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HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea acţiunilor sanitar - veterinare cuprinse în  

Programul național de supraveghere, prevenire şi control al pestei rumegătoarelor mici, 

precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Transporturilor 

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, și al art. 15 alin. (5) din Ordonanţa 

Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa 

alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1. - Se aprobă acţiunile sanitar - veterinare cuprinse în Programul național de 

supraveghere, prevenire și control al pestei rumegătoarelor mici, prevăzut în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art. 2. – La articolul 4 alineatul (1) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 50 din 21 ianuarie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, punctul 76 se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 

         „76. la solicitarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 

sau a structurilor teritoriale din subordinea acesteia, asigură, prin unităţile din subordinea sau 

autoritatea sa, suportul informaţional disponibil, în vederea direcţionării măsurilor de control pentru 

bolile animalelor.” 

Art. 3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al 

României, Partea I. 

  

 

PRIM - MINISTRU 

VASILICA - VIORICA DĂNCILĂ  
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Anexa  

 

PROGRAMUL NAŢIONAL 

de supraveghere, prevenire şi control al pestei rumegătoarelor mici 

  

 

Capitolul I 

Prevederi generale 

 

    Art. 1. - (1) Pentru ovinele și/sau caprinele domestice, obiectivele Programului naţional de 

supraveghere, prevenire şi control al pestei rumegătoarelor mici, denumit în 

continuare Program, sunt următoarele: 

a) stabilirea criteriilor minime de biosecuritate pentru ovinele și/sau caprinele 

domestice din exploataţii;  

b) stabilirea criteriilor de dimensionare a exploatațiilor de ovine și/sau caprine; 

c) stabilirea regimului de inspecţie şi de investigare a populaţiilor de ovine și/sau 

caprine domestice; 

d) stabilirea modului de desfăşurare a campaniilor de conştientizare şi de avertizare a 

populaţiei, precum şi a obligaţiilor producătorilor din industria cărnii de ovine și/sau caprine, 

ale proprietarilor exploatațiilor de ovine și/sau caprine, precum și ale centrelor de colectare de 

ovine și/sau caprine; 

e) stabilirea sistemului de recoltare a probelor pentru diagnosticul de laborator; 

f) stabilirea modului de intervenţie în cazul suspiciunii şi al confirmării oficiale a bolii 

la ovinele și/sau caprinele domestice. 

(2) Pentru rumegătoarele sălbatice, obiectivele Programului sunt următoarele: 

a) stabilirea strategiei de management şi de vânătoare a rumegătoarelor sălbatice; 

b) stabilirea sistemului de recoltare a probelor pentru diagnosticul de laborator al pestei 

rumegătoarelor mici; 

c) determinarea modului de păstrare a rumegătoarelor sălbatice vânate până la stabilirea 

diagnosticului de laborator; 

d) stabilirea modului de distrugere a carcaselor rumegătoarelor sălbatice moarte şi a 

resturilor provenite în urma vânătorilor; 

e) stabilirea modului de desfăşurare a campaniilor de conştientizare şi de avertizare a 

gestionarilor fondurilor cinegetice, a responsabililor zonelor protejate şi a vânătorilor; 

f) stabilirea modului de intervenţie în cazul suspiciunii şi al confirmării oficiale a bolii 

la rumegătoarele sălbatice; 
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     (3) Programul se aplică până la eliminarea riscului privind apariţia pestei rumegătoarelor 

mici şi pentru menținerea teritoriului României ca liber de boală. 

     (4) Programul se aplică în exploataţiile comerciale, în exploataţiile nonprofesionale, în 

centrele de colectare animale vii şi în alte unități supuse controlului sanitar-veterinar, cu ovine 

și/sau caprine domestice, existente pe teritoriul României. 

    Art. 2. - Programul are scopul de a stabili măsuri armonizate de biosecuritate, profilaxie, 

control şi combatere în situaţii epidemiologice de creştere a riscului, respectiv în situaţia 

confirmării oficiale în România a pestei rumegătoarelor mici, precum și de a preveni 

răspândirea bolii şi în alte regiuni. 

    Art. 3. - (1) Obligaţia asigurării şi respectării măsurilor de biosecuritate prevăzute în 

Program revine deţinătorilor de ovine și/sau caprine din exploataţiile de animale, indiferent de 

tipul acestora. 

    (2) Acordarea despăgubirilor pentru cazurile în care se înregistrează pagube datorate  

confirmării pestei rumegătoarelor mici se realizează în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.214/2009 privind metodologia pentru stabilirea şi plata 

despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea 

lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

    Art. 4. - (1) Mişcarea în scopul comercializării ovinelor și/sau caprinelor domestice se 

efectuează cu respectarea prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare 

Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 129/2007 pentru aprobarea Normei privind 

controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului intracomunitar cu anumite animale 

vii si produse de origine animală, precum și ale Normei sanitare veterinare pentru 

implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi 

bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 

pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Mişcarea în scopul comercializării subproduselor de origine animală nedestinate 

consumului uman şi a deşeurilor provenite de la ovinele și/sau caprinele domestice sau 

sălbatice se efectuează cu respectarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea 

şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt 

destinate consumului uman, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 55/2017, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

(3) În situaţia confirmării oficiale a primului caz de pestă a rumegătoarelor mici, mişcarea 

în scopul comercializării ovinelor și/sau caprinelor domestice şi a subproduselor de origine 

animală nedestinate consumului uman şi a deşeurilor provenite de la acestea se realizează în 

conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 
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pentru Siguranţa alimentelor nr. 133/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care 

introduce măsuri generale pentru controlul unor boli ale animalelor şi măsuri specifice 

referitoare la boala veziculoasă a porcului, cu modificările şi completările ulterioare, care 

transpune Directiva Consiliului 92/119/CEE de stabilire a măsurilor comunitare generale de 

combatere a unor boli la animale, precum și a măsurilor specifice împotriva bolii veziculoase a 

porcului, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 5. - În caz de suspiciune sau de confirmare oficială a unui focar de pestă a 

rumegătoarelor mici se aplică prevederile Planului de contingenţă pentru pesta rumegătoarelor 

mici, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul program, precum şi prevederile 

legislaţiei specifice sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor. 

Art. 6. - Fondurile necesare pentru realizarea Programului se asigură prin bugetele 

instituţiilor implicate în punerea în aplicare a acestuia, în limita bugetelor aprobate, conform 

legilor bugetare anuale. 

  

 

Capitolul II 

Definiţii 

 

 Art. 7. - În sensul Programului, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele 

semnificaţii: 

a) rumegătoare mici - sunt un subordin de mamifere erbivore artiodactile, de talie 

mijlocie, care cuprinde ovinele şi caprinele; 

b) caz de pestă a rumegătoarelor mici - confirmarea oficială a pestei rumegătoarelor 

mici, la unul sau mai multe animale; 

c) confirmare oficială - atestarea prin buletin de analiză de confirmare a faptului că 

agentul patogen al unei boli este prezent în proba analizată; 

d) exploataţie comercială - exploataţie de animale înregistrată în Sistemul naţional de 

identificare şi înregistrare a animalelor şi autorizată sanitar-veterinar, deţinută de persoane 

fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau de persoane juridice 

organizate în condiţiile legii, care îndeplinesc prevederile normelor de biosecuritate; 

e) exploataţie comercială de tip A - exploataţie de animale deţinută de persoane fizice 

autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în 

condiţiile legii, înregistrate şi autorizate de oficiul registrului comerţului, înregistrată în 

Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, care îndeplineşte condiţiile 

prevăzute în anexa nr. 50 la Norma sanitară veterinară privind procedura de 

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

unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu 

sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui 

Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi este înregistrată sanitar-veterinar; 

f) centru de colectare animale vii - unitate în care se achiziţionează animale vii 

destinate comerţului intracomunitar sau exportului în ţări terţe, cu respectarea prevederilor 

specifice fiecărei specii de animale; 

g) exploataţie nonprofesională - exploataţie de animale înregistrată în Sistemul naţional 

de identificare şi înregistrare a animalelor şi deţinută de persoane fizice neînregistrate la 

Camera de Comerţ şi Industrie a României; 

h) focar de pestă a rumegătoarelor mici - exploataţia unde au fost detectate unul sau mai 

multe cazuri de pestă a rumegătoarelor mici; 

i) loc de hrănire - locul unde se administrează hrana pentru rumegătoare sălbatice - 

cerbii lopătari, căpriori, căprioare; 

j) medic veterinar de liberă practică împuternicit - medicul veterinar de liberă practică 

organizat conform legii şi împuternicit de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa 

alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe bază de contract, să efectueze 

unele activităţi sanitar-veterinare publice, în condiţiile legii; 

k) rumegător sălbatic - mamifer erbivor artiodactil, de talie mijlocie sau mare, care 

cuprinde cervidele și antilopele din mediul sălbatic, din crescătorii de vânat şi din 

complexurile de vânătoare. 

 

 

Capitolul III 

Activităţi cu privire la detectarea timpurie a virusului  

pestei rumegătoarelor mici 

 

Art. 8. - Detectarea timpurie a virusului pestei rumegătoarelor mici reprezintă o prioritate 

pentru Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, pentru 

proprietarii/deţinătorii de ovine și/sau caprine domestici, pentru administratorii/gestionarii/ 

deţinătorii rumegătoarelor sălbatice şi pentru vânători. 

Art. 9. - În scopul detectării timpurii a virusului pestei rumegătoarelor mici trebuie 

desfăşurată şi menţinută o stare de alertă permanentă printre decidenţii în controlul bolii, 

operatorii economici şi alte categorii de crescători de animale, în vederea identificării virusului 

pestei rumegătoarelor mici încă de la prima pătrundere a lui pe teritoriul României. 
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Art. 10. - Activităţile necesare şi obligatorii în scopul detectării timpurii a virusului pestei 

rumegătoarelor mici sunt următoarele: 

a) notificarea imediată a medicului veterinar de liberă practică sau a medicului veterinar 

oficial cu privire la cazurile de îmbolnăvire sau moarte a animalelor susceptibile, în vederea 

examinării şi recoltării de probe pentru laborator; 

b) verificarea privind respectarea interdicției de introducere de rumegătoare mici din 

zonele din Bulgaria aflate sub restricții de mișcare conform Decizia de punere în aplicare (UE) 

2018/954 a Comisiei din 4 iulie 2018 de stabilire a anumitor măsuri de protecție pentru 

prevenirea răspândirii pestei micilor rumegătoare în Bulgaria, cu amendamentele ulterioare;     

c) supravegherea/observarea mișcărilor de rumegătoare sălbatice din zona de frontieră și 

a animalelor transportate ocazional în scop de divertisment - circuri; 

d) supravegherea mișcărilor de animale în punctele de trecere a frontierei, în vederea 

identificării traficului ilegal de animale care pot transmite virusul pestei micilor rumegătoare; 

e) intensificarea verificării transporturilor de rumegătoare mici în cadrul activităților 

curente de control al traficului rutier.  

 

 

Capitolul IV 

Măsurile de profilaxie şi control care se aplică la ovinele și/sau caprinele domestice din 

exploataţiile de pe teritoriul României 

 

Art. 11. - Exploataţiile nonprofesionale în care sunt crescute ovine și/sau caprine 

domestice trebuie să respecte cel puțin cerinţele minime de biosecuritate, care sunt reprezentate 

de existența spaţiilor îngrădite, fără posibilitatea de a veni în contact cu ovine și/sau caprine 

domestice din alte exploataţii. 

Art. 12. -Exploataţiile comerciale, exploataţiile comerciale de tip A cu ovine și/sau 

caprine domestice și centrele de colectare animale vii respectă regulile generale de 

biosecuritate. 

Art. 13. - Deţinătorii de ovine și/sau caprine domestice din exploataţiile nonprofesionale 

au obligaţia să notifice medicului veterinar de liberă practică împuternicit potrivit legii 

modificările apărute în starea de sănătate a ovinelor şi/sau caprinelor proprii sau din 

exploataţiile limitrofe, respectiv numărul animalelor moarte. 

Art. 14. - În exploataţiile comerciale, centrele de colectare de ovine și/sau caprine 

domestice, medicul veterinar de liberă practică cu contract de prestări de servicii veterinare are 

obligaţia de a comunica direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, 

respectiv a municipiului Bucureşti modificările apărute în starea de sănătate a ovinelor şi/sau 

caprinelor şi numărul animalelor moarte din exploataţie. 
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Art. 15. - Campaniile de informare/avertizare destinate crescătorilor de ovine şi/sau 

caprine din toate sistemele de creştere şi patronatelor de profil trebuie realizate astfel încât să 

informeze crescătorii de ovine şi/sau caprine cu privire la strategia urmată de autorităţi, la rolul 

crescătorilor de ovine şi/sau caprine în respectarea măsurilor de biosecuritate, la notificarea 

precoce a bolii şi la participarea activă la supravegherea stării de sănătate a animalelor deţinute. 

Art. 16. - În recoltarea probelor pentru examenul de laborator sunt respectate principiile 

stabilite în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 

Alimentelor nr. 25/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind metodologia de 

prelevare, prelucrare primară, ambalare şi transport al probelor destinate examenelor de 

laborator în domeniul sănătăţii animalelor. 

Art. 17. - Diagnosticul pestei rumegătoarelor mici pe aceste probe se stabileşte în 

conformitate cu prevederile Manualului de Diagnostic pentru animale terestre al Organizației 

Mondiale pentru Sănătatea Animalelor - OIE. 

Art. 18. - În cazul confirmării oficiale a pestei rumegătoarelor mici la ovinele şi/sau 

caprinele, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene aplică măsurile 

de control prevăzute în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 133/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

 

Capitolul V 

Măsurile care se aplică pentru rumegătoarele sălbatice din fondurile cinegetice, parcurile 

naţionale, Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării” 

 

    Art. 19. - Crescătoriile de vânat şi complexurile de vânătoare sunt supuse controlului 

sanitar-veterinar şi trebuie înregistrate sanitar-veterinar conform legislaţiei naţionale în vigoare. 

Art. 20. - Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană are 

obligaţia să informeze periodic gestionarii fondurilor de vânătoare cu privire la situaţia 

epizootologică a bolilor la rumegătoare care evoluează în Comunitatea Europeană şi în ţările 

terţe din jurul României. 

Art. 21. -  În cazul suspicionării pestei rumegatoarelor mici, gestionarii fondurilor 

cinegetice au obligaţia reţinerii şi păstrării în condiţii optime din punct de vedere sanitar-

veterinar a exemplarelor de rumegătoare sălbatice, până la obţinerea rezultatului de laborator 

privind pesta rumegătoarelor mici; condiţiile optime sunt reprezentate de spaţii amenajate 

corespunzător pentru conservare, care să nu permită alterarea acestora sau difuzarea bolilor 

infectocontagioase - centre de colectare, spaţii frigorifice şi altele asemenea. 

Art. 22. - Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană are 

obligaţia de a informa, ori de câte ori este cazul, gestionarii fondurilor cinegetice, 
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administratorii parcurilor naţionale şi Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” cu 

privire la situaţia epidemiologică a pestei rumegătoarelor mici la nivel naţional şi local. 

