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Rezumat 
Scopul acestui studiu este de a analiza contextul legislativ al controalelor efectuate de către 

autoritățile cu drept de inspecție și control în domeniul pescuitului, controlul importului, exportului și 

comerțului cu produse prevenite de la sturioni, precum și al existenței și implementării protocoalelor de 

colaborare între instituțiile relevante. În urma analizei, și în cazul constatării de deficiențe la nivelul 

implementării normelor legale, studiul își propune să vină cu posibile soluții și recomandări de bună 

practică pentru depășirea acestor obstacole, în limitele prevederilor legale. 

 Metodologia de elaborare a studiului a inclus o analiză a principalelor acte normative relevante 

de la nivelul Uniunii Europene, precum și analiza legislației naționale primare, secundare, a 

protocoalelor de colaborare dintre instituțiile relevante. Limitarea acestuia studiu a constat în faptul că 

o parte din documentele relevante nu au putut fi consultate, datorită caracterului secret al acestora,.  

 Discuțiile cu părțile interesate (comunități de pescari, autorități) au fost esențiale pentru a 

înțelege modalitatea de implementare a prevederilor legale în domeniu, în zonele vizate, și, de a 

semnala eventuale probleme, neclarități,conflicte, apărute între părți în urma desfășurării controalelor. 

De asemenea, discuțiile cu comunitățile de pescari au arătat deschiderea acestora către autorități 

precum și posibilele oportunități de colaborare în domeniu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Introducere 
 Cadrul general de protecție al resurselor piscicole este reprezentat de Legea cadru privind 

pescuitul și acvacultura, Ordonanța  de urgență nr 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul și acvacultura1, 

aprobată prin Lega nr 317 din 13 octombrie 2009 pentru aprobare O.U.G nr 23/2008 privind pescuitul și 

acvacultura2, cu modificările și completările ulterioare.  Acestor prevederi  li se adaugă cele prevăzute în 

actele normative în vigoare. În plus, trebuie menționate prevederile legale  privind importul, exportul și 

comerțul cu sturioni și caviar așa cum sunt reglementările privind protecția speciilor faunei și florei 

sălbatice  prin controlul comețului cu acestea, precum și reglementările vamale în vigoare.  

Regimul sancționator prevăzut de  O.U.G. nr 23/2008 
Ordonanța de Urgență  nr 23/2008 reprezintă o reglementare specială ce conține dispoziții 

penale în cadrul art. 64 și 65.  Faptele enumerate de cele două texte de lege constituie infracțiuni 

distincte, interpretarea bazându-se pe formularea pe care a primit-o partea de început a celor două 

articole: ”constituie infracțiuni”, spre deosebire de cea anterioară :”constituie infracțiune”.3 

Art. 64 prevede o serie   de infracțiuni, care, în opinia legiuitorului, au un grad de periculozitate 

relativ redus având în vedere că pedeapsa pentru ele constă în amendă și interzicerea dreptului de a 

pescui pentru o perioadă de timp cuprinsă între 1 și 3 ani. 

a) Conținutul legal: ”pescuitul comercial  sau sportiv fără licență sau autorizație de pescuit” art. 64 

lit. a) 

Elementul material al infracțiunii constă în neîndeplinirea condițiilor legale pentru pescuit 

(obținerea licenței, respectiv a autorizației de pescuit). Urmarea imediată o reprezintă punerea în 

pericol a exploatării durabile a  resurselor piscicole. Legătura de cauzalitate este demonstrată prin 

implicarea persoanei/lor, infracțiunea fiind comisă cu intenție,  în activitățile de pescuit fără obținerea 

prealabilă a actelor legale.  

b) Conținutul legal: „pescuitul prin orice metode al reproducătorilor, în perioada de prohibiție, și 

distrugerea icrelor embrionate de pește în zonele de reproducere naturală” art. 64 lit.b) 

Obiectul juridic al infracțiunii este reprezentat de încălcarea normelor sociale instituite în scopul 

dezvoltării durabile a speciilor și habitatelor. 

Elementul material al infracțiunii  vizează, pe de o parte, pescuitul reproducătorilor, fiind 

condiționat de o anumită perioadă de timp, perioada de prohibiție, instituită anual prin Ordin comun al 

Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Regionale și al Ministrului Mediului.  În fine, infracțiunea mai 

prevede distrugerea  icrelor embrionate, de data aceasta nefiind condiționată de o perioadă de timp, 

însă există o cerință legată de zonă, și anume zonele de reproducere naturală.  

c) Conținutul legal:” pescuitul comercial în habitatele piscicole naturale, prin orice metode și 

mijloace, al peștilor și al altor viețuitoare acvatice, în perioada de prohibiție” art. 64, lit. e) 

Elementul material al infracțiunii este asemănător cu prevederile art. 64 lit. a) diferența în acest caz 

fiind perioada de timp în care se desfășoară, pericolul fiind același. Această infracțiune a fost modificată 

                                                           
1 Publicată în Monitorul Oficial nr 180 din 10 martie 2008 
2 Publicată în Monitorul Oficial nr 708 din 21 octombrie 2009 
3 M. Gorunescu, Infracțiuni contra mediului înconjurător, Editura C.H.Beck, București 2011, pag 233 



 

 
 

prin Ordonanța de Urgență nr 85 din 23 noiembrie 2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr 23/2008 privind pescuitul și acvacultura4  în sensul eliminării condiției  

referitoare la locație(”în zonele de protecție”) din cadrul perioadei de timp stabilite. 

d) Conținutul legal: ”deținerea, transportul sau comercializarea fără documente legale a peștelui și 

altor viețuitoare acvatice obținute din pescuit ori produselor din pește. Documentele de 

proveniență vor însoți mărfurile, indiferent de locul în care acestea se află, pe timpul 

transportului, al depozitării sau al comercializării. Prin documente de proveniență se înțelege, 

după caz factura fiscală, avizul de însoțire a mărfii, documentele vamale, factura externă sau 

orice alte documente stabilite prin lege” art. 4 lit. h) 

Elementul material constă în comiterea oricărei acțiuni din cele trei prevăzute de norma de 

incriminare fără îndeplinirea condițiilor legale, enumerate expres. 

e) Conținutul legal : ” producerea, importul, comercializarea, deţinerea sau folosirea la pescuit de 

către persoanele neautorizate a năvoadelor, voloacelor, prostovoalelor, vârşelor, vintirelor, 

precum şi a altor tipuri de unelte de pescuit comercial” 

Elementul material al infracțiunii constă în realizarea operațiunilor de producere, import, 

comercializare, fără autorizarea prealabilă din partea autorității vamale.În cazul acestora trebuie să se 

țină cont și de reglementările legale privind dimensiunile uneltelor de pescuit Constituie infracțiune 

inclusiv deținerea și folosirea acestora.  Infracțiunea se poate extinde5 și la alte unelte de pescuit, având 

în vedere expresia ”și a altor tipuri de unelte de pescuit comercial”. 

 

f) Conținutul legal: ”Pescuitul cu unelte sau scule neautorizate”.art.64 lit. l). 

Specificul infracțiunii este dat de instrumentul/ele nelegale, neomologate  folosite pentru  pescuit.  

Luând în considerare gravitatea faptelor, infracțiunile prevăzute de art. 65 sunt pedepsite cu închisoare  

de la 6 luni la 3 ani precum și interzicerea dreptului de a pescui pentru o perioadă de timp cuprinsă între 

1 și 3 ani. În aceste cazuri tentativa se pedepsește.  

a) Conținutul legal: ”Pescuitul electric, deținerea aparatelor și dispozitivelor care distrug resursele 

acvatice vii prin curentare, pescuitul cu materiale explozive, pescuitul cu substanțe toxice și 

narcotice de orice fel, precum și folosirea armelor de foc în scopul omorârii peștilor sau altor 

viețuitoare acvatice” art. 65 lit. a) 

Conținutul normei se aseamănă cu prevederile art. 64 lit.l), diferența făcându-se în nivelul de 

gravitate al rezultatului, produs în urma utilizării instrumentelor periculoase. Elementul material are mai 

multe posibile modalități de realizare cum ar fi utilizarea armelor de foc și explozive, precum și utilizarea 

substanțelor toxice. 

b) conținutul legal al art. 65, lit.c) ” pescuitul, deținerea, transportul, comercializarea sturionilor 

capturați pe teritoriul României din habitatele piscicole naturale, precum și a produselor și 

                                                           
4 Publicat în Monitorul Oficial nr 957 din 28 noiembrie 2016 
5 M.Gorunescu, Infracțiuni contra mediului înconurător, editura C.H.Beck, București 2011 



 

 
 

subproduselor obținute din aceștia, fără respectarea prevederilor legale în vigoare, cu excepția 

celor proveniți din acvacultură, pentru care se face dovada obținerii lor prin documente și 

marcaje justificative legale”. 

Elementul material în această modalitate se realizează prin comiterea oricăreia dintre cele patru 

acțiuni descrise de norma de incriminare (pescuitul, deținerea, transportul, comercializarea). Pentru a 

putea constitui această infracțiune, fapta trebuie să îndeplinească  anumite cerințe esențiale: în primul 

rând fapta trebuie să fie comisă pe teritoriul României, și să se comită  în habitatele piscicole naturale.6 

Pe lângă prevederile penale, Ordonanța de Urgență nr 23/2008 sancționează contravențional , în 

cadrul art. 58-63, o serie de încălcări ale normelor sociale privind protecția resurselor acvatice. 

Astfel, art. 57 sancționează cu amendă  de la 300 la 600 lei neprezentarea permisului, licenței sau 

autorizației de pescuit organelor abilitate, precum și încălcarea condițiilor prevăzute în acestea.  

Nedeținerea licenței de acvacultură este sancționată cu o amendă cuprinsă între 1500-3500 lei. 

Cu amendă cuprinsă între 1800-4000 lei și suspendarea pe o durată de 90 de zile a permisului, 

autorizației sau licenței se sancționează refuzul permiterii accesului personalului cu drept de control la 

bordul ambarcațiunilor, sediile unităților, perimetrul bazinelor acvatice (art. 62 lit.b.)); precum și 

utilizarea ambarcațiunilor neinscripționate (art. 62 lit. c)). 

La nivelul Rezervației Biosferei ”Delta Dunării” pescuitul fără obținerea actelor de reglementare se 

sancționează cu amendă de la 700 la 2000 lei pentru persoane fizice și de la 1500 la 4000 pentru 

persoane juridice. În cazul pescuitului în perioada de prohibiție amenda este cuprinsă între 1000-3000 

pentru persoane fizice, și 2500-7500 pentru persoane juridice. 

Bunurile care au fost folosite la săvârșirea infracțiunilor unelte, ambarcațiuni, animale, mijloace de 

transport, arme de foc, etc.)  și a contravențiilor (icre, pește, alte viețuitoare, etc.) vor fi  confiscate, iar 

organele de constatare pot dispune valorificarea acestora.  

În temeiul legii cadru privind pescuitul și acvacultura constarea infracțiunilor se face de către 

organele de urmărire penală, persoanele cu drept de inspecție și control din cadrul Agenției Naționale 

pentru pescuit și Acvacultură, Gărzii Naționale de Mediu, Administrației Rezervației Biosferei ”Delta 

Dunării”, Janadarmeriei Române. Acestora li se adaugă organele prevăzute de art 61 Cod Procedură 

                                                           
6 Pentru o analiză a prevederilor anterioare a art. 64 din O.U.G a se vedea  M. Gorunescu, Infracțiuni contra 
mediului înconjurător, editura C.H.Beck, București 2011, pag 233-247 



 

 
 

Penală7, precum și cele văzute în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 57/2007 privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice8, unde este cazul.  

În cazul contravențiilor, constatarea și aplicarea sancțiunilor se poate face, pe lângă organele de 

urmărire penală, de către persoanele cu drept de inspecție și control din cadrul Agenției Naționale 

pentru Pescuit și Acvacultură, Gărzii Naționale de Mediu, Administrației Rezervației Biosferei Delta 

Dunării, Jandarmeriei Române, precum și a ofițerilor și agenților din cadrul Poliției Române, Poliției de 

Frontieră Române, personalului silvic din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva. 

