticorpilor pentru
boala mucoaselor/diareea viral„ bovin„, care este aplicat
numai animalelor seronegative.
Dac„ un animal devine serologic pozitiv, fiecare ejaculat
al acelui animal colectat de la ultimul test negativ trebuie
s„ fie Óndep„rtat sau testat pentru virus, cu rezultate
negative;
f) unui test pe o prob„ de secre˛ie prepu˛ial„ pentru
Campilobacter foetus ssp. veneralis. Trebuie s„ fie testa˛i
numai taurii utiliza˛i pentru produc˛ia de material seminal
sau care au venit Ón contact cu taurii utiliza˛i pentru
produc˛ia de material seminal. Taurii returna˛i la centrul de
colectare dup„ o Óntrerupere mai mare de 6 luni trebuie s„
fie testa˛i minimum 30 de zile Ónainte de reluarea
produc˛iei;
g) unui test pe o prob„ de secre˛ie prepu˛ial„ pentru
Trichomonas foetus. Trebuie s„ fie testa˛i numai taurii
utiliza˛i pentru produc˛ia de material seminal sau care au
venit Ón contact cu taurii utiliza˛i pentru produc˛ia de

material seminal. Taurii returna˛i la centrul de colectare a
materialului seminal dup„ o Óntrerupere mai mare de 6 luni
trebuie s„ fie testa˛i minimum 30 de zile Ónainte de
reluarea produc˛iei.
2. Toate testele trebuie s„ fie efectuate Óntr-un laborator
aprobat de Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor.
3. Dac„ oricare dintre testele men˛ionate anterior sunt
pozitive, animalul trebuie s„ fie izolat, iar materialul seminal
colectat de la acesta de la ultimul test negativ nu poate
face obiectul comer˛ului intracomunitar, cu excep˛ia
materialului seminal provenit de la fiecare ejaculat care a
fost testat negativ pentru virusul bolii mucoaselor/diareii
virale bovine. Materialul seminal colectat de la celelalte
animale Ón centru la data la care a fost efectuat testul
pozitiv trebuie s„ fie ˛inut Ón depozite separate ∫i nu poate
face obiectul comer˛ului intracomunitar p‚n„ c‚nd nu a fost
restabilit statusul de s„n„tate al centrului.

ANEXA Nr. 3
la norma sanitar„ veterinar„

CONDIﬁII

pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„ materialul seminal destinat comer˛ului intracomunitar sau importat
Ón Comunitatea European„
1. Materialul seminal trebuie s„ fie ob˛inut de la
animalele care:
a) nu prezint„ semne clinice de boal„ Ón ziua colect„rii
materialului seminal;
b) (i) nu au fost vaccinate Ómpotriva febrei aftoase Óntr-o
perioad„ de 12 luni Ónainte de colectare; sau
(ii) au fost vaccinate Ómpotriva febrei aftoase Óntr-o
perioad„ de 12 luni Ónainte de colectare, caz Ón care 5%
(cu un minimum de 5 paiete) din fiecare colectare trebuie
s„ fie supuse unui test de izolare a virusului pentru febra
aftoas„, cu rezultate negative;
c) nu au fost vaccinate Ómpotriva febrei aftoase Óntr-o
perioad„ de 30 de zile imediat Ónainte de colectare;
d) au fost ˛inute Óntr-un centru aprobat de colectare a
materialului seminal pentru o perioad„ continu„ de cel pu˛in
30 de zile imediat Ónainte de colectarea materialului
seminal, Ón cazul colect„rilor de material seminal proasp„t;
e) nu trebuie utilizate pentru monta natural„;
f) sunt ˛inute Ón centre de colectare a materialului
seminal care au fost libere de febr„ aftoas„ Ón ultimele
3 luni Ónainte de colectarea materialului seminal ∫i 30 de
zile dup„ colectare sau, Ón cazul materialului seminal
proasp„t, p‚n„ la data expedierii ∫i care sunt situate Ón
centrul unei zone cu o raz„ de 10 km, Ón care Ón ultimele
30 de zile nu au fost cazuri de febr„ aftoas„;
g) au fost ˛inute Ón centre de colectare a materialului
seminal care, pe o perioad„ cuprins„ Óntre 30 de zile
Ónainte de colectare ∫i 30 de zile dup„ colectarea
materialului seminal sau, Ón cazul materialului seminal
proasp„t, p‚n„ la data expedierii, au fost libere de acele
boli ale bovinelor care sunt Ón mod obligatoriu notificabile,