Art. 23. - Gestionarii fondurilor cinegetice, administratorii parcurilor naţionale şi 

Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” au obligaţia să participe, la solicitarea 

direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, la instruirile anuale cu 

privire la obligaţiile care le revin în aplicarea Programului şi asupra cunoştinţelor tehnice 

necesare cu privire la epidemiologia şi controlul bolii. 

Art. 24. - (1) Carcasele rumegătoarelor sălbatice depistate pozitive în laborator vor fi 

distruse în condiţiile şi prin metodele specificate şi admise în Regulamentul (CE) nr. 

1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a 

unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt 

destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002, cu 

respectarea tuturor precauţiilor de împiedicarea răspândirii virusului în mediul înconjurător, 

precum şi a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016, cu modificările şi completările 

ulterioare . 

(2) Suprafeţele considerate infectate în urma contactului cu cadavrele vor fi dezinfectate 

prin utilizarea dezinfectantelor specifice aprobate. 

Art. 25. - În cazul confirmării oficiale a pestei rumegătoarelor mici la rumegătoarele 

sălbatice, autorităţile veterinare competente aplică măsurile de control al bolii prevăzute 

în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 

Alimentelor nr. 133/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  

Art. 26. - Investigaţiile de laborator pentru pesta rumegătoarelor mici sunt realizate de 

Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, precum şi de alte laboratoarele desemnate pentru 

diagnosticul pestei rumegătoarelor mici. 
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    Anexă 

             la program 

  

PLANUL DE CONTINGENŢĂ 

al României pentru pesta rumegătoarelor mici 

    

 

Capitolul I 

Prevederi generale 

 

1.1. Scopul prezentului Plan de contingenţă al României pentru pesta rumegătoarelor mici, 

denumit în continuare Plan de contingenţă, este de a stabili modalitatea în care sunt realizate şi 

controlate intervenţiile în focarele de pestă a rumegătoarelor mici. Planul de contingenţă 

cuprinde prevederi privind desemnarea şi atribuţiile factorilor de decizie şi de intervenţie în 

focare, resursele financiare, de personal şi de echipamente, necesarul de instruiri, modul de 

comunicare a crizei şi modul de ecarisare a materiilor de risc rezultate din focare, în vederea 

unei reacţii prompte în cazul unor alerte de boală şi a reducerii riscului de răspândire a virusului 

bolii pe teritoriul României. 

  

 

Capitolul II 

Definiţii 

 

     2.1. În înţelesul prezentului plan de contingenţă, termenii şi expresiile de mai jos au 

următoarele semnificaţii: 

a) alertă - activarea structurii operaţionale a autorităţii centrale competente; 

b) animal - mamifere, păsări domestice, păsări sălbatice, peşti, albine, viermi de mătase, 

batracieni, moluşte, gasteropode, crustacee şi tunicate; 

c) deţinător de animale - persoană fizică sau juridică care are în responsabilitatea sa 

animale; 

d) exploataţie - orice incintă împrejmuită, cu unul ori mai multe adăposturi, sau orice loc în 

care sunt ţinute animale; 

e) proprietar de animale - persoană fizică sau juridică care are în proprietate animale; 

f) situaţie de urgenţă - eveniment excepţional, cu caracter nonmilitar, care prin amploare şi 

intensitate ameninţă viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul înconjurător, valorile materiale 

şi culturale importante, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare 
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adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare şi 

managementul unitar al forţelor şi mijloacelor implicate; 

g) situaţie epidemiologică veterinară - eveniment excepţional care afectează sănătatea 

publică, a animalelor şi/sau cu impact economic deosebit de pe teritoriul României, care, 

prin amploare şi intensitate, ameninţă sănătatea animală şi siguranţa alimentelor şi, 

implicit, sănătatea populaţiei şi mediul înconjurător, iar pentru restabilirea stării de 

normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse 

suplimentare importante şi managementul unitar al forţelor şi mijloacelor implicate în 

combaterea bolilor. 

 

 

Capitolul III 

Măsurile care se impun pentru controlul pestei rumegătoarelor mici 

 

3.1. Controlul pestei rumegătoarelor mici în România se efectuează în conformitate cu 

prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 133/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

3.2. Neutralizarea cadavrelor şi a altor subproduse ce nu sunt destinate consumului 

uman 

3.2.1. Cadrul legal privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a 

deşeurilor de origine animală, indiferent de locul de provenienţă a acestora, este stabilit de 

Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009 şi de Ordonanţa Guvernului nr. 24/2016, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

 

 

Capitolul IV 

Costurile aferente măsurilor care se impun pentru controlul  

pestei rumegătoarelor mici 

 

4.1. În cazul măsurilor ce se întreprind pentru lichidarea focarelor de pestă a 

rumegătoarelor mici se acordă despăgubiri în condiţiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 

1.214/2009, cu modificările şi completările ulterioare. 

4.2. Costurile necesare aplicării măsurilor legale de control al bolilor infectocontagioase 

sunt finanţate din fondurile prevăzute în bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 

pentru Siguranţa Alimentelor, precum şi al unităţilor subordonate. 

4.3. Sursele financiare necesare altor măsuri ce se impun pentru prevenirea şi combaterea 

pestei rumegătoarelor mici se asigură prin bugetele anuale aprobate Autorităţii Naţionale 
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Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi ale instituţiilor care contribuie la 

aplicarea măsurilor de control. 

4.4. Dacă fondurile prevăzute în buget nu sunt suficiente, acestea se asigură cu prioritate 

prin virări de credite bugetare şi de angajament, efectuate potrivit prevederilor legale în 

vigoare, sau se pot aloca fonduri din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, în 

condiţiile legii. 

  

 

Capitolul V 

Planul de acţiune privind intervenţia în focarul de pestă a rumegătoarelor mici şi 

depopularea exploataţiilor 

 

5.1. În conformitate cu prevederile art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 1.099/2009 al 

Consiliului din 24 septembrie 2009 privind protecţia animalelor în momentul uciderii, înainte 

de depopularea exploataţiilor, unitatea operaţională locală din cadrul centrului local de 

combatere a bolilor, responsabilă de operaţia de depopulare, trebuie să stabilească un plan de 

acţiune, pentru a asigura respectarea normelor prevăzute în acest regulament, în vederea 

stabilirii ordinii activităţilor şi pentru asigurarea deplinei eficienţe în depopularea efectivelor; 

acest plan de acţiune asigură coordonarea întregii activităţi de o manieră previzibilă şi 

eficientă. 

Planul de acţiune reprezintă o parte a unui plan mai larg de acţiune privind intervenţia în 

focar, care este elaborat la nivelul unităţii operaţionale locale a centrului local de combatere a 

bolilor, respectiv al municipiului Bucureşti, supus aprobării în cadrul acestuia. 

5.2. În elaborarea planului de acţiune este esenţial ca metoda de ucidere aleasă să fie 

sigură, uşor de aplicat şi să ofere garanţia că toate animalele sunt ucise rapid. 

5.3. Planul de acţiune are următoarele scopuri: 

a) să asigure că activităţile de depopulare sunt efectuate corespunzător; 

b) să asigure depopularea exploataţiei în mod rapid şi eficient; 

c) să respecte cerinţele de siguranţă pentru protecţia oamenilor care participă la 

depopulare; 

d) să respecte cerinţele de ucidere a animalelor în condiţii de siguranţă şi bunăstare; 

e) să confere siguranţa că ferma este gata pentru repopulare la încheierea aplicării 

măsurilor de control. 