Regimul prevăzut de Hotărârea nr 1191 din 24 noiembrie 2010 privind 

stabilirea sistemului de înregistrare a loturilor de sturioni din crescătorii și a 

caviarului obținut din activități de acvacultură și de marcare prin etichetare a 

caviarului9. 
În baza actului normativ menționat, se stabilește sistemul de înregistrare a loturilor de sturioni, 

precum și a caviarului obținut din acvacultură și etichetarea acestuia conform sistemului universal de 

etichetare a caviarului. 

Astfel, orice persoana fizică sau juridică ce are ca obiect de afacere importul,  creștere 

sturionilor, producerea caviarului, este obligată să transmită informațiile către autoritățile 

competente10, pentru a fi incluse în Registrul CITES al loturilor de sturioni din crescătoriile din România.  

Registrul CITES este alcătuit din 2 părți distincte: 

1. Baza de date a puilor de sturioni din crescătorii, ce va conține fișele de înregistrare a loturilor 

de pui de sturioni de o vară produși în țară, importați sau introduși pe teritoriul României din alt 

stat membru al UE; 

2. Baza de date a sturionilor adulți, remonți și reproducători din crescătorii ce va conține fișele 

de înregistrare a remonților și a reproducătorilor de sturioni crescuți în țară, importați sau 

introduși pe teritoriul României din alta stat Membru UE, precum și fișele de înregistrare a 

icrelor obținute de la sturionii din crescători. 

Femelele pentru stocul de reproducere, produse în țară, importate sau introduse din alt stat 

membru, vor fi marcate individual  cu mărci microcip de transmisie-recepție automată, sub tegument, 

                                                           
7 Art. 61 (1)Ori de câte ori există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârşirea unei infracţiuni, sunt obligate să 
întocmească un proces-verbal despre împrejurările constatate: 
a)organele inspecţiilor de stat, ale altor organe de stat, precum şi ale autorităţilor publice, instituţiilor publice sau 
ale altor persoane juridice de drept public, pentru infracţiunile care constituie încălcări ale dispoziţiilor şi 
obligaţiilor a căror respectare o controlează, potrivit legii; 
b)organele de control şi cele de conducere ale autorităţilor administraţiei publice, ale altor autorităţi publice, 
instituţii publice sau ale altor persoane juridice de drept public, pentru infracţiunile săvârşite în legătură cu 
serviciul de către cei aflaţi în subordinea ori sub controlul lor; 
c)organele de ordine publică şi siguranţă naţională, pentru infracţiunile constatate în timpul exercitării atribuţiilor 
prevăzute de lege. 
8 Aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 49/2011 pentru aprobarea O.U.G nr 57/2007 cu modificările și 
completările ulterioare. 
9 Publicat în Monitorul Oficial nr 831 din 13 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare. 
10 În temeiul art 2, alin.a)autoritățile competente pentru operarea înregistrărilor în Registrul CITES sunt: 
autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului, respectiv agențiile județene pentru protecția mediului, 
iar pentru Rezervația Biosferei ”Delta Dunării” Administrația Rezervației Biosferei ”Delta Dunării” 



 

 
 

deasupra liniei laterale stângi, în apropierea capului(seria va fi specificată pe ambalajul produselor 

provenite de la acestea). 

În cazul caviarului, se va folosi sistemul universal de etichetare, pe fiecare container primar de 

caviar, indiferent dacă este ambalat sau reambalat, și indiferent de proveniență (caviar din mediul 

natural sau din acvacultură, produs pentru scopuri comerciale și necomerciale, atât pentru comerțul 

intern cât și pentru cel internațional, pentru cantitățile importate, exportate, reexportate sau plasate pe 

piață în interiorul UE).Regulile privind cerințele etichetelor sunt reglementate de art 10-15 ale Hotărârii 

nr 1191/2010. 

Reguli generale pentru unități 

Ca regulă generală, în termen de 30 de zile de la începerea activității, unitățile de procesare, 

ambalare reambalare a caviarului precum și cele care desfășoară activități de creștere în captivitate, vor 

transmite datele necesare în vederea înregistrării 

Toate unitățile de procesare/ambalare/reambalare vor tipări etichetele menționate și vor 

transmite codurile folosite către autoritatea competentă în maximum 24 de ore. De asemenea au 

obligația de a ține un registru al tuturor cantităților de caviar importate, exportate, reexportate, 

introduse pe teritoriul României din alt stat membru al UE, produse în crescătorii sau stocate. 

Reguli pentru autoritățile responsabile în domeniu 

Autoritatea responsabilă va crea un Registru  cu unitățile de procesare, ambalare, reambalare a 

caviarului, și va transmite lista și codul oficial de înregistrare Secretariatului CITES precum și Comisiei 

Europene, în termen de 30 de zile de la înregistrare. 

De asemenea va alcătui o listă a persoanelor fizice/juridice care se ocupă de creșterea în 

captivitate a sturionilor, precum și a celor care desfășoară activități de export cu acestea. Lista va fi 

transmisă Secretariatului CITES în termen de 30 de zile de la înregistrare. 

Între autoritatea publică centrală pentru protecția mediului  și orice alta instituție  cu atribuții în 

domeniul pescuitului, acvaculturii, procesării caviarului, va exista o cooperare bazată pe schimbul de 

informații în vederea implementării obligațiilor trasate de regulamentele și convențiile internaționale, la 

care România este parte. 

Controalele în domeniul reglementat de H.G. nr 1191/2010 se va realiza de către personalul 

împuternicit cu drept de control din cadrul Gărzii Naționale de Mediu și ai Agenției Naționale pentru 

Pescuit și Acvacultură. Acestea, la solicitarea(sau conform reglementărilor din protocoalele de 

colaborare) autorității publice pentru protecția mediului, vor transmite informațiile privind controalele 

efectuate, precum și măsurile sancționatorii dispuse. 

În cadrul art.24, H.G nr 1191/2010, stabilește principalele contravenții în domeniu precum și 

cuantumurile amenzilor astfel: 

- Netransmiterea informațiilor necesare pentru includerea în Registrul CITES se sancționează 

cu amendă cuprinsă între 2000-5000 lei pentru persoane fizice, și 5000-20000 pentru 

persoane juridice; 



 

 
 

- Nemarcarea fiecărei femele din loturile de reproducere; nespecificarea pe ambalaje a mărcii 

microcip se sancționează cu amendă cuprinsă între 1000-5000 lei pentru persoane fizice, și 

5000-10000 pentru persoane juridice; 

- Netransmiterea autorității competente a modelului etichetelor nereutilizabile, și a codurilor 

folosite se sancționează cu amendă de la 2000 la 8000 lei; 

- Neținerea registrului cu cantitățile de caviar importate, exportate, reexportate, introdus pe 

teritoriul României, se sancționează cu amendă de la 5000 la 20000 lei. 

Situația la nivelul Rezervației Biosferei ”Delta Dunării” 
La nivelul Rezervației Biosferei ”Delta Dunării” constatarea contravențiilor se realizează, conform 

prevederile Legii nr 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei ”Delta Dunării”11, de către 

personalul împuternicit din cadrul Rezervației, personalul Gărzii Naționale de Mediu și agenții de poliție 

din cadrul Poliției Române, precum și a Poliției de Frontieră. Constatarea infracțiunii de pescuit al 

sturionilor, în alt scop decât științific sau pentru producerea materialului biologic pentru repopulare și 

acvacultură se realizează de organele de urmărire penală, și persoanele cu drept de inspecție și control 

din cadrul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, Gărzii Naționale de Mediu și ai 

Administrației Rezervației. 

Activitățile de control pe teritoriul Rezervației sunt coordonate de către Administrația Rezervației 

prin Comisariatul de Control Integrat ”Delta Dunării”12  ”din punct de vedere programatic și funcțional, 

pentru toate organismele și unitățile de control care se află în subordinea/structura/coordonarea sau 

sub autoritatea altor autorități ale administrației publice centrale ori deconcentrate al acestora”. 

Colaborarea se realizează în baza protocoalelor de colaborare. 

 Reguli generale privind activitatea de control 
Ca reguli generale, conform Codului de Procedură Penală, imediat după sesizare, organul de 

urmărire penală este obligat să își verifice competența, iar în cazul în care nu este competent să 

efectueze urmărirea penală va trimite de îndată cauza procurorului care exercită supravegherea pentru 

sesizarea organului competent. Organul de cercetare  penală își poate extinde aria teritorială în care se 

face urmărirea dacă actele de constatare  impun acest lucru (efectuarea acestora putându-se face și 

prin intermediul unei comisii rogatorii sau delegare). 

Organele menționate la art. 61 Cod Procedură PenalăError! Bookmark not defined. ,  au obligația, 

atunci când există o suspiciune rezonabilă privind săvârșirea unei infracțiuni,  de a  întocmi procese-

verbale (ce constituie și acte de sesizare a organelor de urmărire penală)  de împrejurările constatate  și 

de a conserva locul și/sau mijloacele materiale de probă. În situația acțiunilor flagrante au dreptul de a 

face percheziții corporale/vehiculelor, de a-l prinde pe făptuitor și a-l preda organelor de urmărire 

penală, în același timp cu predarea actelor încheiate și a materialelor de probă.   

Așa cum am arătat mai sus, responsabilitatea controlului permisului, licenței și autorizației de 

pescuit revine persoanelor cu drept de inspecție și control din cadrul Agenției Naționale pentru Pescuit 

                                                           
11 Publicată în Monitorul Oficial nr 283 din 7 decembrie 1993, cu modificările și completările ulterioare 
12 Art. 3 alin (1) Regulamentul din 12 decembrie 2012 de organizare și funcționare al Administrației rezervației 
Biosferei ”Delta Dunării” aprobat prin Hotărârea nr 1217 din 12 decembrie 2012 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a structurii organizatorice ale Administrației Rezervației Biosferei 
”Delta Dunării” publicat în Monitorul Oficial nr 865 din 20 decembrie 2012 cu modificările și completările 
ulterioare. 



 

 
 

și Acvacultură, Gărzii Naționale de Mediu, Administrației Rezervației Biosferei ”Delta Dunării”, 

Jandarmeriei Române, Poliției Române,Poliției De Frontieră, personalul Silvic din cadrul Regiei Naționale 

a Pădurilor-Romsilva.  

Responsabilitatea luării măsurilor legale referitoare la încălcările normelor legale privind importul, 

exportul sturionilor și a produselor provenite de acestea revine, în temeiul art. 61 Cod Procedură 

Penală, autorității vamale.   

Percheziția 

Sediul materiei percheziției se află în capitolul VI (Percheziția și ridicarea de obiecte și înscrisuri) al 

Titlului IV al Părții Generale a Codului de Procedură Penală.  Astfel, legea face diferența între 4 tipuri de 

percheziții: domiciliară, corporală, informatică, a unui vehicul. 

 De regulă, aceasta se realizează dacă ”există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârșirea unei 

infracțiuni de către o persoană ori la deținerea unor obiecte sau înscrisuri ce au legătură cu o infracțiune 

și se presupune că percheziția poate conduce la descoperirea și strângerea probelor  cu privire la această 

infracțiune, la conservarea urmelor săvârșirii infracțiunii sau la prinderea suspectului ori inculpatului”. 

Reguli privind percheziția domiciliară 

În cursul urmăririi penale, procurorul va înainta o cerere  judecătorului de drepturi și libertăți de la 

instanța competentă să judece cauza (în cursul judecății, percheziția se va dispune de către instanță, fie 

din oficiu, fie la cererea procurorului), pentru emiterea mandatului de percheziție domiciliară. Cererea 

va cuprinde informații referitoare la descrierea locului/rilor unde se va efectua percheziția, datele de 

identificare a suspectului/inculpatului,  indicarea datelor și probelor care atestă existența unei 

suspiciuni precum și a faptului că suspectul/inculpatul se află acolo. 13  

În termen de 24 de ore, în camera de consiliu și cu participarea procurorului, se va soluționa  

cererea de încuviințare a percheziției și se va emite mandatul de percheziție. Încheierea și mandatul de 

percheziție va cuprinde date referitoare la denumirea instanței, data ora și locul emiterii, datele de 

identificare a persoanei care a emis mandatul,  perioada de valabilitate (care nu poate depăși 15 zile), 

scopul emiterii, descrierea locului unde se va desfășura percheziția împreună cu datele de identificare și 

descrierea făptuitorului/suspectului/inculpatului, mențiune că mandatul poate fi folosit o singură dată, 

semnătura judecătorului și ștampila instanței. 