Ón conformitate cu partea I din anexa nr. 5 la Norma
sanitar„ veterinar„ privind problemele de s„n„tate a
animalelor ce afecteaz„ comer˛ul intracomunitar cu animale
din speciile bovine ∫i suine, aprobat„ prin Ordinul
pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 61/2006, ce transpune Ón
legisla˛ia na˛ional„ Directiva Consiliului 64/432/CEE.
2. Antibioticele Ónregistrate mai jos trebuie s„ fie
ad„ugate pentru a ob˛ine aceste concentra˛ii Ón materialul
seminal dup„ dilu˛ia final„:
minimum:
500 μg streptomicin„/ml de dilu˛ie final„;
500 Ul penicilin„/ml de dilu˛ie final„;
150 μg lincomicin„/ml de dilu˛ie final„;
300 μg spectinomicin„/ml de dilu˛ie final„.
Poate fi utilizat„ o combina˛ie diferit„ de antibiotice, care
s„ aib„ un efect echivalent Ómpotriva campilobacteriilor,
leptospirelor ∫i micoplasmelor.
Imediat dup„ ad„ugarea antibioticelor, materialul seminal
diluat trebuie p„strat la o temperatur„ de cel pu˛in 5ºC
pentru o perioad„ de minimum 45 de minute.
3. Materialul seminal destinat comer˛ului intracomunitar
trebuie:
a) s„ fie depozitat Ón condi˛ii aprobate pentru o perioad„
minim„ de 30 de zile Ónainte de expediere. Aceast„ cerin˛„
nu se aplic„ materialului seminal proasp„t;
b) Ón situa˛ia Ón care Rom‚nia este stat membru de
destina˛ie, s„ fie transportat Ón recipiente care au fost
cur„˛ate ∫i dezinfectate sau sterilizate Ónainte de utilizare ∫i
care au fost sigilate ∫i numerotate Ónainte de expedierea
din cl„dirile de depozitare aprobate.
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ANEXA Nr. 4
la norma sanitar„ veterinar„

CERTIFICAT PENTRU COMERﬁUL INTRACOMUNITAR CU MATERIAL SEMINAL

— model —
Urm„torul model de certificat este aplicabil pentru comer˛ul intracomunitar cu material seminal
colectat Ón conformitate cu Directiva 88/407/CEE*), astfel cum a fost amendat„ de Directiva
2003/43/CE:
CERTIFICAT DE S√N√TATE PENTRU MATERIALUL SEMINAL PROVENIT DE LA ANIMALE DOMESTICE
DIN SPECIA BOVINE PENTRU COMERﬁUL INTRACOMUNITAR, COLECTAT ŒN CONFORMITATE CU
DIRECTIVA 88/407/CEE*), ASTFEL CUM A FOST AMENDAT√ DE DIRECTIVA 2003/43/CE

1. Statul membru de origine ∫i autoritatea competent„

2. Certificat de s„n„tate nr. ..........

A. ORIGINEA MATERIALULUI SEMINAL

3. Num„rul de autorizare al centrului de provenien˛„ a transportului: colectare/depozitare1)
4. Numele ∫i adresa centrului de provenien˛„
5. Numele ∫i adresa expeditorului
a transportului: colectare/depozitare1)
6. ﬁara ∫i locul Ónc„rc„rii
7. Mijloacele de transport
B. DESTINAﬁIA MATERIALULUI SEMINAL

