UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ

TEMATICA EXAMEN
LEGISLAŢIE ŞI DEONTOLOGIE MEDICALĂ VETERINARĂ
2018
1.Sistemul instituțional național de inițiere, elaborare, promovare, apobare și
adoptare a legislației. Noțiuni de tehnică legislativă.
2.Sistemul instituțional comunitar de elaborare a legislației. Instituţii şi organizaţii
naţionale, europene şi internaţionale implicate în domeniul sanitar veterinar şi al
siguranţei alimentelor.
3.Clasificarea legislației sanitare veterinare comunitare și a legislației naționale și
preluate.
4.Legislația privind organizarea si exercitarea profesiei de medic veterinar. Cadrul
instituțional al profesiei de medic veterinar-structura serviciilor veterinaredeontologia,morala și etica veterinară,răspunderea medicului veterinar.
5.Codul de deontologie medicala veterinara.Statutul medicului veterinar
6.Legislația privind calificările în medicina veterinară și rcunoașteea reciprocă a
diplomelor
7. Programul actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al
celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului,
precum si alte actiuni prevazute in alte programe nationale.
8. Legislația privind aprobarea, înregistrarea, autorizarea, acreditarea și desemnarea
unităților supuse controlului și supravegherii veterinare.
9. Legislaţia sanitar veterinară privind identificarea și înregistrarea animalelor
10. Legislaţia sanitar veterinară privind controalele veterinare și zootehnice în cadrul
comerțului intracomunitar cu animale vii.
11. Legislaţia sanitară veterinară privind controalele veterinare în cadrul comerțului
intracomunitar cu produse de origine animală sau cu alte produse supuse controlului
și supravegherii veterinare.
12. Legislaţia sanitară veterinară privind controalele veterinare în cadrul importurilor
din țări terțe de animale vii.
13. Legislaţia sanitar veterinară privind controalele veterinare în cadrul importurilor
din țări terțe de produse de origine animală sau alte produse supuse contolului și
supravegherii veterinare.
12. Legislaţia sanitar veterinară privind măsurile de control al bolilor si planurile de
ugenţă pentru prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile ale animalelor
13. Legislaţia sanitar veterinară privind condițiile de sănătate a animalelor și punerea
pe piață a principalelor produse de origine animală din carne sau supuse controlului
și supravegherii veterinare.
14. Legislaţia privind regulile de igienă pentru punerea pe piață a unor produse de
origine animală speciale: alimente iradiate, ionizate.
14. Legislaţia privind producerea și punerea pe piață a aditivilor alimentari.
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15. Legislaţia privind producerea, circulaţia şi comercializarea hranei pentru animale
și a aditivilor furajeri.
Bibliografie obligatorie
1. Legea nr. 160/1998 privind organizarea si exercitarea profesiei de medic veterinar,
republicata cu modificarile ulterioare;
2. Ordonanta Guvernului nr. 42 din 29 ianuarie 2004 privind organizarea activităţii
veterinare aprobata prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile
ulterioare;
3. Legea nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
42/2004 privind organizarea activităţii veterinare, publicată în Monitorul Oficial cu
numărul 531 din data de 14 iunie 2004;
4. Legea nr. 1 din 8 ianuarie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru
siguranţa alimentelor, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 18 din data de 10
ianuarie 2008;
5.Hotararea Guvernului nr. 1415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii
Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranţa Alimentelor si a unitatilor din
subordinea acesteia, publicată în Monitorul Oficial nr. 834/3 decembrie 2009, cu
modificările şi completările ulterioare;
6. Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 17 din 30 martie 2011 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere,
prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om,
protecţia animalelor şi protecţia mediului pentru anul 2011 şi a Programului de
supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor pentru anul 2011, publicat
în Monitorul Oficial nr. 240 bis/6 aprilie 2011;
7.Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 57 din 24 iunie 2010 pentru aprobarea Normei
sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor
care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine
animală, publicat în Monitorul Oficial nr. 462/6 iulie 2010;
8. Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 86 din 16 octombrie 2013 pentru aprobarea
Normei sanitare veterinare ce stabileşte condiţiile care reglementează prepararea,
introducerea pe piaţă şi utilizarea furajelor medicamentate, publicat in Monitorul
Oficial nr. 660/28.10.2013 (Directiva 167/90/CEE).