În situația în care apar informații sau probe noi, procurorul va înainta o nouă cerere de emitere a 

unui mandat de percheziție domiciliară. 

 În urma eliberării mandatului de percheziție domiciliară, procurorul va recurge la aducerea la 

îndeplinire a acestuia, fiind adus la îndeplinire/ajutat de organul de cercetare penală și de lucrători 

operativi, după caz. În afara cazului infracțiunilor flagrante sau a localurilor cu program prelungit, 

percheziția se realizează între orele 6:00-20:00. Pe durata efectuării percheziției se poate restricționa 

libertatea de mișcare, respectiv accesul altor persoane la locație.  

                                                           
13 În situația în care persoana vizată se ascunde sau ascunde probe în locuri învecinate, mandatul de percheziție, 
cu acordul procurorului, acoperă și percheziția acestora. 



 

 
 

De regulă, persoana vizată trebuie să fie prezentă la locație, astfel  persoanele reținute sau arestate 

vor fi aduse la percheziție. În lipsa acestora, ridicarea de obiecte și înscrisuri se va realiza numai în 

prezența unui reprezentant ori martor asistent.  În cazul acestora, legea face distincție între perchezițiile 

la persoanele fizice, precum și la persoanele juridice. Astfel, în situația în care percheziția se va 

desfășura la o persoană fizică, organul judiciar se va legitima și înmâna o copie a mandatului de 

percheziție fie reprezentantului persoanei vizate, unui membru al familiei, custodelui, sau oricăror alte 

persoane cu capacitate deplină de exercițiu și care cunoaște persoana vizată de percheziție. În cazul 

persoanelor juridice, mandatul va fi predat  reprezentantului legal sau altei persoane care se află în 

sediu sau angajatului.  

Înainte de începerea percheziției, persoanelor  aflate la fața locului li se cere predarea de bunăvoie 

bunurilor și/sau persoanelor  căutate. De asemenea li se aduce la cunoștință că au dreptul să fie asistate 

de o persoană de încredere, sau de un avocat, caz în care percheziția poate fi amânată cu până la 2 ore 

pentru sosirea acestuia (exceptând cazurile urgente unde percheziția poate începe înainte de expirarea 

termenului stabilit de lege), concomitent cu luarea măsurilor pentru conservarea locului.  În situația în 

care  la locul desfășurării percheziției nu se află nicio persoană, de față va fi un martor asistent. 

Pe durata desfășurării percheziției, se pot folosi mijloace  de înregistrare audiovideo sau fotografii 

ce vor fi anexate procesului verbal de percheziție.  Organul judiciar, în lipsa cooperării sau lipsei  

persoanelor vizate de percheziție, poate folosi forța pentru deschiderea încăperilor, spațiilor, 

mobilierului și a altor obiecte  care pot ascunde urmele infracțiunii, fiind de asemenea obligate să ridice 

numai14 obiectele și înscrisurile care au legătură cu fapta pentru care se efectuează urmărirea penală.   

Organele judiciare  mai pot folosi forța în cazurile strict delimitate de către art. 159, alin 17 din 

Codul de Procedură Penală, și anume: 

- dacă există motive temeinice pentru a anticipa rezistență armată sau alte tipuri de violență, 

ori există un pericol cu privire la distrugerea probelor; 

- în cazul unui refuz sau dacă nu a fost primit niciun răspuns la solicitările organelor judiciare 

de a pătrunde în domiciliu. 

Mai mult, când există indicii că se fac pregătiri pentru acoperirea urmelor sau probelor, la locație se 

află o persoană a cărei viață sau integritate corporală este pusă în pericol, sau persoana vizată se poate 

sustrage, percheziția se poate face fără parcurgerea procedurilor prealabile (legitimare, înmânare 

mandat de percheziție, prezența avocatului sau persoanei de încredere). 

 

Toate obiectele și înscrisurile care vor fi ridicate sunt prezentate persoanelor aflate la fața locului, 

pentru  a fi recunoscute și însemnate spre neschimbare urmând a fi etichetate și sigilate. Dacă pe 

obiectele vizate de ridicare în cadrul percheziției nu se pot aplica etichete și sigilii, se vor împacheta  sau 

închide împreună și se vor sigila, iar dacă nu pot fi mutate vor fi lăsate în păstrarea celui la care se află 

sau a unui custode cu menționarea prevederilor legale către acesta.  Dacă organele judiciare trebuie să 

ridice probe pentru analiză, cum este situația în cazul sturionilor și a produselor provenite de la aceștia, 

se vor lua în dublu exemplar, una dintre ele rămânând la persoana vizată de percheziție. Pentru 

                                                           
14 Excepția o reprezintă obiectele sau înscrisurile a căror deținere este interzisă sau pentru care acțiunea penală se 
pune în mișcare din oficiu. 



 

 
 

constatarea, clarificarea, sau evaluarea unor fapte și/sau împrejurări pentru aflarea adevărului, se poate 

dispune realizarea unei expertize, atât de către organul de urmărire penală (prin intermediul unei 

ordonanțe motivate), fie de către instanța de judecată (prin încheiere motivată) în cursul judecății. 

Dispozițiile referitoare la expertiză sunt cuprinse în capitolul VII ”Expertiza și constatarea” al Codului de 

Procedură Penală, cu sublinierea art. 191 ce prevede dispoziții referitoare la expertiza genetică judiciară. 

În urma ridicării obiectelor și înscrisurilor care reprezintă mijloace de probă, se vor atașa dosarului 

cauzei, iar urmele săvârșirii infracțiunii vor fi ridicate, conservate (dacă acestea nu pot fi ridicate se 

fotografiază  și se vizează de organul de urmărire penală)  și vor fi păstrate de către organul de urmărire 

penală sau de către instanța de judecată.  În principiu obiectele și înscrisurile utilizate ca mijloace de 

probă pot fi restituite persoanei căreia îi aparțin chiar înainte de  soluționarea cauzei cu condiția ca 

acestea să nu fie supuse confiscării iar această operațiune să nu obstrucționeze aflarea adevărului., 

situația în care vor fi restituite după soluționare.  

Procedura finală a percheziției presupune redactarea procesului verbal, ce va fi semnat pe fiecare 

pagină  de cel care a redactat, persoana la care s-a făcut percheziția (urmând să primească o copie), 

avocatul acesteia, precum și celelalte persoane relevante aflate la locație. 

 

Percheziția corporală 
Percheziția corporală se realizează de către organele judiciare sau orice autoritate cu atribuții în 

asigurarea ordinii și securității publice, și presupune examinarea corporală externă a unei persoane, a 

cavității bucale, a nasului, a urechilor, a părului, a îmbrăcămintei, a obiectelor pe care le are asupra sa. 

Asemenea procedurii din cadrul percheziției domiciliare, persoanei vizate I se cere predarea de 

bunăvoie a obiectelor căutate. Dacă acestea sunt obținute, percheziția mai poate continua doar dacă se 

consideră util pentru căutarea altor obiecte sau urme. În urma percheziției se va redacta procesul-verbal 

ce va fi semnat pe fiecare pagină de către cel care a redactat documentul precum și de persoana 

vizată(care va primi o copie la final), și va cuprinde obligatoriu următoarele informații: 

- numele și prenumele persoanei percheziționate; 

- numele, prenumele și calitatea persoanei care a efectuat percheziția; 

- enumerarea obiectelor găsite cu ocazia percheziției; 

- locul unde este încheiat; 

- data și ora la care a început și ora la care s-a terminat efectuarea percheziției, cu 

menționarea oricărei întreruperi intervenite; 

- descrierea amănunțită a locului și condițiilor în care înscrisurile, obiectele sau urmele 

infracțiunii au fost descoperite și ridicate, enumerarea și descrierea lor amănunțită, pentru 

a putea fi recunoscute; mențiuni cu privire la locul și condițiile în care suspectul sau 

inculpatul a fost găsit. 

Ridicarea și conservarea obiectelor și înscrisurilor, se face în aceleași condiții ca în cazul 

perchezițiilor domiciliare. 

 



 

 
 

Confiscarea 
Confiscarea reprezintă o sancțiune de drept penal ce constă în transferul silit și gratuit al dreptului 

de proprietate asupra unor bunuri (produse prin săvârșirea faptei prevăzute de legea penală - cum ar fi 

peștele și produsele din pește, precum și bunurile folosite pentru săvârșirea acesteia - plase, bărci, 

echipamente de pescuit, etc.) din patrimoniul persoanei care a săvârșit o faptă prevăzută de legea 

penală, nejustificată (după cum reiese din art. 107 alin 2 Cod Penal) în patrimoniul statului datorită 

legăturii acestor bunuri cu infracțiunea săvârșită. Măsura este prevăzută și la nivel constituțional, ca o 

limitare a dreptului de proprietate privată. 

Ordonanța nr 14 din 31 ianuarie 2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a 

bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată cu modificările și 

completările ulterioare15 coroborat cu prevederile Ordinului nr 112 din 11 ianuarie 2017 pentru 

stabilirea competenței privind evaluarea și valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea 

privată a statului, precum și a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a procedurilor de 

valorificare a acestora, cu modificările și completările ulterioare16,  statuează că toate bunurile de orice 

fel, intrate în proprietatea privată a statului se valorifică (cu excepția celor care nu îndeplinesc condițiile 

legale de comercializare - și care vor fi distruse pe cheltuiala persoanelor fizice/juridice de la care au fost 

confiscate) de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu excepția bunurilor care nu se află pe 

teritoriul țării, în acest caz responsabil de valorificare fiind Ministerul Afacerilor Externe. 

Actul transferului titlului de proprietate, în cazul constatării și sancționării contravențiilor, îl  

reprezintă procesul-verbal de constatare și sancționare, iar cele confiscate în orice procedură judiciară 

trec în proprietatea privată a statului în temeiul încheierii emise de judecătorul de cameră preliminară, 

sau al unei hotărâri judecătorești definitive/definitive și irevocabile. Aceeași procedură se aplică și 

pentru restituirea bunurilor proprietarului, acesta fiind notificat de către organul de valorificare prin 

intermediul unei scrisori recomandate cu confirmare de primire. În lipsa primirii confirmării, se va apela 

fie la un executor judecătoresc, fie la afișarea comunicării la domiciliu și consemnarea într-un proces-

verbal cu semnătura unui martor, proprietarul având 3 luni la dispoziție pentru a ridica obiectele, în caz 

contrar acestea vor fi considerate abandonate.  

 

Cu titlu informativ , menționăm metodele speciale de supraveghere sau cercetare, enumerate de 

lege: 

- interceptarea comunicațiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanță; 

- accesul la un sistem informatic; 

- supravegherea video, audio, sau prin fotografiere; 

- localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice; 

- obținerea datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane; 

- reținerea, predarea sau percheziționarea trimiterilor poștale; 

- utilizarea investigatorilor sub acoperire și a colaboratorilor; 

- participarea autorizată la anumite activități; 

- livrarea supravegheată; 

                                                           
15 republicat în Monitorul Oficial nr 694 din 23 septembrie 2014 
16 Publicat în Monitorul Oficial nr 70 din 27 ianuarie 2017 



 

 
 

- obținerea datelor de trafic și de localizare prelucrate de către furnizorii de rețele publice de 

comunicații electronice ori furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate 

publicului. 