8. Statul membru de destina˛ie

9. Numele ∫i adresa destinatarului

C. IDENTIFICAREA MATERIALULUI SEMINAL

10.1. Marca de identificare
a dozelor2)

10.2. Num„rul de doze

10.3. Num„rul de autorizare al
centrului de colectare de
origine

D. INFORMAﬁII PRIVIND S√N√TATEA

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific c„:
11.1. Materialul seminal descris anterior:
a) a fost colectat, procesat ∫i depozitat Ón condi˛ii care sunt conforme cu standardele stabilite
de Directiva 88/407/CEE*);
b) a fost expediat la locul de Ónc„rcare Óntr-un container sigilat, Ón condi˛ii care sunt conforme
cu standardele stabilite de Directiva 88/407/CEE*) ∫i poart„ num„rul ............ .
11.2. Materialul seminal descris anterior a fost colectat de la tauri:
(i) care nu au fost vaccina˛i Ómpotriva febrei aftoase Óntr-o perioad„ de 12 luni Ónainte
de colectare1); sau
(ii) care au fost vaccina˛i Ómpotriva febrei aftoase Óntr-o perioad„ de 12 luni, dar mai
mult de 30 de zile Ónainte de colectare, iar 5% din dozele de material seminal de
la fiecare colectare, cu un minimum de 5 paiete, au fost supuse unui test de
izolare a virusului pentru febra aftoas„, efectuat cu rezultate negative Ón laborator
(...............)3), situat Ón sau desemnat de statul membru de destina˛ie1).
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11.3. Materialul seminal descris anterior a fost depozitat Ón condi˛ii aprobate pentru o perioad„
minim„ de 30 de zile imediat dup„ colectare4).
E. VALABILITATE

12. Data ∫i locul
1)
2)
3)
4)

13. Numele ∫i calificarea
medicului veterinar oficial

14. Semn„tura ∫i ∫tampila
medicului veterinar oficial

Se ∫terge, dup„ caz.
Corespunz„tor identific„rii animalelor donatoare ∫i data colect„rii.
Numele laboratorului.
Poate fi ∫ters pentru materialul seminal proasp„t.

Urm„torul model de certificat este aplicabil de la 1 ianuarie 2005 pentru comer˛ul intracomunitar
cu material seminal din stoc, colectat, procesat ∫i/sau depozitat Ónainte de 31 decembrie 2004, Ón
conformitate cu condi˛iile anterioare ale Directivei 88/407/CEE*), ∫i comercializat dup„ acea dat„ Ón
conformitate cu art. 2(2) din Directiva 2003/43/CE:
CERTIFICAT DE S√N√TATE PENTRU MATERIALUL SEMINAL PROVENIT DE LA ANIMALE DOMESTICE
DIN SPECIA BOVINE, COLECTAT, PROCESAT ™I DEPOZITAT ŒNAINTE DE 31 DECEMBRIE 2004,
PENTRU COMERﬁ INTRACOMUNITAR ŒNCEP¬ND DE LA 1 IANUARIE 2005

1. Statul de origine ∫i autoritatea competent„

2. Certificat de s„n„tate nr. ..............

A. ORIGINEA MATERIALULUI SEMINAL

3. Num„rul de autorizare al centrului de
provenien˛„ a transportului: colectare/depozitare1)
4. Numele ∫i adresa centrului de provenien˛„
a transportului: colectare/depozitare1)
6. ﬁara ∫i locul Ónc„rc„rii