9.Ordin nr. 74 din 21 octombrie 2011 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
privind substanţele nedorite din produsele pentru furaje, publicat în Monitorul Oficial
nr. 876 din data de 12 decembrie 2011;
10. Regulamentul (CE) nr.178/2002 al Parlamentului European si al Consiliului, de
stabilire a principiilor si a cerintelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a
Autoritatii Europene pentru Siguranţa Alimentara si de stabilire a procedurilor in
domeniul sigurantei produselor alimentare (Legea nr.150/2004);
11. Regulamentul (CE) nr.852/2004 al Parlamentului European si al Consiliului,
privind igiena produselor alimentare (HG nr. 924/2005), cu modificarile si
completarile ulterioare;
12. Regulamentul (CE) nr.853/2004 al Parlamentului European si al Consiliului, de
stabilire a unor norme specifice de igiena care se aplica alimentelor de origine
animala (HG nr. 954/2005), cu modificarile si completarile ulterioare;
13. Regulamentul (CE) nr.854/2004 al Parlamentului European si al Consiliului, de
stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele
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de origine animala destinate consumului uman (HG nr.955/2004), cu modificarile si
completarile ulterioare;
14. Regulamentul (CE) nr.882/2004 al Parlamentului European si al Consiliului,
privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitatii cu
legislaţia privind hrana pentru animale si produsele alimentare si cu normele de
sanatate animala si de bunastare a animalelor (HG nr.925/2005), cu modificarile si
completarile ulterioare;
15. Regulamentul Comisiei 136/2004 ce stabileste procedurile de control veterinar la
posturile de inspectie comunitare asupra produselor importate din tarile terte;
16. Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din
13 iulie 2009 privind introducerea pe piață şi utilizarea furajelor, de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de
abrogare a Directivei 79/373/CEE a Consiliului, a Directivei 80/511/CEE a Comisiei,
a Directivelor 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE şi 96/25/CE ale
Consiliului şi a Deciziei 2004/217/CE a Comisiei;
17. Legea nr. 150 din 14 mai 2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru
animale*) – Republicare în Monitorul Oficial cu numărul 959 din data de 29 noiembrie
2006;
b. Bibliografie Suplimentară
1. Uniunea Europeana: istoric, institutii, procese decizionale – proiect Phare RO
0006 18 02 “Formarea functionarilor publici din administratia locala in afaceri
europene si managementul ciclului de proiect”, Seria Micromonagrafii – Politici
europene;
2. Ordonanţa de Urgenţă nr. 113 din 10 septembrie 2002 privind identificarea şi
înregistrarea bovinelor în România, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 708 din
data de 27 septembrie 2002;
3. Legea nr. 25 din 13 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România,
publicat în Monitorul Oficial cu numărul 45 din data de 28 ianuarie 2003;
4. Ordonanţa de Urgenţă nr. 23 din 24 martie 2010 privind identificarea şi
înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 201 din
data de 30 martie 2010;
5. Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a
unui sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină
şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 şi a Directivelor 92/102/CEE şi
64/432/CEE;
29. Directiva 2008/71/CE a Consiliului din 15 iulie 2008 privind identificarea şi
înregistrarea porcinelor;
24. Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Consiliului şi al Parlamentului European din
17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare şi înregistrare a bovinelor şi
privind etichetarea cărnii de vită şi mânzat şi a produselor din carne de vită şi mânzat
şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului
6. Ordinul nr. 109 din 8 septembrie 2010 pentru aprobarea Normei sanitare
veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor
ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale de fermă şi a mijloacelor
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de transport al hranei pentru animale de fermă, publicat în Monitorul Oficial cu
numărul 646 din data de 16 septembrie 2010
7. Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din
22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor;
8. Regulamentul (CE) nr. 152/2009 al Comisiei din 27 ianuarie 2009 de stabilire a
metodelor de eşantionare şi analiză pentru controlul oficial al furajelor;
9. Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din
12 ianuarie 2005 de stabilire a cerinţelor privind igiena furajelor;
39. Legea nr. 191 din 16 aprilie 2002 grădinilor zoologice şi acvariilor publice,
Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 271 din data de 23 aprilie 2002;
10. Legea nr. 227 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără
stăpân, Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 289 din data de 29 aprilie 2002;
11. Ordonanţă de Urgenţă nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea
programului de gestionare a câinilor fără stăpân, Publicată în Monitorul Oficial cu
numărul 794 din data de 13 decembrie 2001;
12. Ordonanţă de Urgenţă nr. 55 din 30 aprilie 2002 privind regimul de deţinere al
câinilor periculoşi sau agresivi, Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 311 din data
de 10 mai 2002;
13. Decizia nr. 477/2010/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai
2010 de abrogare a Deciziei 79/542/CEE a Consiliului privind întocmirea listei cu țări
terțe sau cu regiuni ale acestora şi de stabilire a condițiilor de sănătate animală şi
publică şi de certificare sanitar-veterinară, pentru importul în Comunitate de anumite
animale vii şi carne proaspătă provenită de la acestea;
14. Decizia Comisiei nr.292 din 30 martie 2004 privind punerea în aplicare a
sistemului TRACES şi de modificare a Deciziei 92/486/CEE;
15. Decizia Comisiei 2009/821/CE din 28 septembrie 2009 de stabilire a unei liste de
puncte de control la frontieră, de fixare a anumitor reguli privind controalele efectuate
de către experţii veterinari ai Comisiei şi de determinare a unităților veterinare în
cadrul sistemului TRACES;
16. Decizia Comisiei 794 din 12 noiembrie 1997 de stabilire a anumitor modalități de
aplicare a Directivei 91/496/CEE a Consiliului privind controalele veterinare ale
animalelor vii importate din ţări terţe;
17. Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor
de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția şi
introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman;
18. Directiva Consiliului 496 din 15 iulie 1991 de stabilire a principiilor privind
organizarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor provenite din țări terţe
introduse în Comunitate şi de modificare a Directivelor 89/662/CEE, 90/425/CEE şi
90/675/CEE;
19. Regulamentul (CE) nr. 282/2004 al Comisiei din 18 februarie 2004 de întocmire a
unui document pentru declararea şi controlul sanitar-veterinar al animalelor provenite
din țări terţe şi introduse în Comunitate;
20. Ordinul nr. 288 din 8 decembrie 2006 privind modificarea anexei la Ordinul
preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor,
al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii,
pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea
posturilor de inspecţie la frontieră stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul
tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu
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modificările şi completările ulterioare, Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 246 din
data de 12 aprilie 2007;
21. Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 111 din 16 decembrie 2008 privind aprobarea
Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de
înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de
obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine
animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare,
depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine
nonanimală, publicat în Monitorul Oficial nr. 895/30 decembrie 2008, cu modificările
şi completările ulterioare;
22. Ordinul nr. 268 din 14 noiembrie 2006 privind modificarea Normei sanitare
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ce stabileşte regulile pentru prelevare de
probe de produse de origine animală pentru examenul de laborator, aprobată prin
Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor nr. 13/2005, Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 938 din data de 20
noiembrie 2006;
23. Ordonanţa Guvernului nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 410 din data de 25 iulie
2001.
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Dr. Virgil Marcel Eftimie

5