 

Reguli generale privind contravențiile 
 

În temeiul prevederilor Ordonanței nr 2 din  12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravențiilor17, 

cu modificările și completările ulterioare, sancțiunile contravenționale se împart în  

a) sancțiuni contravenționale principale: 

- avertismentul; 

- amenda contravențională; 

- prestare unei activități în folosul comunității  

b) sancțiuni contravenționale complementare  

- confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenții; 

-  suspendarea sau anularea, după caz, a avizului, acordului sau autorizației de exercitare a 

unei activități; 

-  închiderea unității; blocarea contului bancar;  

- suspendarea activității agentului economic; 

-  retragerea licenței sau a avizului pentru anumite operațiuni ori pentru activități de comerț 

exterior, temporar sau definitiv;  

- desființarea lucrărilor și aducerea terenului  la starea inițială 

În aplicarea sancțiunii se va ține contul de gradul de pericol social al faptei. Pentru o infracțiune se 

va aplica o singură sancțiune principală și una sau mai multe sancțiuni complementare, dacă este cazul.  

În urma aplicării sancțiunii, contravenientul poate achita pe loc, sau în maximum 48 de ore de la 

data încheierii procesului verbal de sancționare, ori de la data comunicării acestuia, jumătate din 

minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această 

posibilitate.  

Contravenția poate fi constatată și sancționată de către persoanele prevăzute de actele normative 

care stabilesc și sancționează contravenția, în baza unui proces-verbal de constatare a contravenției. 

Procesul-verbal de constatare a contravenției, trebuie să conțină obligatoriul următoarele 

elemente: 

- data și locul unde este încheiat;  

- numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul constatator;  

- datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupația și locul de 

muncă ale contravenientului;  

                                                           
17 Publicat în Monitorul Oficial nr 410 din 25 iulie 2001 



 

 
 

- descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, 

precum și arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității faptei și la 

evaluarea eventualelor pagube pricinuite;  

- indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția; 

-  indicarea societății de asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui 

accident de circulație; 

-  posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de 

actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate; 

-  termenul de exercitare a căii de atac și organul la care se depune plângerea (art. 16). 

Procesul verbal va fi semnat pe fiecare pagină atât de agentul constatator, cât și contravenient. 

Dacă cel din urmă refuză să semneze, nu se află de față, nu poate semna, agentul va menționa acest 

aspect și va fi confirmat de cel puțin un martor, cu menționarea datelor de identificare a acestuia.  

În situația în care agentul care completează Procesul-Verbal nu este abilitata de lege să aplice 

sancțiunea, procesul-verbal va fi trimis organului/persoanei competente care va aplica sancțiunea prin 

rezoluție scrisă pe procesul-verbal de constatare și sancționare.  

Dacă contravenientul este de față, acesta va primi de la agentul constatator, în baza semnăturii de 

primire,  copia procesului-verbal și înștiințarea de plată, cu menționarea acestora. În cazul în care 

contravenientul nu este de față, sau refuză să primească, comunicarea documentelor se va face în cel 

mult 2 luni de la data încheierii.   

Contravenientul poate face plângere la judecătoria în a cărei circumscripție s-a săvârșit fapte în 

termen de 15 zile de la data înmânării sau comunizării procesului-verbal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Partea I. Instituții responsabile de controlul pescuitului, importului, 

exportului de sturioni și produse provenite de la sturioni  

1. Poliția de Frontieră 

Partea I Frontiera de stat a României 
Frontiera de stat a României, este definită, de Ordonanța de Urgență nr 105 din 27 iunie 2001 

privind frontiera de stat a României18, cu modificările și completările ulterioare, ca ”linia reală sau 

imaginară care trece, în linie dreaptă de la un semn de frontieră la altul ori, acolo unde frontiera nu este 

marcată în teren cu semne de frontieră, de la un punct de coordonate la altul; la fluviul Dunărea și 

celelalte ape curgătoare,  frontiera de stat este cea stabilită prin acordurile, convențiile și înțelegerile 

dintre România și statele vecine, cu luarea în considerare a faptului că principiul general acceptat de 

dreptul internațional fluvial este acela că frontiera trece prin mijlocul șenalului navigabil principal, iar la 

apele curgătoare nenavigabile, pe la mijlocul pânzei de apă; la Marea Neagră  frontiera de stat trece pe 

la limita exterioară și limitele laterale ale mării teritoriale a României”. 

 Tot legea cadru în domeniu, definește și frontierele interne ca fiind ” frontierele comune terestre 

ale părților contractante, precum și aeroporturile pentru zborurile interne și porturile pentru liniile 

regulate de pasageri, care au ca punct de plecare sau ca destinație exclusivă alte porturi de pe teritoriile 

părților contractante, fără escale în porturi din afara acestor teritorii”, iar frontierele externe ” frontiera 

terestră și pe apă, precum și aeroporturile și porturile părților contractante, dacă nu sunt frontiere 

interne”. 

Elementele constitutive ale frontierei de stat sunt culoarul de frontieră19, fâșia de protecție20 a 

frontierei , și zona de frontieră , al căror scop este ”apărarea ordinii publice și siguranței naționale”. 

Fâșia de protecție se stabilește  de la linia de frontieră către interior și are o lățime de 20 de metri. Ca o 

excepție de la cele de mai sus, nu se constituie fâșie de protecție  la țărmul Mării Negre, la Dunăre,  pe 

căile de comunicație și în zonele cu lucrări hidrotehnice  situate la frontieră. Zona de frontieră se 

stabilește pe o adâncime de 30 de kilometri către interior, iar în cazul Dunării interioare, deschisă 

navigației internaționale (inclusiv brațul Măcin), fâșia supusă controlului poliției de  frontieră are 

adâncime de 10 kilometri. 

Prevederilor legislației naționale se completează cu acordurile și tratatele internaționale la care 

România este Parte. Astfel, principalul instrument îl reprezintă Convenția Națiunilor Unite asupra 

dreptului mării, ratificată de România  prin Legea nr  110 din 10 octombrie 1996 privind ratificarea 

Convenției Națiunilor Unite asupra Dreptului Mării, încheiată la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 

1982, și aderarea la Acordul referitor la aplicarea părții a  XI-a a Convenției Națiunilor Unite asupra 

dreptului mării, încheiat la New York la 28 iulie 199421,cu modificările și completările ulterioare. 

                                                           
18 Publicat în Monitorul Oficial nr 352 din 30 iunie 2001  
19 Definit de legea cadru ca fiind ”fâșia de teren situată de o parte și de alta a frontierei de stat, stabilită în baza 
acordurilor și convențiilor de frontieră încheiate de România cu statele vecine în scopul evidențierii și protejării 
semnelor de frontieră” 
20 „fâșia de teren constituită de-a lungul frontierei de stat în scopul protejării semnelor de frontieră și asigurării 
controlului accesului în apropierea liniei de frontieră” 
21 Publicată în Monitorul Oficial nr 300 din 21 noiembrie 1996 



 

 
 

Desfășurată pe parcursul a 11 sesiuni (16 întâlniri) cu finalitatea la Montego Bay, Jamaica, Convenția 

are rolul de a reglementa problemele privind dreptul mării, și de asemenea, de a îmbunătăți prevederile 

Convențiilor anterioare în domeniu22. 

Partea a II-a a Convenției, conține dispoziții despre limitele mării teritoriale, zonei contigue, zonei 

economice exclusive,  precum și reguli despre regimul de trecere și tranzitare a acestora. 

Astfel, în temeiul Convenției statul are prerogativele fixării lățimii mării sale teritoriale, nedepășind 

12 mile marine, care se măsoară de la liniile de bază. Liniile de bază pot fi normale sau drepte . Liniile de 

bază normale de la care se calculează lățimea mării teritoriale sunt reprezentate de linia refluxului de-a 

lungul țărmului, cum este ea indicată pe hărțile marine acceptate de statul în cauză.  

În cazul liniilor de bază drepte, și cu referire la caracteristicile Deltei Dunării punctele 

corespunzătoare pot fi alese de-a lungul liniei cele mai avansate ale refluxului. 

Zona economică exclusivă reprezintă teritoriul situat în exteriorul mării teritoriale, și adiacentă 

acesteia. Aceasta nu poate depăși 200 de mile marine de la liniile de bază care măsoară lățimea mării 

teritoriale.  În interiorul acestei zone, statul riveran are drepturi privind explorarea și exploatarea, 

conservarea și gestionarea resurselor naturale, biologice, poate amplasa și folosi insule artificiale, 

organiza activități de cercetare marină, etc.  

Delimitarea zonelor economice exclusive23, vine și cu o serie de obligații și măsuri pe care statele 

care împart stocuri de pești trebuie să le îndeplinească. 

Astfel, regula generală, pentru statele care au litoral-cum este cazul statelor din bazinul Mării Negre, 

prevede în cazul în care un stoc de pești sau specii înrudite se află în zonele economice exclusive 

(precum și în sectoarele adiacente) ale mai multor state, acestea se vor înțelege asupra măsurilor 

necesare coordonării și asigurării conservării și dezvoltării acestor stocuri.  Înțelegerile menționate se 

vor realiza direct sau prin intermediul organizațiilor subregionale sau regionale corespunzătoare.  

În cazul stocurilor de pești anadromi, statul de unde își au originea stocurile vor adopta măsuri 

adecvate de reglementare a pescuitului în apele din interiorul limitelor exterioare ale zonei economice 

exclusive, și va contribui la reducerea la minim a perturbațiilor cauzate de celelalte state care 

exploatează stocurile, luându-se în considerare capturile normale ale acestora, precum și de modul de 

exploatare.  

                                                           
22 Cu titlu informativ menționăm câteva: Convenția asupra mării teritoriale și zonei contigui, încheiată la Geneva la 
29 aprilie 1958; Convenția asupra mării libere încheiată la Geneva la 29 aprilie 1958, Convenția asupra platoului 
continental, încheiată la Geneva la 29 aprilie 1958, etc.   
23 Relevantă în această discuție este cauza 1660/03 CEDO- Plechkov vs Romania. Pe scurt,  cetățeanul bulgar 
Iordan Georgiev Plechkov a fost prins în mai 2002 în timp ce pescuia rechin în zona economică a României. Deși 
acesta a susținut că nu știa că a intrat în această zonă, afirmând că nu există un acord între România și Bulgaria 
privind delimitarea zonelor economice exclusive conform Convenției Națiunilor Unite privind Dreptul Mării, a fost 
condamnat (în urma apelului) la pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare, cu un termen de încercare de 4 
ani și confiscarea navei. Recursul a fost respins. Astfel reclamantul a atacat decizia la CEDO, care a statuat  că 
legislația română nu era destul de clară privind conceptul de zonă economică exclusivă, și mai mult hotărâtele 
instanțelor române erau contradictorii, dându-i astfel dreptate reclamantului(nullum crime sine lege). Mai mult, 
Curtea a observat că instanțele care l-au găsit vinovat au statuat că dacă exista un acord, acesta nu era favorabil 
inculpatului, afirmația care a fost demonstrată în niciun caz existent în jurisprudența națională. În concluzie Curtea 
a luat punctul de vedere conform căreia nici legislația românească nici interpretarea instanțelor nu erau suficient 
de prevăzătoare și a rezultat  o încălcare a art. 7 și 1 din Convenția privind Drepturile Omului. 



 

 
 

Pentru reglementarea pescuitului în afara limitelor exterioare ale zonelor economice exclusive, 

statele se vor consulta pentru a  se înțelege asupra modalităților și condițiilor desfășurării pescuitului, 

avându-se în vedere necesitățile de conservare a acestora.  Când speciile de pești migrează spre ape sau 

traversează apele situate în interiorul limitelor exterioare ale zonelor economice exclusive, statele vor 

coopera cu statul de origine al acestor specii în vederea luării măsurilor de conservare și gestionare ce 

se impun.  

Înțelegerile privind reglementările ce vizează stocurile de pești anadromi,  se vor încheia prin 

semnarea de acorduri între statele interesate(dacă este cazul, prin intermediul organizațiilor regionale).   

Statele care participă, în special prin contribuții financiare, la măsurile  privind reînnoirea stocurilor, 

vor avea prioritate pentru exploatarea acestor stocuri, așa cum va fi reglementată prin acordurile dintre 

părți. 