       5.4. Planul de acţiune trebuie să cuprindă: 

a) obiectivele şi scopul activităţilor de depopulare; 

b) numărul adăposturilor, specia şi numărul de animale care trebuie ucise; 
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c) metodele de asomare şi ucidere, condiţiile de utilizare, parametrii-cheie (cantitate de 

substanţă, timp de expunere); 

d) echipamentul, personalul şi materialele necesare; 

e) ordinea depopulării, ţinând cont de vârsta şi starea fiziologică a animalelor; 

f) numărul şi componenţa echipelor de ucidere; 

g) şeful operaţiunii de depopulare; 

h) planificarea timpului necesar depopulării; 

i) locurile de ucidere a animalelor. 

5.5. Cu privire la focar, Planul de acţiune stabileşte: 

a) locul de amplasare a centrului de intervenţie în teren, dacă este cazul; 

b) desemnarea persoanei însărcinate cu supravegherea activităţilor de control al bolii; 

c) numărul şi componenţa echipelor de intervenţie; 

d) facilităţile, materialele şi echipamentele necesare activităţilor de control şi sursele 

din care acestea vor fi procurate; 

e) planificarea timpului necesar derulării fiecărei activităţi; 

f) unitatea de ecarisare autorizată la care se va efectua distrugerea cadavrelor rezultate 

în urma depopulării; 

g) în cazul în care nu există unităţi de ecarisare autorizate în apropiere, locurile de pe 

teritoriul judeţului unde se vor putea utiliza metodele alternative de distrugere 

(îngropare/ardere); 

h) metodele de dezinfecţie alese; 

i) aspecte speciale referitoare la respectarea biosecurităţii şi a unor aspecte de mediu, 

dacă este cazul; 

j) previzibilitatea limitărilor/problemelor care ar putea apărea în timpul activităţilor de 

depopulare. 

 5.6. Planul de acţiune va fi aprobat în plenul centrului local de combatere a bolilor şi va fi 

comunicat: 

a) tuturor partenerilor operaţionali care contribuie la combaterea focarului, pentru a fi 

strict respectat; 

b) proprietarului exploataţiei/operatorului comercial/deţinătorului de animale, după caz, 

cu privire la care s-au instituit restricţiile; 

c) Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, spre 

informare şi pentru monitorizarea activităţilor de combatere. 

 

Pe baza planului de acţiune, directorul executiv al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru 

siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti supervizează activităţile de 

control al bolii. 
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Capitolul VI 

Atribuţiile autorităţilor şi instituţiilor publice implicate în supravegherea, prevenirea şi 

controlul pestei rumegătoarelor mici 

 

6.1. Autorităţile şi instituţiile publice implicate în supravegherea, prevenirea şi controlul 

pestei rumegătoarelor mici sunt Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Apelor şi Pădurilor, Ministerul Transporturilor, 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, consiliile judeţene, consiliile locale şi primarii. 

6.2. Atribuţiile şi responsabilităţile Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu 

privire la supravegherea, prevenirea şi controlul pestei rumegătoarelor mici sunt prevăzute în 

Hotărârea nr. 30/2017, cu modificările şi completările ulterioare; Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale informează, în colaborare cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi 

pentru Siguranţa Alimentelor, crescătorii de ovine şi caprine privind evoluţia pestei micilor 

rumegătoare în Uniunea Europeană şi în ţările terţe vecine, precum şi măsurile ce trebuie 

aplicate pentru prevenirea apariţiei bolii pe teritoriul României. 

6.3. În condiţiile art. 63, 9 şi 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea    

activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea 

Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor are următoarele atribuţii şi 

responsabilităţi: 

a) informează crescătorii de ovine şi caprine privind evoluţia pestei micilor 

rumegătoare în Uniunea Europeană şi ţările vecine, precum şi măsurile ce trebuie aplicate 

pentru prevenirea apariţiei bolii pe teritoriul României; 

b) elaborează şi promovează Programul de supraveghere, prevenire şi control al pestei 

rumegătoarelor mici în România; 

c) elaborează procedurile specifice privind prevenirea, combaterea şi controlul pestei 

rumegătoarelor mici; 

d) transmite şi susţine măsurile aferente prevenirii, controlului şi combaterii pestei 

rumegătoarelor mici în relaţia cu serviciile specializate ale Comisiei Europene; 

e) monitorizează, evaluează şi gestionează datele privind evoluţia pestei rumegătoarelor 

mici; 

f) alocă şi eliberează fondurile necesare achiziţiei echipamentelor şi materialelor 

necesare testării în laborator a probelor recoltate pentru diagnosticul de laborator şi asigură 

respectarea termenelor de diagnostic, pentru identificarea precoce a virusului pestei 

rumegătoarelor mici; 



 14

g) reactualizează periodic analiza de risc, în funcţie de evoluţia epizootică a pestei 

rumegătoarelor mici în Europa şi în ţările terţe vecine; 

h) reactualizează, atunci când este cazul, Planul de contingenţă pentru pesta 

rumegătoarelor mici, aprobat prin prezenta hotărâre; 

i) iniţiază măsurile de control la confirmarea oficială a pestei rumegătoarelor mici; 

j) solicită, în situaţia creşterii gradului de risc sau a confirmării oficiale a pestei 

rumegătoarelor mici, întrunirea Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, în 

vederea convocării Centrului Naţional de Combatere a Bolilor, organizat potrivit prevederilor 

Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.189/2009 

privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Centrului Naţional de Combatere a Bolilor şi ale 

structurilor din componenţa acestuia; 

k) asigură sau efectuează demersuri pentru identificarea resurselor umane, a resurselor 

financiare şi a materialelor pentru implementarea măsurilor de control al bolii; 

l) monitorizează măsurile de control aplicate în focar; 

m) asigură aplicarea măsurilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru uciderea 

animalelor; 

n) monitorizează aplicarea măsurilor de ecarisare în focar; 

o) asigură notificarea pestei rumegătoarelor mici organismelor internaţionale de profil 

şi raportarea stadiului de aplicare a măsurilor de combatere a bolii; 

p) în funcţie de modificarea situaţiei epidemiologice veterinare, solicită întrunirea 

Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă ori de câte ori este necesar, pentru 

dispunerea de măsuri privind mobilizarea forţelor de intervenţie necesare aplicării măsurilor 

de control al bolii prevăzute de legislaţia în vigoare; 

q) informează călătorii, la punctele de trecere a frontierei de stat, cu privire la unele 

restricţii sanitar-veterinare dispuse ca urmare a evoluţiei bolii. 

      6.4. În condiţiile art. 3 alin. (1) lit. a) pct. 2 şi 3, lit. b) pct. 2, 5, 7 şi 10 şi lit. c) pct. 22, 

precum şi ale art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu 

modificările şi completările ulterioare, Ministerul Afacerilor Interne are următoarele atribuţii şi 

responsabilităţi: 

      a) personalul specializat din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, 

Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, Inspectoratului General al Poliţiei de 

Frontieră sau al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, după caz, contribuie, 

conform competenţelor legale, la realizarea măsurilor profilactice şi de control, astfel: 
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     1. participă prin echipe fixe şi/sau mobile la activităţile pentru supravegherea şi controlul 

mişcărilor de animale vii, produse şi subproduse animaliere, alte materii şi materiale ce pot fi 

contagioase, în şi dinspre focar, zona de protecţie şi zona de supraveghere; 

    2. acordă sprijin personalului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor pentru 

aplicarea tuturor măsurilor restrictive dispuse conform legii; 

3. execută controlul mijloacelor de transport în scopul identificării transporturilor ilegale 

de animale şi produse de origine animală; 

4. execută activităţi specifice în scopul prevenirii şi combaterii activităţilor de 

comercializare ilegală a animalelor vii şi a produselor de origine animală; 

5. asigură protecţia personalului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor în timpul 

efectuării activităţilor sanitar-veterinare prevăzute la pct. 6.3 lit. i), l), m) şi n), în conformitate 

cu legislaţia în vigoare; 

6. stabileşte rutele, dirijează şi controlează circulaţia autovehiculelor în zonele afectate de 

pesta rumegătoarelor mici; 

7. comunică direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv 

a municipiului Bucureşti competente teritorial, informaţii referitoare la descoperirea cadavrelor 

de rumegătoare sălbatice ori a unei populaţii de rumegătoare sălbatice cu un comportament 

modificat, care poate fi determinat de boală, despre care au luat cunoştinţă pe timpul executării 

misiunilor de supraveghere a frontierei României; 

8. comunică direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv 

a municipiului Bucureşti competente teritorial, informaţii referitoare la mişcările 

rumegătoarelor sălbatice peste frontieră, despre care au luat cunoştinţă pe timpul executării 

misiunilor de supraveghere a frontierei României; 

9. a) sprijină reprezentanţii autorităţilor publice locale în vederea îndeplinirii atribuţiilor 

prevăzute la pct. 6.9 lit. a); 

b) prefectul, în calitate de preşedinte al comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, 

dispune măsurile care se impun pentru prevenirea şi gestionarea focarelor de pesta 

rumegătoarelor mici. 