5. Numele ∫i adresa expeditorului
7. Mijloace de transport

B. DESTINAﬁIA MATERIALULUI SEMINAL

8. Statul membru de destina˛ie

9. Numele ∫i adresa destinatarului

C. IDENTIFICAREA MATERIALULUI SEMINAL

10.1. Marca de
identificare
a dozelor2)

10.2. Data colect„rii3)

10.3. Num„rul de
doze

10.4. Num„rul de
autorizare al
centrului de colectare
de origine

D. INFORMAﬁII PRIVIND S√N√TATEA

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific c„:
11.1. Materialul seminal descris anterior a fost colectat Ónainte de 31 decembrie 2004 Óntr-un
centru de colectare a materialului seminal care a fost:
a) aprobat Ón baza condi˛iilor stabilite Ón cap. I al anexei A la Directiva 88/407/CEE**);
b) func˛ional ∫i supravegheat Ón baza condi˛iilor stabilite Ón cap. II al anexei A la Directiva
88/407/CEE***).
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11.2. La momentul Ón care materialul seminal descris anterior a fost colectat, toate bovinele
existente la centrul de colectare a materialului seminal:
a) au provenit din loturi ∫i/sau au fost f„tate de femele care Óndeplinesc condi˛iile pct. 1 (b) ∫i
(c) ale cap. I din anexa B la Directiva 88/407/CEE****);
b) au fost supuse timp de 30 de zile unei perioade de izolare anterioar„, cu rezultate
negative:
— testelor solicitate potrivit cap. I pct. 1 (d) (i), (ii), (iii) din anexa B la Directiva
88/407/CEE*****);
— unui test de seroneutralizare sau unui test ELISA pentru rinotraheita infec˛ioas„
bovin„/vulvovaginita pustuloas„ infec˛ioas„; ∫i
— unui test de izolare a virusului (testul de eviden˛iere a antigenelor fluorescente sau testul
imunoperoxidazei) pentru diareea viral„ bovin„ care, Ón cazul unui animal sub v‚rsta de 6 luni, a
fost am‚nat p‚n„ c‚nd acesta a ajuns la v‚rsta respectiv„;
c) au Óndeplinit perioada de izolare Ón carantin„ de 30 de zile ∫i au fost supuse urm„toarelor
teste de s„n„tate, cu rezultate negative:
— unui test serologic pentru bruceloz„, efectuat Ón conformitate cu procedura descris„ Ón
anexa C la Directiva 64/432/CEE******);
— fie unui test de imunofluorescen˛„ pentru anticorpi sau unui test de cultivare pentru infec˛ia
cu Campilobacter foetus, efectuat pe o prob„ de secre˛ie prepu˛ial„ sau de sp„l„turi vaginale,
sau, Ón cazul femelelor, poate fi efectuat un test de aglutinare a mucusului vaginal;
— unui examen microscopic ∫i unui test de cultivare pentru Trichomonas foetus, efectuate pe
o prob„ de sp„l„turi vaginale sau prepu˛iale; Ón cazul femelelor poate fi efectuat un test de
aglutinare a mucusului vaginal;
d) au fost supuse cel pu˛in o dat„ pe an, cu rezultate negative, unui test de rutin„ men˛ionat
la pct. 1 (a), (b) ∫i (c) din cap. I al anexei B la Directiva 88/407/CEE*******).
11.3. La momentul Ón care materialul seminal a fost colectat:
a) toate femelele din centrul de colectare au fost supuse cel pu˛in o dat„ pe an unui test de
aglutinare a mucusului vaginal pentru infec˛ia cu Campilobacter foetus, cu rezultate negative; ∫i
b) to˛i taurii utiliza˛i pentru producerea de material seminal au fost supu∫i, cu rezultate
negative, fie unui test de imunofluorescen˛„ pentru anticorpi, fie unui test de cultivare pentru
infec˛ia cu Campilobacter foetus, efectuat pe o prob„ de secre˛ie prepu˛ial„ sau de sp„l„turi
vaginale Óntr-o perioad„ de 12 luni Ónainte de colectare.
11.4. Materialul seminal descris anterior a fost colectat de la tauri ˛inu˛i Óntr-un centru de
colectare a materialului seminal, Ón care:
(i) toate bovinele au fost supuse cel pu˛in o dat„ pe an unui test de seroneutralizare
sau unui test ELISA pentru rinotraheita infec˛ioas„ bovin„/vulvovaginita pustuloas„
infec˛ioas„, cu rezultat negativ; sau
(ii) bovinele care nu au fost vaccinate Ómpotriva rinotraheitei infec˛ioase bovine au fost
supuse cel pu˛in o dat„ pe an unui test de seroneutralizare sau unui test ELISA
pentru rinotraheita infec˛ioas„ bovin„/vulvovaginita pustuloas„ infec˛ioas„, cu
rezultate negative, iar testul pentru rinotraheita infec˛ioas„ bovin„ nu este efectuat
pe tauri care au fost supu∫i unei prime vaccin„ri Ómpotriva rinotraheitei infec˛ioase
bovine la centrul de Óns„m‚n˛are, dup„ ce acestea au fost testate printr-un test de
seroneutralizare sau printr-un test ELISA pentru rinotraheita infec˛ioas„
bovin„/vulvovaginita pustuloas„ infec˛ioas„, cu rezultate negative, ∫i care de la
prima vaccinare au fost revaccinate cu regularitate la un interval care nu dep„∫e∫te
6 luni1).
11.5. Materialul seminal descris anterior a fost colectat de la tauri:
(i) care nu au fost vaccina˛i Ómpotriva febrei aftoase cu 12 luni Ónainte de colectare1);
(ii) care au fost vaccina˛i Ómpotriva febrei aftoase Óntr-o perioad„ mai mic„ de 12 luni ∫i
mai mare de 30 de zile Ónainte de colectare, iar 5% din dozele de material seminal
de la fiecare colectare, cu un minimum de 5 paiete, au fost supuse unui test de
izolare a virusului pentru febra aftoas„, efectuat, cu rezultate negative, Ón laboratorul
.............4), situat Ón sau desemnat de statul membru de destina˛ie1).
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11.6. Materialul seminal a fost depozitat Ón condi˛ii aprobate pentru o perioad„ minim„ de
30 de zile imediat dup„ colectare5).
11.7. Materialul seminal descris anterior a fost expediat la locul de Ónc„rcare Óntr-un container
sigilat ∫i poart„ num„rul ............. .
E. VALABILITATE