Reguli privind trecerea frontierei 
Trecerea frontierei se poate face numai prin punctele de trecere a frontierei24, punctele de mic 

trafic  (deschise în condițiile stabilite de comun acord prin documente bilaterale încheiate de România 

cu statele vecine), prin alte locuri25 stabilite conform cazurilor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 

399/2016 al parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind 

regimul de trecere a frontierelor către persoane - Codul Frontierelor Schengen.  

Persoanele, mijloacele de transport ale acestora și bunurile de folosință personală vor părăsi 

țara prin punctele de trecere a frontierei precum și prin punctele de mic trafic.  Transporturile de 

                                                           
24 Fiecare punct de trecere trebuie să aibă un plan de amenajare care va cuprinde: 

- Perimetrul punctului de lucru (va cuprinde platformele, imobilele și instalațiile aferente necesare 

desfășurării activității) 

- Zona de tranzit- definită de Legea nr 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România24 ca fiind 

”suprafața situată la frontiera de stat ori în apropierea acesteia, destinată staționării persoanelor 

care nu au primit aprobarea de intrare în teritoriu, a mijloacelor de transport și a bunurilor, până la 

stabilirea regimului lor juridic la trecerea frontierei de stat. În cazul aeroporturilor internaționale, prin 

zona de tranzit se înțelege suprafața situată între punctul de îmbarcare/debarcare și locurile 

destinate efectuării controlului pentru trecerea frontierei.” În zona de tranzit au acces numai 

personalul cu atribuții de control legate de trecerea frontierei sau pentru acordarea asistenței 

medicale de urgență. Staționarea (persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor)  în această zonă 

după efectuarea controlului de frontieră este interzis. 

- Spațiul de lucru (care va cuprinde imobilele și instalațiile necesare desfășurării controlului, 

punctele de control pe sensurile de intrare și ieșire, spațiul anume destinat pentru efectuarea 

controlului sanitar-veterinar, fitosanitar și pentru protecția mediului, pentru situațiile în care acest 

control se efectuează separat de controlul persoanelor, mijloacelor de transport, al mărfurilor și 

bunurilor care nu fac obiectul acestui tip de control [art. 10, alin. 4. c) Norme Metodologice]. Acestea 

vor fi organizate astfel încât să poată asigura efectuarea controlului (atât a documentelor privind 

identitatea persoanelor, a  mijloacelor de transport și bunurilor aflate asupra călătorilor, cât și a 

mărfurilor). 

 
25 Trecerea frontierei se poate trece și prin alte locuri la cerere, în acest caz solicitantul va asigura, după aprobarea 
deschiderii, condiții corespunzătoare de efectuare a controlului ( punerea la dispoziție a spațiilor de lucru, a 
utilităților, transportul personalului, spații de cazare și indemnizațiile de deplasare ) 



 

 
 

mărfuri vor părăsi țara prin intermediul punctelor de trecere deschise traficului internațional. În anexa 1 

au fost enumerate punctele de trecere ale frontierei. 

În situația navelor care intră sau ies în/din fluviul Dunărea controlul se efectuează fie la bordul la 

navei sau în zone special amenajate la punctele de trecere cu specific portuar (Midia, Constanța, 

Mangalia, Constanța Sud Agigea, Sulina, Tulcea, Galați, Calafat). 

Scopul controlului la frontieră este de verificare și constatare a  îndeplinirii condițiilor cerute de lege 

pentru intrarea, respectiv ieșirea din țară a persoanelor, mărfurilor și a altor bunuri, și are. De regulă, 

controlul al frontieră, are următoarea succesiune: 

- Control sanitar, sanitar-veterinar, fitosanitar și pentru protecția mediului, fiind desfășurată în 

spații adiacente punctului de trecere, asupra persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor și 

altor bunuri indiferent de proveniența și destinația acestora. Prin excepție, controlul se poate 

realiza și la locul de destinație al transportului în situația unui volum mare de trafic la punctul de 

trecere, a situației epizootiilor, epifiților, precum și a convențiilor încheiate cu alte state(caz în 

care se vor verifica doar documentele de trecere, documentele însoțitoare ale mărfii. 

- Controlul efectuat de Regia Autonomă  ”Administrația Națională a Drumurilor”; 

- Controlul efectuat de către Poliția de Frontieră a persoanelor, documentelor de trecere a 

frontierei de stat, a respectării regimului armelor și munițiilor, substanțelor explozive, 

materialelor biologice cu potențial de contaminare în masă, a substanțelor stupefiante sau 

psihotrope (în cantități mai mari decât cele necesare pentru tratamentul personal), al 

dispozitivelor sau recipientelor încărcate cu substanțe toxice sau radioactive; 

- Controlul vamal. 

 

De regulă controlul se realizează de către echipe formate din personalul autorităților 

publice cu competențe pe linia controlului la trecerea frontierei de stat.  Acestora, li se pot 

adăuga, în funcție de localizarea și specificul punctului de trecere a frontierei, reprezentanți ai  

agenției de navlosire26 (în cazul navelor de mărfuri), un reprezentant al companiei aeriene (în 

cazul aeroporturilor),  

Consemnele la frontieră 
Consemnele la frontieră sunt definite de normele metodologice de aplicare a OUG 105/2001 ca 

”informațiile care se transmit poliției de frontieră și autorității vamale cu privire la persoane, mijloace de 

transport, mărfuri și alte bunuri aflate în una din situațiile prevăzute de lege și care urmează să fie 

verificate pe timpul efectuării controlului de trecere a frontierei de stat, în vederea interzicerii intrării sau 

ieșirii în/din România, urmăririi ori efectuării controlului amănunțit”. 

Consemnele folosite, cu mențiunea că Ministerul de Interne poate folosi și alte consemne, sunt: 

- IND - străin semnalat ca inadmisibil - persoanei în cauză nu i se permite intrarea în România; 

                                                           
26 În cazul navelor românești de transport mărfuri care staționează în radă, controlul acesteia se va realiza numai 
după intrarea în port , iar carnetele de marinari după coborârea pe uscat. În cazul navelor de pasageri (indiferent 
de pavilion) și a pasagerilor de pe navele de mărfuri, controlul documentelor se realizează (asupra persoanelor și 
bunurilor) la debarcarea și/sau îmbarcarea acestora. Controlul trenurilor, în contextul trecerii frontierei se 
realizează în stația de frontieră sau pe parcurs, între stația de frontieră și o stație interioară cu respectarea strictă 
a timpilor de staționare prevăzuți  în mersul trenurilor pentru trenurile internaționale respective 



 

 
 

- NPI - nu se permite intrarea – persoanei, mijlocului de transport, mărfurilor sau bunurilor 

care fac obiectul informării nu li se permite intrarea în țară; 

- NPE - nu se permite ieșirea. Persoanei, mijlocului de transport, mărfurilor sau bunurilor care 

fac obiectul informării nu li se permite ieșirea din țară; 

- CAI -  control amănunțit la intrare - Persoanei, mijlocului de transport, mărfurilor și 

bunurilor care fac obiectul informării li se face controlul amănunțit la intrarea în țară și în 

funcție de rezultatele acestuia se iau măsurile prevăzute de lege; 

- CAE- control amănunțit la ieșire. Persoanei, mijlocului de transport, mărfurilor și bunurilor 

care fac obiectul informării li se face controlul amănunțit la ieșirea din țară și în funcție de 

rezultatele acestuia se iau măsurile prevăzute de lege.; 

Reglementări privind pescuitul în zona de frontieră 
Toate activitățile realizate în zona de frontieră, pe o adâncime de 500 de metri de la linia de 

frontieră către interior,  sunt condiționate de obținerea avizului din partea Poliției de Frontieră Române. 

În cazul pescuitului industrial (nedefinit de către O.U.G nr 23/2008 privind pescuitul și 

acvacultura) sau sportiv (definită ca ”activități necomerciale de pescuit care exploatează resursele 

acvatice vii în scop recreativ sau sportiv”)în apele de frontieră, apele maritime interioare și marea 

teritorială, se realizează, în locurile și sectoarele stabilite de autoritățile competente. 

Ambarcațiunile aflate în aceste zone se păstrează în locurile stabilite de către căpităniile de port, 

sau, unde este cazul, de către autoritățile administrației publice locale (cu avizul  șefilor sectoarelor 

poliției de frontieră), proprietarii fiind obligați să ia măsuri pentru prevenirea folosirii acestora pentru 

trecerea ilegală a frontierei, contrabandei sau a altor activități ilicite. 

Regimul sancționator 
Nerespectarea dispozițiilor referitoare la regimul frontierei de stat, atrage, după caz,  

răspunderea penală, civilă, contravențională, administrativă. 

Regimul sancționator ce vizează  nerespectarea reglementărilor din domeniul pescuitului în 

zona de frontieră, își are sediul în cadrul art.75, lit. f)  a O.U.G nr 105/2001.  

Conținutul legal:” efectuarea pescuitului în apele de frontieră, apele maritime interioare și în marea 

teritorială în alte locuri sau în alte sectoare decât cele stabilite de autoritățile competente ori fără avizul 

prealabil al șefului inspectoratului județean al poliției de frontieră competent sau al șefului Gărzii de 

Coastă; păstrarea bărcilor și ambarcațiunilor aflate pe apele de frontieră sau pe apele maritime 

interioare în alte locuri decât cele stabilite de autoritățile competente ori neluarea de către cei care le 

dețin a măsurilor necesare pentru a preveni folosirea acestora la trecerea ilegală a frontierei de stat, la 

practicarea contrabandei sau la alte activități ilicite.” 

Deși sunt grupate în cadrul aceluiași articol, avem 2 contravenții distincte, pe de o parte 

pescuitul în afara zonelor stabilite ori fără avizul legal, precum și neluarea măsurilor legale privind 

păstrarea și asigurarea ambarcațiunilor.  Ambele contravenții se sancționează cu amendă de la 100 la 

1000 lei. 



 

 
 

Dispozițiile O.U.G nr 105/2001 privind frontiera de stat a României se corelează cu prevederile 

Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor27, aprobată cu modificări și 

completări de Legea nr 180 din 11 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr 2/2001 

privind regimul juridic al contravențiilor28, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu 

dispozițiile Noului Cod Penal29 

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor aferente, se realizează, după caz, de către 

personalul Poliției de Frontieră Române, al Poliției Române și de către împuterniciții autorităților 

administrației publice locale.  Persoana amendată, poate face plângere, în termen de 15 zile de la 

comunicarea procesului verbal de constatare a contravenției, la instanța de judecată.  

 

Partea II- Poliția de Frontieră Română 
Poliția de Frontieră Română este o instituție specializată a statului, parte a Ministerului 

Administrației și Internelor, ce ”exercită atribuțiile ce îi revin cu privire la supravegherea și controlul 

trecerii frontierei de stat, prevenirea și combaterea migrației ilegale și a faptelor specifice criminalității 

transfrontaliere săvârșite în zona de competență, respectarea regimului juridic al frontierei de stat, 

pașapoartelor și străinilor, asigurarea intereselor statului român pe canalul Sulina situat în afara zonei 

de frontieră, în zona contiguă și în zona economică exclusivă, respectarea ordinii și liniștii publice în zona 

de competență” 

Prin zona de competență, în temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr 104 din 27 iunie 

2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române30, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr 81 din 26 februarie 2002 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române31, cu 

modificările și completările ulterioare, se înțelege:” 1) suprafața din teritoriul național constituită din 

zona de frontieră, suprafața și imobilele aeroporturilor și porturilor situate în interiorul țării, deschise 

traficului internațional, Dunărea interioară, brațul Măcin, Dunărea maritimă, Canalul Dunăre - Marea 

Neagră, canalul Sulina situat în afara zonei de frontieră, apele maritime interioare și marea teritorială, 

precum și zona contiguă și zona economică exclusivă a României, în care Poliția de Frontieră Română își 

îndeplinește atribuțiile prevăzute de lege; 2) întreaga suprafață a teritoriului național, numai pentru 

îndeplinirea atribuțiilor privind prevenirea și combaterea migrației ilegale” 

Organizarea Poliției de Frontieră Române 
În temeiul art. 6 din OUG 104/2001, Poliția de Frontieră are următoarea structură organizatorică: 

a) Inspectoratul General al Poliției de Frontieră 

b) Garda de Coastă 

c) Inspectorate teritoriale ale poliției de frontieră 

d) Servicii teritoriale ale poliției de frontieră 

e) Sectoare le poliției de frontieră 

                                                           
27 Publicată în Monitorul Oficial nr 410 din data de 25 iulie 2001 
28 Publicată cu Monitorul Oficial nr 268 din data de 22 aprilie 2002 
29 Noul Cod Penal,Partea Specială,  Titlul III, Capitolul II- Infracțiuni privind frontiera de stat  
30 Publicată în Monitorul Oficial nr 351 din 29 iunie 2001 
31 Publicată în Monitorul Oficial nr 154 din 4 martie 2002 



 

 
 

f) Grupuri de nave ale poliției de frontieră 

g) Puncte ale poliției de frontieră 

h) Unități sau instituții de învățământ și centre de formare profesională  

i) Centre, birouri și puncte de contact 

j) Alte unități 

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, condus de un inspector general,  reprezintă 

unitatea centrală a Poliției de Frontieră Române ce exercită conducerea și răspunderea pentru întreaga 

activitate a instituției, desfășoară activități de investigare și cercetare a infracțiunilor deosebit de grave 

circumscrise crimei organizate, migrației ilegale și criminalității transfrontaliere comise în zona de 

competență.  