  6.5. În condiţiile stabilite în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind 

managementul tipurilor de risc, Ministerul Apărării Naţionale are următoarele  atribuţii şi 

responsabilităţi: 

a)   participă, prin reprezentanţi, la şedinţele Centrului Naţional de Combatere a Bolilor, 

respectiv ale centrelor locale de combatere a bolilor;  

b)   asigură sprijinul acţiunilor desfăşurate pentru prevenirea pestei rumegătoarelor mici, în 

limita disponibilităţii resurselor  umane  şi materiale, respectând primordialitatea misiunilor de 

bază ale structurilor cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă.     
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      6.6. În aplicarea art. 5 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, 

Ministerul Apelor şi Pădurilor are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 

a) răspunde de monitorizarea şi controlul implementării măsurilor ce revin personalului 

de specialitate al fondurilor cinegetice, conform Programului şi solicitărilor tehnice ale 

Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 

b) pune la dispoziţia Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor catagrafia rumegătoarelor sălbatice, pe specii, cota de recoltă stabilită, precum şi 

situaţia rumegătoarelor sălbatice, pe specii, vânate sau identificate moarte din fondurile 

cinegetice; 

c) notifică Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, în 

regim de urgenţă, cu privire la creşterea mortalităţii şi morbidităţii la rumegătoarele sălbatice, 

pe specii, precum şi cu privire la modificările intervenite în comportamentul acestora. 

6.7. Ministerul Mediului participă, prin autorităţile competente pentru protecţia mediului 

din subordinea acestuia, la identificarea/stabilirea metodelor alternative de ecarisare, în 

funcţie de condiţiile locale, potrivit derogărilor prevăzute de art. 19 alin. (1) lit. e) din 

Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, precum şi a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 

24/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 

6.8. În condiţiile art. 7 lit. C pct. 22 şi ale art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 

privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu 

modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 

colaborează, în exercitarea atribuţiilor sale, cu personalul cu atribuţii de inspecţie şi control de 

specialitate din cadrul autorităţilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi cu 

organele de specialitate ale altor ministre şi instituţii specializate, precum şi cu persoane 

juridice şi fizice şi cu alte entităţi, în vederea eliminării riscului de introducere în România a 

produselor care nu îndeplinesc cerinţele stabilite în legislaţia specifică în vigoare. 

6.9. Consiliile judeţene realizează activitatea de distrugere a materialelor de risc rezultate 

în urma aplicării Programului, în condiţiile prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 24/2016, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

6.10. În condiţiile art. 36 alin. (2) lit. e) şi alin. (7) lit. a), precum şi ale art. 63 alin. (1) lit. 

d) şi alin. (5) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.214/2009, cu 

modificările  şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 

24/2016, cu modificările  şi completările ulterioare, consiliile locale şi primarii au următoarele 

atribuţii şi responsabilităţi: 
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a) colaborează cu personalul specializat din cadrul structurilor prevăzute la pct. 6.4. lit. 

a) pentru instalarea semnelor şi a panourilor de avertizare pe căile de acces din zonele de 

protecţie şi de supraveghere şi în jurul fermelor/curţilor unde boala a fost confirmată; 

b) participă la evaluarea animalelor, în vederea acordării despăgubirilor prevăzute de 

legislaţia în vigoare; 

c) în cazul neutralizării prin metode alternative, identifică şi pun la dispoziţie terenurile 

pentru incinerare/îngropare; 

d) pun la dispoziţie utilajele şi sprijină cu personal activităţile referitoare la încărcare, 

săpare, astupare, care sunt necesare în cadrul neutralizării alternative. 

 

 

Capitolul VII 

Resurse şi capacităţi de laborator 

 

     7.1. Resurse umane 

    Centrul local de combatere a bolilor deţine o listă a personalului din cadrul direcţiei sanitar-

veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti care 

poate fi contactat la momentul suspiciunii sau confirmării oficiale a unui focar de pestă a 

rumegătoarelor mici. În această listă trebuie inclus personalul calificat şi experimentat în 

creşterea speciilor susceptibile la boală şi în combaterea bolii, din cadrul judeţului, cu datele de 

contact ale fiecărei persoane; o linie telefonică de tip help-line trebuie să fie disponibilă pentru 

public, la nivelul fiecărei direcţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, 

respectiv a municipiului Bucureşti, pentru anunţarea suspiciunilor de pesta rumegătoarelor mici. 

      În cazul confirmării oficiale a pestei rumegătoarelor mici, numărul de persoane care 

operează în fiecare centru local de combatere a bolilor este stabilit în funcţie de numărul de 

focare şi de mărimea zonelor de protecţie şi de supraveghere. 

Personalul centrului local de combatere a bolilor include: 

a) personal administrativ instruit în managementul situaţiilor de urgenţă din domeniul 

sanitar-veterinar şi al siguranţei alimentelor, determinate de apariţia pestei rumegătoarelor 

mici; 

b) medici veterinari instruiţi în diagnosticul pestei rumegătoarelor mici, ucidere, măsuri 

de biosecuritate şi alte proceduri care se aplică în zonele de control, operaţiunile de control al 

mişcării animalelor în teritoriu şi alte restricţii; 

c) personal tehnic auxiliar, instruit în diverse operaţiuni, precum evaluarea animalelor, 

proceduri care se execută în curţile infectate şi operaţiuni privitoare la controlul mişcărilor. 

 

       7.2. Resurse materiale 
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      7.2.1. Direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a   

municipiului Bucureşti trebuie să deţină următoarele materiale consumabile: 

a) echipament de protecţie: măşti, mănuşi, ochelari de protecţie, salopete - cel puţin 50 

- 100 de bucăţi din fiecare articol; stocul trebuie să fie suficient pentru intervenţia în cinci 

focare de pestă a rumegătoarelor mici care evoluează în exploataţii 

nonprofesionale/comerciale cu până la 1.000 de animale; 

b) dezinfectante eficiente faţă de agenţii infecţioşi, detergenţi şi săpun; cantitatea de 

dezinfectant trebuie să fie suficientă pentru dezinfecţia unei suprafeţe de 20.000 m2; 

c) echipament pentru prelevarea de probe - cel puţin 5 truse; 

d) benzi pentru delimitarea teritoriului - 20.000 m; 

e) hărţi detaliate ale judeţului - 2 bucăţi; câte o hartă pentru şedinţele operative ale 

unităţii operaţionale locale, respectiv ale unităţii locale de sprijin din centrul local de 

combatere a bolilor; 

f) echipament de vaccinare - seringi automate şi ace de schimb - cel puţin 5 bucăţi, 

necesare pentru dotarea a 5 echipe de vaccinare; 

g) afişe şi pancarte de avertizare ori de interzicere; 

h) alte consumabile considerate necesare. 