12. Locul ∫i data

13. Numele ∫i calificarea
medicului veterinar oficial

14. Semn„tura ∫i ∫tampila
medicului veterinar oficial

1)
2)

Se ∫terge, dup„ caz.
Corespunz„tor identific„rii animalelor donatoare, v‚rsta animalelor donatoare, data colect„rii ∫i statusul serologic al
animalului donator Ón ceea ce prive∫te rinotraheita infec˛ioas„ bovin„ ∫i vulvovaginita pustuloas„ infec˛ioas„.
3) Data colect„rii trebuie s„ fie Ónainte de 31 decembrie 2004.
4) Numele laboratorului.
5) Poate fi ∫ters pentru materialul seminal proasp„t.
*) Norma sanitar„ veterinar„ care stabile∫te cerin˛ele de s„n„tate a animalelor aplicabile comer˛ului intracomunitar ∫i
importului de material seminal provenit de la animale domestice din specia bovine, aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui
Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 205/2006.
**) Cap. I din anexa nr. 1 la Norma sanitar„ veterinar„ care stabile∫te cerin˛ele de s„n„tate a animalelor aplicabile
comer˛ului intracomunitar ∫i importului de material seminal provenit de la animale domestice din specia bovine, aprobat„
prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 205/2006.
***) Cap. II din anexa nr. 1 la Norma sanitar„ veterinar„ care stabile∫te cerin˛ele de s„n„tate a animalelor aplicabile
comer˛ului intracomunitar ∫i importului de material seminal provenit de la animale domestice din specia bovine, aprobat„
prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 205/2006.
****) Pct. 1 lit. b) ∫i c) din cap. I al anexei nr. 2 la Norma sanitar„ veterinar„ care stabile∫te cerin˛ele de s„n„tate a
animalelor aplicabile comer˛ului intracomunitar ∫i importului de material seminal provenit de la animale domestice din specia
bovine, aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor
nr. 205/2006.
*****) Pct. 1 lit. d) (i), (ii) ∫i (iii) din cap. I al anexei nr. 2 la Norma sanitar„ veterinar„ care stabile∫te cerin˛ele de
s„n„tate a animalelor aplicabile comer˛ului intracomunitar ∫i importului de material seminal provenit de la animale domestice
din specia bovine, aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor nr. 205/2006.
******) Anexa nr. 3 la Norma sanitar„ veterinar„ privind problemele de s„n„tate a animalelor ce afecteaz„ comer˛ul
intracomunitar cu animale din speciile bovine ∫i suine, aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare
Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 61/2006, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 289 ∫i 289 bis
din 30 martie 2006.
*******) Pct. 1 lit. a), b) ∫i c) din cap. I al anexei nr. 2 la Norma sanitar„ veterinar„ care stabile∫te cerin˛ele de
s„n„tate a animalelor aplicabile comer˛ului intracomunitar ∫i importului de material seminal provenit de la animale domestice
din specia bovine, aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor nr. 205/2006.
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