 În structura organizatorică a unității centrale a Poliției de Frontieră Române se afla 

direcții, servicii și birouri, înființate prin ordin al ministrului de interne. 

Garda de Coastă este organizată și își desfășoară activitatea în zona de competență aferentă 

județelor Constanța și Tulcea, având personalitate juridică. În structura organizatorică a Gărzii de Coastă 

se află servicii teritoriale, grupuri de nave, sectoare și puncte ale Poliției de Frontieră, iar din punct de 

vedere al organizării interne este compusă din servicii, birouri, compartimente și centru de pregătire.   

Inspectoratul teritorial al Poliției de Frontieră se organizează și funcționează la frontiera cu 

fiecare stat vecin (exceptând județele Tulcea și Constanța unde există Garda de Coastă), și are 

personalitate juridică. În județele care au ca limită frontiera de stat, se organizează servicii teritoriale 

ale poliției de frontieră(care funcționează în cadrul Inspectoratelor teritoriale și ale Gărzii de Coastă). 

Prin ordin al ministrului administrației și internelor, în județele Brăila și Ialomița se organizează sectoare 

ale poliției de frontieră. 

Componenta navală a poliției de frontieră funcționează în cadrul grupurilor de nave și ale 

sectoarelor poliției de frontieră, la frontiera de apă și țărmul Mării Negre.  

Inspectoratul teritorial se organizează intern în servicii, birouri și compartimente. 

În subordinea Inspectoratului teritorial și al Gărzii  de Coastă se află sectoare și grupuri de nave 

având o competență teritorială  limitată ce se stabilesc prin dispoziție a inspectorului general. Sectorul 

de Nave se organizează pe compartimente, ture și echipaje conform specificului activității în baza 

dispoziției inspectorului general. 

Serviciile teritoriale se organizează intern în birouri și compartimente. 

Punctele Poliției de frontieră se organizează și funcționează în interiorul țării în localitățile unde 

există  puncte de trecere aeroportuare sau portuare. În acest caz zona de competență a poliției de 

frontieră este limitată la suprafața aeroportului, portului cu platformele, imobilele și instalațiile 

aferente. 

Alte structuri.  În cadrul structurilor existente ale Poliției de Frontieră Române se pot înființa și 

alt unități cu scopul prevenirii și combaterii migrației ilegale și criminalității transfrontaliere. Prin ordin 

al ministrului de interne sunt stabilite numărul, competenta și structura organizatorică, precum și șefii 

unităților înființate. 



 

 
 

Diagrama Organizării Poliției de Frontieră Române 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atribuțiile Poliției de Frontieră Române 
 Pe lângă atribuțiile generale referitoare la supravegherea și controlul trecerii frontierei de stat, 

prevenirea și combaterea migrației ilegale, Poliția de Frontieră Română are și atribuții specifice 

domeniului criminalității transfrontaliere și protecției mediului. Concret acest lucru se realizează prin 

cooperarea, după caz,  cu autoritățile teritoriale pentru protecția mediului, și organele de frontieră ale 

statelor vecine, și luarea măsurilor  necesare pentru prevenirea riscurilor ecologice și a producerii 

daunelor, iar în caz de accidente ecologice participă la diminuarea și eliminarea efectelor acestora.  

 Poliția de Frontieră Română are și atribuții specifice în domeniul protecției și conservării 

fondului piscicol natural, exercitat prin activități de supraveghere și control pentru prevenirea și 

combaterea pescuitului ilegal, precum și exploatării ilegale  a altor resurse biologice și nebiologice aflate 

în zona sa de competență. Mai mult, polițistul de frontieră, este mandatat expres, în temeiul O.U.G nr 

23/2008 privind pescuitul și acvacultura să constate contravențiile și să aplica sancțiunile, iar în cazul 

infracțiunilor responsabilitatea intră în sarcina polițiștilor cu atribuții de cercetare penală ai poliției 

judiciare,  așa  cum se deduce din art. 55  Cod de Procedură Penală.  Pentru aducerea la îndeplinire a 

Inspectoratul General Al Poliției de Frontieră 

Inspectoratul Teritorial și Garda de Coastă 

Sectoare al Poliției 

de Frontieră 

Grupul de Nave a Poliției de Frontieră Servicii teritoriale 
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acestor atribuții polițistul de frontieră are dreptul de a se urca la bordul navelor pentru efectuarea de 

cercetări, în special atunci când există indicii temeinice despre săvârșirea unei infracțiuni(cu mențiunea 

că acestea nu au caracterul perchezițiilor conform Codului de Procedură Penală),  a  legitima și stabili 

identitatea persoanelor care încalcă dispozițiile legale în domeniu, să conducă la sediul poliției de 

frontieră persoanele suspectate de săvârșirea unor fapte ilegale sau  a căror identitate nu a putut fi 

stabilită.  

Polițistul de frontieră este obligat să acționeze și în afara orelor de program, precum și în afara 

atribuțiilor de serviciu și a competenței(având aceleași atribuții ca și autoritatea responsabilă)  când are 

cunoștință despre existența unei infracțiuni flagrante, precum și pentru încheierea actelor prevăzute de 

Codul de Procedură Penală (în special în lipsa autorității competente, dacă este cazul, cu obligația 

informării acesteia) 

Așa cum a fost arătat deja, polițiștii de frontieră pot avea calitatea de organe de cercetare 

penală ai poliției judiciare, aceștia fiind numiți de către Ministrul afacerilor interne, cu avizul 

procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. 

Ca regulă generală, polițiștii de frontieră (și cum se va vedea, și polițiștii din cadrul Poliției 

Române) desemnați au competența teritorială a unității din care face parte. Aceasta competență este 

lărgită în situațiile de extindere a cercetărilor de pe apă la cele de pe uscat cu condiția colaborării cu 

organele competente. În plus, în cazul infracțiunilor la regimul frontierei, când anumite acte de urmărire 

penală trebuie realizate în afara razei teritoriale a unității, organul de cercetare penală a poliției 

judiciare din cadrul Poliției de Frontieră Române poate efectua aceste acte pe întreg teritoriul țării. 

Polițiștii judiciari din cadrul Poliției de Frontieră efectuează cercetarea penală(prin intermediul 

lucrătorilor din cadrul poliției judiciare, special desemnați în acest sens), în situația în care cercetarea nu 

este dată în mod obligatoriu în competența altor organe de cercetare, în cazul infracțiunilor săvârșite în 

punctele de trecere ale frontierei de stat, în apele de frontieră, pe Dunărea interioară, brațul Măcin, 

Dunărea maritimă, Canalul Dunăre - Marea Neagră, Canalul Sulina situat în afara zonei de frontieră, 

apele maritime interioare și marea teritorială, zona contiguă și zona economică exclusivă a României.  

În sprijinul acțiunilor de supraveghere și control al trecerii frontierei de stat, prevenire și combatere 

a migrației ilegale și a faptelor specifice criminalității transfrontaliere, respectarea regimului juridic al 

frontierei de stat, pașapoartelor și străinilor, etc., Poliția de Frontieră Română își organizează baza de 

date ce cuprinde următoarele evidențe: 

• Informații ce se transmit de către alte autorități/persoane poliției de frontieră cu privire la 

persoane, mijloace de transport, mărfuri și alte bunuri care urmează să fie verificate pe timpul 

efectuării controlului de trecere a frontierei de stat, în vederea interzicerii intrării sau ieșirii 

în/din România, urmăririi ori efectuării controlului amănunțit; 

• Persoane și obiecte date în consemn la frontieră de către Poliția de Frontieră Română; 

• Date privind persoane și mijloace de transport cărora nu li se permite intrarea/ieșirea în/din 

țară; 

• Specimene de vize și de documente de călătorie; 

• Misiuni, acțiuni, controale-cadru specifice întreprinse de Poliția de Frontieră Română sau în 

cooperare cu instituții din țară ori din străinătate, precum și evidența tuturor resurselor 

materiale, umane și financiare utilizate în scopul prevenirii și combaterii infracționalității; 



 

 
 

• Evenimente, litigii de frontieră constatate în urma misiunilor, acțiunilor, controalelor-cadru; 

• Persoane care comit infracțiuni descoperite în zona de competență de către Poliția de Frontieră 

sau în cooperare cu instituții din țară ori din străinătate; 

• Cazurile penale instrumentate de către Poliția de Frontieră Română potrivit competențelor 

prevăzute de dispozițiile legale în vigoare; 

• Bunuri abandonate descoperite sau confiscate de către Poliția de Frontieră conform 

competențelor legale; 

• Falsuri pentru vize și documente de călătorie; 

• Persoane returnate de alte state; 

• Alte evidențe necesare desfășurării activităților specifice. 

Baza de date cuprinde și date personale, (care pot fi comunicate persoanelor vizate, instituțiilor sau 

autorităților publice, organismelor similare din alte state cu care România are încheiate înțelegeri) cum 

sunt: 

• Numele și prenumele persoanei, numele anterior, pseudonimele sau poreclele care au fost 

eventual înregistrate separat; 

• Sexul; 

• Data și locul nașterii; 

• Cetățenia; 

• Datele din actele de stare civilă; 

• Datele din permisul de conducere; 

• Caracteristicile fizice/antropometrice; 

• Profesia și locul de muncă; 

• Mențiunea că persoanele în cauză sunt înarmate sau nu, după caz; 

• Mențiunea că persoanele în cauză sunt violente sau nu, după caz; 

• Motivul luării în evidență; 

• Măsura care trebuie luată; 

 

Cooperarea 
Pe plan național, IGPFR cooperează cu autoritățile administrației publice centrale, organele 

judiciare, alte organe și instituții centrale ale statului, precum și cu reprezentanți ai societății civile. La 

nivelul celorlalte structuri din subordine, acestea colaborează cu autoritățile administrației publice 

locale (în baza protocoalelor de cooperare-încheiate anual), organele judiciare, alte organe și instituții 

ale statului, cu serviciile descentralizate ale ministerelor, și reprezentanți ai societății civile. 

În vederea securizării frontierei și combaterii criminalității din zona de competență, Poliție de 

Frontieră Română poate colabora cu alte structuri ale Ministerului de Interne, căpităniile de port, 

instituții și organisme internaționale de poliție având ca baza înțelegerile la care România este parte, 

Marina Militară, Agenția Frontex, etc 

În baza reglementărilor europene, Polița de Frontieră Română colaborează, în îndeplinirea 

atribuțiilor referitoare la protecția și conservarea fondului piscicol natural cu Agenția Europeană pentru 

Controlul Pescuitului, și Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă. 



 

 
 

Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului 

În scopul de a asigura, în contextul politicii comune în domeniul pescuitului,  cele mai înalte 

standarde de  organizare și coordonare operațională a activităților de control și inspecție ale statelor 

membre, a fost înființată Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului, în temeiul Regulamentul nr 

768/2005 din 26 aprilie 2005 de instituire a Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului și de 

modificare a Regulamentului (CEE) nr 2847/93 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii 

comune în domeniul pescuitului32, cu modificările și completările ulterioare. 