      7.2.2. Mijloace fixe 

    7.2.2.1. Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene trebuie să 

deţină asomatoare, conform prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare 

Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 74/2009 privind asigurarea condiţiilor tehnice 

pentru aplicarea Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor în timpul sacrificării şi 

uciderii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 180/2006. 

    7.2.2.2. Materialele consumabile şi mijloacele fixe trebuie întreţinute corespunzător, 

inventariate şi verificate periodic pentru aprecierea gradului de deteriorare, în vederea 

înlocuirii, după caz. 

      7.3. Capacităţi de laborator 

      7.3.1. Examenele de laborator pentru evidenţierea virusului pestei rumegătoarelor mici sunt 

efectuate de Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, laborator naţional de referinţă pentru 

pesta rumegătoarelor mici, sau de laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa 

alimentelor judeţene autorizate şi arondate în acest scop prin ordin al preşedintelui Autorităţii 

Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. 

    7.3.2. Laboratorul comunitar de referinţă pentru pesta rumegătoarelor mici este CIRAD - 

Montpellier, Franţa. 

    7.3.3. Sarcinile şi responsabilităţile Institutului de Diagnostic şi Sănătate Animală sunt 

următoarele: 
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a) stabilirea şi confirmarea oficială a diagnosticului în pesta rumegătoarelor mici; 

b) colaborarea cu Laboratorul comunitar de referinţă pentru pesta rumegătoarelor mici, 

cu privire la standardele şi metodele de diagnostic pentru pesta rumegătoarelor mici şi la 

diagnosticul diferenţial; 

c) supervizarea măsurilor de securitate care trebuie luate de laboratoarele sanitar-

veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene cu privire la diagnosticul pestei 

rumegătoarelor mici, în conformitate cu standardele minime în domeniu. 

  

 

Capitolul VIII 

Programe de instruire a personalului veterinar 

 

     8.1. Personalul veterinar implicat în combaterea pestei rumegătoarelor mici este instruit 

periodic, prin sesiuni de instruire şi prin exerciţii de simulare. 

    8.2. În conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare 

Veterinare şi pentru Siguranţa alimentelor nr. 133/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare, sunt organizate: 

a) acţiuni de formare privind semnele clinice, ancheta epidemiologică şi combaterea pestei 

rumegătoarelor mici; 

b) exerciţii de alertă, organizate cel puţin o dată pe an; 

c) acţiuni de formare în tehnicile de comunicare, cu scopul de a organiza campanii de 

sensibilizare privind apariţia epizootiei curente, adresate autorităţilor, fermierilor şi 

medicilor veterinari. 

    8.3. Personalul veterinar din Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală participă la 

cursurile de instruire periodice, organizate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi 

pentru Siguranţa Alimentelor. 

    8.4. Instruirea personalului din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa 

alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti se realizează prin: 

a) seminare, grupuri de lucru şi exerciţii de simulare privind diagnosticul şi controlul pestei 

rumegătoarelor mici, organizate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru 

Siguranţa Alimentelor împreună cu Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală; la nivelul 

instituţiei care organizează instruirea trebuie să fie disponibile dosarele care atestă 

organizarea instruirii, cu semnătura de prezenţă a persoanelor instruite; 

b) instruiri organizate de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, 

respectiv a municipiului Bucureşti, cu personalul propriu și cu medicii de libera practica 

împuterniciti. 
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    8.5. Personalul din cadrul laboratoarelor sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor 

judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti este instruit de Institutul de Diagnostic şi Sănatate 

Animală cu privire la noile echipamente pentru laboratoare şi teste de diagnostic pentru pesta 

rumegătoarelor mici. 

 

 

Capitolul IX 

Programe de informare şi de conştientizare a populaţiei 

 

     9.1. Atât în perioada de linişte epidemiologică, cât şi în perioadele de evoluţie a pestei 

rumegătoarelor mici, Centrul Naţional de Combatere a Bolii trebuie să informeze şi să 

conştientizeze populaţia prin: 

a) afişarea în locuri publice a materialelor informative referitoare la boală; 

b) tipărirea de broşuri informative; 

c) anunţuri în mass-media; 

d) şedinţe informative publice; 

e) publicitate intensivă la acutizarea bolii; 

f) modele de afişe, dispoziţii şi anunţuri. 

     9.2. Atunci când există un risc major privind evoluţia pestei rumegătoarelor mici în Uniunea 

Europeană sau în ţări terţe situate la graniţa cu România, Autoritatea Naţională Sanitară 

Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor iniţiază o campanie de informare a populaţiei 

asupra acestui aspect, precum şi a riscului pentru România, prin intermediul mass-media; de 

asemenea, se înfiinţează o linie telefonică de urgenţă la nivel central şi judeţean la care se pot 

solicita informaţii cu privire la boală şi la evoluţia acesteia. 

    9.3. Crescătorii de animale sunt anunţaţi cu privire la condiţiile în care beneficiază de 

despăgubirile acordate ca urmare a măsurilor care se întreprind pentru lichidarea focarelor de 

boli transmisibile ale animalelor. 

  

 

Capitolul X 

Distrugerea cadavrelor de animale în cazul apariţiei unui focar de pestă  

a rumegătoarelor mici 

 

     10.1. Uciderea animalelor şi distrugerea cadravrelor în cazul apariţiei unui focar de pestă a 

rumegătoarelor mici se realizează cât mai rapid posibil, pentru a împiedica răspândirea bolii în 

exploataţiile de contact. 

     10.2. Distrugerea cadavrelor de animale se poate face prin două metode: 
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a) convenţională, prin denaturarea în unităţi specializate; 

b) alternativă, în situaţia în care este depăşită capacitatea de distrugere a carcaselor sau 

în situaţia în care condiţiile epidemiologice o impun; pot fi folosite ca metode alternative de 

distrugere incinerarea şi îngroparea, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 

1.069/2009. 

     În situaţia în care sunt utilizate metodele alternative de distrugere,  autorităţile administraţiei 

publice locale pe a cărei rază teritorială a fost identificat focarul de pestă a rumegătoarelor mici 

identifică locurile pentru aplicarea metodelor alternative de distrugere cu consultarea în 

prealabil a direcţiei de sănătate publică, a Administraţiei Naţionale „Apele Române” prin 

structurile subordonate, Agenţiei pentru Protecţia Mediului și a direcției sanitar - veterinare și 

pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului Bucureşti. 
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

    Secţiunea 1 
Titlul proiectului 
de act normativ 

     Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea acţiunilor sanitar - veterinare 
cuprinse în Programul național de supraveghere, prevenire și control al pestei 
rumegătoarelor mici, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 
21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor 

Secţiunea a 2-a 
Motivul emiterii 
actului normativ 

 
1. Descrierea 
situaţiei actuale 

     Apărarea sănătăţii animalelor şi realizarea siguranţei alimentelor la parametrii 
prevăzuţi de legislaţia comunitară transpusă constituie obiective majore ale 
competenţelor serviciilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din 
România şi din celelalte state  membre ale Uniunii Europene. 
    Supravegherea, prevenirea şi controlul bolilor transmisibile ale animalelor 
constituie elementul central al apărării sănătăţii animalelor şi a prevenirii 
transmiterii de la animale la om. În acest context, pe lângă programele aprobate şi 
cofinanţate de Comisia Europeană, România trebuie să elaboreze şi alte programe 
ce contribuie la realizarea sănătăţii animalelor şi implicit a siguranţei alimentelor.  
    Recunoaşterea indemnităţii teritoriului României faţă de unele boli transmisibile 
ale animalelor ce pot influenţa direct sau indirect schimburile comerciale cu 
animale vii, produse şi subproduse de origine animală este obiectivul fundamental 
al activităţilor de supraveghere, prevenire şi combatere a bolilor transmisibile ale 
animalelor. 
     În contextul epidemiologic actual al evoluţiei pestei rumegătoarelor mici pe 
teritoriul Uniunii Europene, în Bulgaria, stat vecin României, se impune de urgenţă 
luarea de măsuri pentru prevenirea apariției acestei boli pe teritoriul României. 
     Până în prezent, pe teritoriul ţării noastre nu au fost confirmate cazuri de pestă a 
rumegătoarelor mici la ovine şi/sau caprine, România fiind oficial liberă de această 
boală la Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor (OIE). 
     În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 
42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare „Acţiunile sanitar-veterinare cuprinse în 
programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al 
celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, 
de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi 
ecvideelor, acţiunile prevăzute în alte programe naţionale, pe care Autoritatea 
trebuie să le pună în aplicare, precum şi tarifele aferente acestora, în cazul în care 
sunt realizate de medici veterinari de liberă practică împuterniciţi sau, în cazul 
acţiunilor aprobate pentru animalele sălbatice din fondurile cinegetice, şi de către 
personalul din aceste fonduri, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, cu excepţia 
programelor cofinanţate şi aprobate de către Uniunea Europeană, care se aplică ca 
atare.” 
      De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 3 pct. 25 din Hotărârea 
Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din 
subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea 
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor „elaborează şi 
reactualizează planurile de contingenţă în domeniul sanitar-veterinar.” 

       În prezent, cadrul legal privind măsurile de control pentru pesta rumegătoarelor 
mici este reprezentat de Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 133/2006 pentru aprobarea Normei 
sanitare veterinare care introduce măsuri generale pentru controlul unor boli ale 
animalelor şi măsuri specifice referitoare la boala veziculoasă a porcului, cu 
modificările şi completările ulterioare, care transpune Directiva Consiliului 
92/119/CEE de stabilire a măsurilor comunitare generale de combatere a unor boli la 
animale, precum și a măsurilor specifice împotriva bolii veziculoase a porcului;
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2. Schimbări 
preconizate 

      
   Prin notificarea cazurilor de pestă a rumegătoarelor mici în Bulgaria, pentru ţara 
noastră pericolul pe care îl constituie infectarea cu virusul pestei micilor 
rumegătoare ar atrage restricții severe și pe o durată nedeterminată și ar periclita 
programul Guvernului României de stimulare a dezvoltării activităţii de creştere a 
rumegătoarelor vii şi de valorificare a cărnii provenite de la acestea.  
        În aceste condiţii, se impune pregătirea şi promovarea cadrului legislativ 
necesar aplicării coordonate a măsurilor de prevenire şi control din partea 
instituţiilor României cu responsbilităţi în combaterea bolilor. 
        Ţinând cont că România este predispusă unui risc de pătrundere a virusului în 
teritoriul național prin transporturile de animale din speciile ovine și caprine din 
cadrul comerțului intracomunitar cu Bulgaria sau tranzitul rumegătoarelor mici prin 
ţara noastră, precum şi de impactul economic negativ care ar exista în cazul 
apariţiei acestei boli, este obligatorie aprobarea strategiei de supraveghere şi control 
al pestei rumegătoarelor mici şi implementarea în cel mai scurt timp a măsurilor, 
prevăzute în cadrul acesteia. 
 
        În acest sens, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre a Guvernului pentru 
aprobarea acţiunilor sanitar - veterinare cuprinse în Programul național de 
supraveghere, prevenire și control al pestei rumegătoarelor mici, precum și pentru 
modificarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Transporturilor 
. 
        Promovarea proiectului de act normativ mai sus menţionat are ca scop 
aprobarea acţiunilor sanitar - veterinare cuprinse în Programul național de 
supraveghere, prevenire și control al pestei rumegătoarelor mici. 
        Programul menționat include Planul de contingenţă pentru pesta 
rumegătoarelor mici, care este aplicat în cazul suspicionării sau confirmării pestei 
rumegătoarelor mici pe teritoriul României. 
         Obiectivele Programului național de supraveghere, prevenire și control al 
pestei rumegătoarelor mici sunt următoarele: 
     1.  Pentru ovinele și/sau caprinele domestice: 

a)  stabilirea criteriilor minime de biosecuritate pentru ovinele și/sau caprinele 
domestice din exploataţii;  

b) stabilirea criteriilor de dimensionare a exploatațiilor de ovine și/sau caprine; 
c) stabilirea regimului de inspecţie şi de investigare a populaţiilor de ovine și/sau 

caprine domestice; 
d) stabilirea modului de desfăşurare a campaniilor de conştientizare şi de 

avertizare a populaţiei, precum şi a obligaţiilor producătorilor din industria 
cărnii de ovine și/sau caprine şi al proprietarilor exploatațiilor de ovine și/sau 
caprine, precum și a centrelor de colectare de ovine și/sau caprine; 

e) stabilirea sistemului de recoltare a probelor pentru diagnosticul de laborator; 
f) stabilirea modului de intervenţie în cazul suspiciunii şi al confirmării oficiale a 

bolii la ovinele și/sau caprinele domestice. 
      2. Pentru rumegătoarele sălbatice: 

a) stabilirea strategiei de management şi de vânătoare a rumegătoarelor sălbatice; 
b) stabilirea sistemului de recoltare a probelor pentru diagnosticul de laborator al 

pestei rumegătoarelor mici; 
c) determinarea modului de păstrare a rumegătoarelor sălbatice vânate până la 

stabilirea diagnosticului de laborator; 
d) stabilirea modului de distrugere a carcaselor rumegătoarelor sălbatice moarte şi 

a resturilor provenite în urma vânătorilor; 
e) stabilirea modului de desfăşurare a campaniilor de conştientizare şi de 

avertizare a gestionarilor fondurilor cinegetice, a responsabililor zonelor 
protejate şi a vânătorilor; 

f) stabilirea modului de intervenţie în cazul suspiciunii şi al confirmării oficiale a 
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bolii la rumegătoarele sălbatice. 
 
     Planul de contingenţă pentru pesta rumegătoarelor mici cuprinde atribuţiile şi 
responsabilităţile autorităţilor şi instituţiilor publice implicate în supravegherea, 
prevenirea și controlul pestei rumegătoarelor mici, reunite la nivelul Centrului 
Naţional de Combatere a Bolilor şi la nivelul centrelor locale de combatere a 
bolilor. 
     Cu privire la atribuțiile și responsabilitățile Autorității Naționale Sanitare 
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, ale Ministerului Afacerilor Interne, ale 
Ministerului Apărării Naționale, ale Ministerului Mediului, ale Ministerului Apelor 
şi Pădurilor și ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în legătură cu 
supravegherea, prevenirea și controlul pestei rumegătoarelor mici, acestea au fost 
stabilite în cuprinsul proiectului de hotărâre a Guvernului, în corelare cu actele 
normative referitoare la organizarea și funcționarea acestora. 
    De asemenea, în vederea stabilirii atribuțiilor și responsabilităților Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale și ale Ministerului Transporturilor este necesară 
completarea actelor normative referitoare la organizarea și funcționarea acestora. 
         Măsurile mai sus prezentate sunt justificate de faptul că, în gestionarea 
crizelor generate de evoluţia epizootiilor, managementul riscului nu aparţine doar 
serviciilor sanitar - veterinare, ci şi celorlalte instituţii publice cu atribuţii în 
managementul riscului care deţin rol principal sau asigură funcţii de sprijin, 
conform legislaţiei actuale în vigoare privind managementul tipurilor de risc din 
România.     