Astfel misiunea Agenției este a oferi asistență statelor membre,  de se asigură că acestea  își îndeplinesc 

obligațiile de control și inspecție conform normelor politicii comune în domeniul pescuitului, raportează 

către Comisie rezultatele precum și alte informații solicitate. În plus, agenția mai poate coordona și 

operațiunile de combatere a pescuitului ilegal, neraportat și nereglementat. 

În cadrul colaborării cu instituțiile cu atribuții de gardă de coastă, agenția va pune la dispoziție, 

corelează și analizează informațiile de la sistemele de raportare ale navelor, va furniza servicii de 

supraveghere și comunicații, consolida capacitatea ( prin stabilirea bunelor practici și formare 

profesională). 

 

O posibilă direcție de acțiune privind întărirea capacității instituțiilor responsabile cu controlul și 

aplicarea legislației referitoare la conservarea sturionilor o reprezintă  colaborarea cu Agenția, avându-

se în vedere responsabilitățile privitoare la asistența Statelor Membre33. 

                                                           
32 Publicat în ediția specială a JOL nr 0 din 1 ianuarie 2007 
33 Art 7 Agenția asistă Comisia și statele membre pentru a asigura îndeplinirea optimă, uniformă și eficace a 
obligațiilor care le revin în conformitate cu normele politicii comune în domeniul pescuitului, inclusiv combaterea 
pescuitului INN, precum și în relațiile cu țările terțe. În special, agenția: 
a)stabilește și dezvoltă un trunchi comun al planului de învățământ pentru formarea profesională a instructorilor 
din cadrul inspectoratelor de pescuit din statele membre şi asigură cursuri şi seminarii de formare suplimentare 
pentru funcționării în cauză, precum şi pentru alte categorii de personal implicate în activităţile de control şi de 
inspecţie; 
b)stabileşte şi dezvoltă un trunchi comun al planului de învăţământ pentru formarea profesională a inspectorilor 
comunitari înainte de prima misiune şi asigură, în mod regulat, cursuri şi seminarii de formare suplimentare 
actualizate pentru funcţionarii în cauză; 
c)la solicitarea statelor membre, iniţiază achiziţii publice comune de bunuri şi servicii necesare pentru activităţile de 
control şi de inspecţie ale statelor membre, precum şi pregătirea şi coordonarea punerii în aplicare de către statele 
membre a unor proiecte-pilot comune; 
d)stabileşte proceduri operaţionale comune referitoare la activităţile de control şi de inspecţie comune iniţiate de 
două sau mai multe state membre; 
e)elaborează criterii pentru schimbul de instrumente de control şi inspecţie între statele membre, între statele 
membre şi ţări terţe, precum şi pentru furnizarea de astfel de instrumente de către statele membre; 
f)efectuează analize de risc pe baza datelor din domeniul pescuitului privind capturile, debarcările şi efortul de 
pescuit, precum şi analizele de risc ale debarcărilor neraportate, inclusiv, printre altele, compararea datelor privind 
capturile şi importurile cu datele privind exporturile şi consumul naţional; 
g)la solicitarea Comisiei sau a statelor membre, dezvoltă metodologii şi proceduri comune de inspecţie; 
h)asistă statele membre, la solicitarea acestora, în îndeplinirea obligaţiilor comunitare şi internaţionale ale 
acestora, inclusiv combaterea pescuitului INN şi obligațiile impuse în cadrul organizaţiilor regionale de gestionare a 
pescuitului; 
i)promovează şi coordonează elaborarea unor metodologii uniforme în materie de gestionare a riscului în domeniul 
său de competență; 



 

 
 

Agenția poate coordona activitățile de control, și inspecție prin elaborarea de planuri de 

desfășurare ca programelor internaționale de control și inspecție34. În atingerea cerințelor programelor 

de control și inspecție, planurile vizează punerea în aplicare a criteriilor, procedurilor și priorităților 

Comisiei, organizarea resurselor umane și materiale disponibil. Planul ține seama de obligațiile statelor 

membre izvorâte din implementarea altor planuri, precum și de constrângerile regionale. 

Statele membre, au obligația ca până la data de 15 octombrie să informeze agenția despre 

mijloacele cu care intenționează să acopere reglementările planului în decursul anului următor. În baza 

acestei notificări, agenția va stabili un plan de desfășurare comun în baza consultărilor cu statul membru 

în cauză.  Scopul planului de desfășurare comun35  este de a identifica toate mijloacele ce pot fi reunite 

pentru aplicarea programului de inspecție și control, ținând cont de interesele statului membru.  

Interesul statului membru este evaluat ținând-se cont de suprafața apelor unde se pescuiește, 

cantitatea de pește debarcată pe teritoriul său, numărul navelor de pescuit, dimensiunea contingentului 

alocat (sau în lipsa acestuia a capturii dintr-o perioadă de referință). 

În implementarea planului, statele membre trebuie să furnizeze mijloacele de control și inspecție 

menționate în notificare, să numească un punct național de contact (care va menține legătura cu 

Agenția), să asigure acces on-line la informațiile necesare desfășurării planului. 

Pentru asigurarea succesului planului comun, agenția va realiza anual o evaluarea a acesteia.  

Statele membre pot cere coordonarea activităților și în cazul zonelor de pescuit care nu sunt 

vizate de programul de control și inspecție. 

În situația în care există o amenințare iminentă la adresa politicii comune în domeniul 

pescuitului, Comisia Europeana sau Statul membru vor notifica imediat Agenția care va institui o unitate 

de criză. Aceasta va colecta și evalua toate informațiile disponibile și va identifica opțiunile de prevenire, 

eliminare sau reducere  a amenințării.  

Cooperarea cu Administrația Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei 

Sediul materiei se află în Acordul din 21 aprilie 2016 între Guvernul României și Cabinetul de 

Miniștri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană36, Protocolul din 

31 mai 2016 între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Inspectoratul General al Poliției de 

Frontieră, și Administrația Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei pentru punerea în aplicare a Acordului 

dintre Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind patrularea comună la frontieră de 

Stat româno-ucraineană, semnal la București la 21 aprilie 201637, cu modificările și completările 

                                                                                                                                                                                           
j)coordonează şi promovează cooperarea între statele membre şi standarde comune de dezvoltare a planurilor de 
sondaj definite în Regulamentul (CE) nr.1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem 
comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (*). 
 
34 Prin program internațional de inspecție și control se înțelege ” înseamnă un program care stabileşte obiectivele, 
priorităţile comune şi procedurile privind activităţile de control şi inspecţie menite să pună în practică obligaţiile 

internaţionale ale Comunităţii legate de control şi inspecţie” 
35 Prin plan de desfășurare comun se înțelege ” plan care stabileşte modalităţile operaţionale de desfăşurare a 

mijloacelor de control şi inspecţie disponibile” 
36 Publicat în Monitorul Oficial nr 278 din 2 aprilie 2017 
37 Publicat în Monitorul Oficial nr 908 din 11 noiembrie 2016 



 

 
 

ulterioare, ținându-se cont de prevederile Tratatului din 17 iunie 2003 între România și Ucraina privind 

regimul frontierei de stat româno-ucrainene, colaborare și asistență mutuală în probleme de frontieră38, 

și ale Tratatului dintre Guvernul republicii Populare România și Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice 

Socialiste privind regimul frontierei de stat româno-sovietice. 

În baza actelor normative menționate, patrularea comună (cu respectarea legislației statului pe care 

se desfășoară patrularea) are drept scop depistarea și prevenirea trecerii frauduloase a frontierei de 

stat, precum și verificarea persoanelor și mijloacelor de transport în vederea combaterii trecerii ilegale a 

bunurilor, mărfurilor, a substanțelor interzise.  

Patrularea comună se va realiza în baza unei solicitări ce va trebui să cuprindă informații referitoare 

la scopul, zona și perioada acțiunii, numărul de experți care vor participa, date referitoare la mijloacele 

tehnice disponibile. 

În baza solicitării se va realiza un grafic lunar, ce se va aproba în prima jumătate a lunii curente 

pentru luna următoare, și va cuprinde date, perioade și structurile în a căror zone de responsabilitate se 

va realiza patrularea(pot exista și excepții când patrularea se va face la solicitarea șefilor structurilor).  

Misiunile pentru patrularea comună vor fi planificate fie de șeful Sectorului de Poliție de Frontieră 

din cadrul inspectoratului teritorial al Poliției de Frontieră Române și Gărzii de Coastă, fie de șeful 

Sectorului Serviciului de Frontieră din cadrul Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei, în funcție de zona 

de realizare a acesteia. Tot de către aceștia vor fi instruiți și experții care execută patrularea comună.    

După fiecare patrulare, șeful de patrulă va întocmi un raport de activitate în limba statului unde a 

avut loc acțiunea.  

Cu titlu informativ, menționăm și Protocolul din 22 octombrie 2009 dintre Inspectoratul General al 

poliției de Frontieră din cadrul Ministerului Administrației și Internelor din România  și Administrația 

Frontierei de Stat a Ucrainei privind regulile de navigație pe apele de frontieră pentru mijloacele de 

navigație aparținând autorităților de frontieră ale României și Ucrainei, precum și modul de cooperare 

pe timpul executării pazei și supravegherii frontierei de stat româno-ucrainene, semnat la Ialta la 22 

octombrie 200939. 

Cooperarea cu Poliția de Frontieră Serbia 

În baza protocolului din 10 noiembrie 2016 între Ministerul Afacerilor Interne din România și 

Ministerul Afacerilor Interne din Republica Serbia privind constituirea și activitățile patrulelor comune 

de-a lungul frontierei de stat comune40,cu modificările și completările ulterioare, se reglementează 

”constituirea și activitățile patrulelor comune de-a lungul frontierei de stat comune, îmbunătățirea 

cooperării părților contractante în domeniul combaterii tuturor formelor de infracționalitate 

transfrontalieră și stabilirea unui sistem mai eficient de supraveghere și control a frontierei” (art.1). 

Având ca areal de competență o zonă de 10 km spre interior  de la linia de frontieră, patrulele 

au scopul, de a supraveghea frontieră, de a descoperi și preveni infracțiunile la regimul juridic al 
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39 Publicat în Monitorul Oficial nr 336 din 20 mai 2010 
40 Publicat în Monitorul Oficial nr 346 din 11 mai 2017 



 

 
 

frontierei, și de a face schimb de informații, experiență și date pentru îndeplinirea atribuțiilor de 

serviciu. 

Activitatea patrulelor se desfășoară în baza planurilor anuale de patrulare întocmite și aprobate 

la nivel regional și central41, și detaliat în planurile lunare realizate de autoritățile locale, și puse în 

practică în baza dispozițiilor emise de autoritatea competentă. Autoritățile locale sunt cele care 

organizează și efectuează patrulele, acestea putând fi terestre, sau folosi orice mijloc de transport 

polițienesc. Patrula este, de regulă, compusă din cel puțin 2 polițiști, câte unul din fiecare țară, cel din 

teritoriul unde are loc acțiunea fiind șeful acesteia(fiind responsabil și de pregătire, activitate și 

raportare).  

Toata prevederile protocoalelor de cooperare au în vedere dispozițiile Convenției din 5 mai 

2006 de cooperare polițienească pentru Europa de sud-est, ratificată de România prin Legea nr 214 din 

2 iulie 200 privind ratificarea Convenției de cooperare polițienească pentru Europa de sud-est, adoptată 

la Viena la 5 mai 2006, semnată de România la aceeași dată42 , cu modificările și completările ulterioare.  