3. Alte informaţii                      NU ESTE CAZUL
Secţiunea a 3-a 

 Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 
1. Impactul 
macro-economic 

            NU ESTE CAZUL 
 

11. Impactul 
asupra mediului 
concurenţial şi 
domeniului 
ajutoarelor de 
stat 

            NU ESTE CAZUL 

2. Impactul 
asupra mediului 
de afaceri 

         NU ESTE CAZUL 
 
 

21  Impactul 
asupra sarcinilor 
administrative 

         NU ESTE CAZUL 
 
 

22 Impactul 
asupra 
întreprinderilor 
mici şi mijlocii 

         NU ESTE CAZUL 

3. Impactul 
social 

          NU ESTE CAZUL 
 

4. Impactul 
asupra mediului  

          NU ESTE CAZUL 
 
 
 

5. Alte 
informaţii 

             NU ESTE CAZUL 
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Secţiunea a 4-a 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)  
 
 

Fondurile necesare pentru realizarea Programului se asigură prin bugetele instituţiilor implicate în punerea
în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, în limita bugetelor aprobate, conform legilor bugetare anuale.

 
 
 

- mii lei -

Indicatori Anul curent
Următorii  
4 ani

Media pe 
5 ani

1 2 3 4 5 6 7
1. Modificări ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din 
care: 

      

a) buget de stat, din acesta:   
(i) impozit pe profit   
(ii) impozit pe venit   
b) bugete locale:   
(i) impozit pe profit   
c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat: 

      

(i) contribuţii de asigurări 
 

      

2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din 
care: 

      

a) buget de stat, din acesta:   
(i) cheltuieli de personal       
(ii) bunuri şi servicii   
b) bugete locale:    
(i) cheltuieli de personal    
(ii) bunuri şi servicii    
c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat: 

         

(i) cheltuieli de personal    
(ii) bunuri si servicii 
 

         

3. Impact financiar, 
plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat 
 

      

b) bugete locale 
 

          

4. Propuneri pentru 
acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare 
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5. Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare 

           

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor 
veniturilor si/sau 
cheltuielilor bugetare 

        

7. Alte informaţii     NU ESTE CAZUL    
  Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare  
1. Măsuri normative 
necesare pentru 
aplicarea prevederilor 
proiectului de act 
normativ: 

a) acte normative 
în vigoare ce vor fi 
modificate sau 
abrogate, ca urmare a 
intrãrii în vigoare a 
proiectului de act 
normativ; 
     
 
 
 b) acte normative ce 
urmeazã a fi elaborate 
în vederea 
implementãrii noilor 
dispoziţii. 

 
             
             
 
 
Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
            
        
             
 
 
            NU ESTE CAZUL        

11    Compatibilitatea 
proiectului de act 
normativ cu legislaţia 
în domeniul achiziţiilor 
publice    

             NU ESTE CAZUL        
 

2. Conformitatea 
proiectului de act 
normativ cu legislaţia    
comunitarã în cazul 
proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare    

              NU ESTE CAZUL 

3. Mãsuri normative 
necesare aplicãrii 
directe a actelor  
normative comunitare 

      
               NU ESTE CAZUL 

4. Hotãrâri ale Curţii 
de Justiţie a Uniunii 
Europene 

               NU ESTE CAZUL 

5. Alte acte normative 
şi/sau documente 
internaţionale din care 
decurg angajamente 

      
               NU ESTE CAZUL 
 

6. Alte informaţii                  NU ESTE CAZUL 
 
 
 
 
 
 



 6

 
                                                                            

Secţiunea a 6-a 
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind 
procesul de consultare 
cu organizaţii 
neguvernamentale, 
institute de cercetare şi 
alte organisme 
implicate  
2. Fundamentarea 
alegerii organizaţiilor 
cu care a avut loc 
consultarea, precum şi 
a modului în care 
activitatea acestor 
organizaţii  
este legată de obiectul 
proiectului de act 
normativ. 
 

           NU ESTE CAZUL 
 

3. Consultările 
organizate cu 
autorităţile 
administraţiei publice 
locale, în situaţia în 
care proiectul de act 
normativ are ca obiect 
activităţi ale acestor 
autorităţi, în condiţiile 
Hotărârii Guvernului 
nr. 521/2005 privind 
procedura de 
consultare a 
structurilor asociative 
ale autorităţilor 
administraţiei publice 
locale la elaborarea 
proiectelor de acte 
normative 
 

Proiectul de act normativ a fost elaborat cu consultarea structurilor 
asociative ale autorităților administrației publice locale. 

4. Consultările 
desfăşurate în cadrul 
consiliilor 
interministeriale, în 
conformitate cu 
prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 
750/2005 privind 
constituirea consiliilor 
interministeriale 
permanente 
 

           
 
                NU ESTE CAZUL 
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5. Informaţii privind 
avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ  
b) Consiliul Suprem de 
Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic 
şi Social 
d) Consiliul 
Concurenţei 
e) Curtea de Conturi 

   Proiectul de act normativ a fost avizat favorabil de către Consiliul Legislativ. 
 
 
 

6. Alte informaţii  NU ESTE CAZUL 
 

 
Secţiunea a 7-a   

Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii 
civile cu privire la 
necesitatea elaborării 
proiectului de act 
normativ 

        Au fost respectate condiţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, republicată. 
 

2. Informarea societăţii 
civile cu privire la 
eventualul impact 
asupra mediului în 
urma implementării 
proiectului de act 
normativ, precum şi 
efectele asupra 
sănătăţii şi securităţii 
cetăţenilor sau 
diversităţii biologice 

      NU ESTE CAZUL 

3. Alte informaţii       NU ESTE CAZUL 
 

 
Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere 
în aplicare a 
proiectului de act 
normativ de către 
autorităţile 
administraţiei publice 
centrale şi/sau locale - 
înfiinţarea unor noi 
organisme sau 
extinderea 
competentelor 
instituţiilor existente 

NU ESTE CAZUL  
 
 
 

2. Alte informaţii          NU ESTE CAZUL 
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         În sensul celor prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre a Guvernului pentru 
aprobarea acţiunilor sanitar - veterinare cuprinse în Programul național de supraveghere, 
prevenire și control al pestei rumegătoarelor mici, precum și pentru modificarea Hotărârii 
Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, pe care 
îl propunem spre aprobare. 

 
 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII 

                                              NAŢIONALE SANITARE VETERINARE 

ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

     GERONIMO RĂDUCU BRĂNESCU             
 

AVIZĂM FAVORABIL 

 

VICEPRIM-MINISTRU 
MINISTRUL MEDIULUI  

 
GRAȚIELA LEOCADIA GAVRILESCU     

 

                 

         MINISTRUL AFACERILOR INTERNE  

           

             CARMEN DANIELA DAN 

 

 

MINISTRUL AGRICULTURII ŞI 

DEZVOLTĂRII RURALE 

PETRE DAEA 

     

  

         MINISTRUL TRANSPORTURILOR  

LUCIAN ŞOVA 

        

 
       MINISTRUL APĂRĂRII NAŢIONALE  

             GABRIEL - BENIAMIN LEŞ 

 
             

        MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE 
               

          TEODOR – VIOREL MELEŞCANU 
 
 

MINISTRU DELEGAT PENTRU AFACERI 
EUROPENE 

               GEORGE CIAMBA 

 
 

MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR 
 

    IOAN DENEȘ 

 

PREŞEDINTELE 

AGENŢIEI NAŢIONALE DE 

ADMINISTRARE FISCALĂ 

MIHAELA TRICULESCU 

 

     MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE 

       EUGEN ORLANDO TEODOROVICI 

       MINISTRUL JUSTIŢIEI 

TUDOREL TOADER 
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