Cooperarea cu Garda Națională de Mediu 

Încheiat în anul 2009, protocolul de colaborare între Poliția de Frontieră Română și Garda 

Națională de Mediu(disponibil pe pagina de internet a Gărzii Naționale de Mediu) pentru îndeplinirea în 

comun unor misiuni și atribuții din responsabilitatea acestora. Concret,  colaborarea constă în schimbul 

de informații referitoare la încălcările legislației incidente în vigoare; organizarea de acțiuni de verificare 

și valorificare a informațiilor care pot influența negativ calitatea mediului (inclusiv a operatorilor 

economici); stabilirea procedurilor de acțiune în situația constatărilor contravențiilor și infracțiunilor; 

planificarea și organizare de acțiuni preventive; sprijin logistic, expertiză în vederea întocmirii actelor 

premergătoare cercetării penale. 

  Referitor la responsabilitățile părților, Garda de mediu va monitoriza, analiza și evalua datele 

specifice și va comunica, după caz , Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și/sau structurile 

aferente (informarea reciprocă fiind valabilă) informațiile privind încălcările legislației din domeniile de 

competență ale acesteia. În plus va mai comunica, pentru fiecare acțiune comună, locurile și zonele care 

reprezintă un pericol major pentru securitatea mediului, situațiile și activitățile din care rezultă sau pot 

rezultă stări de pericol. 

Poliția de Frontieră Română va participa, în special,  prin punerea la dispoziție a specialiștilor pentru 

efectuarea cercetărilor la fața locului (la care pot participa și reprezentanți ai altor instituții în calitate de 

experți). În plus va acorda sprijin și pentru realizarea acțiunilor de prevenire și control a încălcărilor 

legislației incidente, mai exact braconaj cinegetic și piscicol, incendierea miriștilor, prevenirea riscurilor 

                                                           
41 În sensul protocolului, prin autorități la nivel central se înțelege Inspectoratul General al Poliției de Frontieră; 
prin autorități la nivel regional Inspectoratul Teritorial de Poliție de Frontieră Timișoara, Serviciile Teritoriale ale 
Poliției de Frontieră Timiș, Caraș-Severin și Mehedinți; prin autorități la nivel local Sectoarele Poliției de Frontieră 
Sânnicolau Mare, Jmbolia, Lunga, Cruceni, Deta, Moravița, Oravița, Naidăș, Moldova Veche, Berzasca, Șvinița, 
Orșova, Drobeta-Turnu Severin, Porțile de Fier, Gârla Mare. În cazul părții sârbe La nivel central se află Direcți 
poliției de Frontieră; la nivel regional Centrul Regional al Poliției de Frontieră spre România-nord și Centrul 
Regional al Poliției de Frontieră spre România-sud; iar la nivel local sectoarele Poliției de Frontieră Nakovo, Nova 
Crnja, Jasa, Tomic, Plandiste, Vatin, Vracev Gaj, Srebrno Jezero, Donji milanovac, Derdap, Dusanovac. 
42 Publicată în Monitorul Oficial nr 475 din 16 iulie 2007 



 

 
 

ecologice și a evenimentelor ce pot afecta factorii de mediu, controlul navelor  în contextul protecției 

mediului. 

Acțiunile comune se vor realiza în baza unui plan anual(”pentru verificarea persoanelor fizice și 

juridice care desfășoară activități în domeniul silvic, cinegetic, al acvaculturii, pescuitului, al substanțelor 

toxice și produselor de uz fitosanitar”), aprobat de comun acord. Pregătirea personalului se va face prin 

schimburi de experiențe cu specialiști, precum și prin schimb de informații relevante (studii, analize, 

publicații de specialitate). Un alt aspect important îl reprezintă cooperarea cu ocazia elaborării și 

promovării unor acte normative  în domeniu, existând chiar o obligativitate  expresă de informare 

reciprocă în situația inițierii unor acte normative ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Suprem de 

Apărare a Țării, Parlamentului sau Guvernului. 

Alte instituții 

Poliția de Frontieră Română are încheiate protocoale de colaborare și cu alte instituții ale statului, 

cum ar fi Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, Inspectoratul general al Poliției Române- 

Poliția Transporturi Navale, Serviciul de Poliție ”Delta Dunării”, Inspectoratele Județene de Poliție, 

Jandarmeria Română, Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării. Deoarece aceste protocoale 

conțin date confidențiale, nu sunt disponibile publicului.  

 

Sugestie de acțiune: 

Poliția de Frontieră Română colaborează, conform prevederilor legii cadru de organizare și funcționare a 

Poliției de Frontieră, cu organisme private pentru combaterea traficului ilegal. O astfel de colaborare 

este cea încheiată cu grupul JTI România  în vederea colaborării pentru combaterea traficului ilegal cu 

țigarete. Astfel, polițiștii de frontieră  beneficiază de sprijinul, consultanța  și expertiza reprezentanților  

JTI  pentru eficientizare acțiunilor de combatere și depistare a produselor contrafăcute.  WWF poate 

facilita încheierea unui astfel de parteneriat între experții în domeniu și poliția de frontieră. De 

asemenea nu există un protocol având ca obiect specific protecția sturionilor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. Direcția Generală a Vămilor  
 

 Direcție din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (organ de specialitate al 

administrației publice centrale), activitatea Direcției Generale a Vămilor este reglementată de Legea nr 

86/2006 privind Codul Vamal al României43, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea nr 520 

din 24 iulie 2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală44, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și de Regulamentul de Organizare și funcționare al 

aparatului propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare.  

Structura organizatorică  
Rolul Direcției Generale a Vămilor este de a coordona din punct de vedere metodologic și de a 

îndruma activitatea birourilor vamale de frontieră, iar rolul Direcțiilor regionale vamale este de îndruma 

și coordona birourile vamale de interior. 

Direcția Generală a vămilor are ca obiect de activitate ”aplicarea legislației în domeniul vamal și 

pentru accize, conform legii, în mod uniform, imparțial, transparent  și nediscriminatoriu, tuturor 

persoanelor fizice și juridice, indiferent de statutul lor juridic și de forma de organizare și funcționare a 

acestora” (art.245 Regulament de Organizare și funcționare). 

Atribuțiile Direcției Generală a Vămilor se pot grupa în atribuții generale și atribuții în domeniul 

vamal.  Atribuțiile generale includ organizarea și coordonarea structurilor din cadrul instituției; analiza 

petițiilor, managementul riscurilor; participarea la elaborarea actelor normative și a procedurilor în 

domeniul de competență; cooperarea cu autoritățile naționale și internaționale relevante; reprezentare 

a României la diferitele tratate la care România este parte, organizații, acțiuni comune  

Printre atribuțiile specifice domeniului vamal, relevante pentru studiul de față, se numără 

supravegherea și controlul respectării reglementărilor vamale pe întreg teritoriul țării. Mai mult, 

exercită supravegherea și controlul vamal în domeniul combaterii traficului ilicit cu specii sălbatice de 

floră și faună, activitate ce se poate realiza prin controlul mijloacelor de transport încărcate cu mărfuri 

de import, export sau aflate în tranzit, precum și a bagajelor călătorilor care trec frontiera de stat; 

reținerea în vederea confiscării bunurilor care face obiectul abaterilor de la legislație specifică.  În afara 

punctelor de trecere a frontierei, Direcția Generală a Vămilor are competența de a verifica, pe timp de zi 

și de noapte, clădiri, depozite, terenuri, sedii și alte obiective, de unde poate preleva probe pentru 

analiză cu scopul identificării și expertizării mărfurilor supuse regimului vamal.   
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44 Publicată în Monitorul Oficial nr 473 din 30 iulie 2013 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală 

Comp. dispecerat 

Serviciul tranzit 

Biroul garanții și tranzit comun 

Comp. TIR și ATA 

Comp. Help Desk NCTS 

Serviciul laboratoare vamale 

Serviciul garanții 

Direcția Reglementări Vamale 

Serviciul declararea 

mărfurilor, regimuri vamale 

și taxe 

Birou regimuri vamale 

Biroul declararea mărfurilor și 

taxe 

Compartiment 

Help Desk ECS-

ICS 

Serviciul tarif vamal integrat 

Biroul Help desk TARIC 

Biroul clasificare tarifară 

Comp. contingente 

tarifare 

Comp. originea 

mărfurilor 

Comp clasificarea 

mărfurilor accizabile 

Comp. Nomenclatură 

vamală 

Direcția Supraveghere și control vamal 

Biroul de combatere a 

traficului ilicit cu produse 

din tutun 

Serviciul antidrog și 

protecția drepturilor de 

proprietate intelectuală 

Serviciul coordonare 

echipe mobile 

Biroul echipe canine 

Serviciul investigații vamale și 

control ulterior 

Biroul investigații 

vamale 

Biroul control 

ulterior, simplificări 

vamale, auditare 

agenți economici și 

controale Ex-Post 

Serviciul managementul 

riscului, analiză și selecție 

control vamal 

Serviciul mișcare produse 

accizabile 

Biroul monitorizare comerț 

electronic 

Director General al Direcției Generale a Vămilor 

Director General Adjunct al Direcției Generale a Vămilor 

Serviciul autorizări 

Serviciul echipamente 

control nedistructiv 

Serviciul resurse proprii 

tradiționale și 

coordonare operativă 

vamală 



 

 

 

 

Așa cum am menționat anterior, în cadrul Direcției Generale a Vămilor se află Direcția 

Reglementări Vamale (cu rol de organizare, îndrumare și coordonare metodologică a activității 

direcțiilor regionale vamale, a birourilor vamale de interior și de frontieră) precum și  Direcția 

supraveghere și control vamal (cu rol de coordonare și îndrumare a activităților de supraveghere și 

control vamal în domeniul produselor accizabile potrivit legii, a nivel național)..    

Direcția reglementări vamale  are structură organizatorică: 

a) Serviciul declararea mărfurilor, regimuri vamale și taxe 

a.1)  Biroul Regimuri Vamale; 

a.1.1) Compartimentul Help Desk ECS-ICS; 

a.2) Biroul declararea mărfurilor și taxe; 

b)Serviciul tarif vamal integrat; 

b.1) Biroul Help Desk TARIC; 

b.1.1) Compartimentul contingente tarifare; 

b.1.2.) Compartimentul originea mărfurilor; 

 

b.2.) Biroul clasificare tarifară; 

b.2.1) Compartimentul clasificarea mărfurilor accizabila; 

b.2.2.) Compartimentul nomenclatură vamală; 

c.) Serviciul tranzit; 

        c.1.) Biroul garanții și tranzit comun; 

       c.2.) Compartimentul TIR și ATA; 

       c.3.) Compartimentul Help Desk NCTS; 

d.) Serviciul laboratoare vamale; 

e) Serviciul garanții. 



 

 
 

 

 

 

Sursa: Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului propriu al Agenției Naționale 

de Administrare Fiscală 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Direcția supraveghere și control vamale este alcătuită din: 

a) Biroul de combatere a traficului ilicit cu produse din tutun; 

b) Serviciul antidrog și protecția drepturilor de proprietate intelectuală; 

c) Serviciul coordonare echipe mobile; 

c.1.) Compartimentul dispecerat; 

c.2.) Biroul echipe canine; 

        d) Serviciul investigații vamale și control ulterior; 

d.1.)  Biroul investigații vamale; 

d.2.) Biroul control ulterior, simplificări vamale, auditare agenți economici și controale e-

post; 

e) Serviciul managementul riscului, analiză și selecție control vamal; 

f) Serviciul mișcare produse accizabile; 

g) Biroul monitorizare comerț electronic. 

 



 

 
 

Sursa: : Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului propriu al Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală 

Direcția de supraveghere și control vamal are ca obiect de activitate coordonarea  și îndrumarea 

activităților de supraveghere și control vamal și în domeniul produselor accizabile potrivit legii, la nivel 

național, și are printre altele, atribuții specifice, sarcini și responsabilități în exercitarea supravegherii ș 

controlului vamal în domeniul combaterii  traficului ilicit de specii sălbatice de floră și faună (CITES), de 

mărfuri cu risc pentru sănătatea și siguranța consumatorului, alte prohibiții sau restricții sau bunuri 

nedeclarate/ascunse/de contrabandă, precum și implementarea regimurilor de sancțiuni internaționale.  

Relațiile funcționale ale Direcției supraveghere și control vamal cu celelalte structuri ale 

Agenției, cu Ministerul Finanțelor Publice și cu unitățile teritorile sunt redate în diagrama: 

 

 

 
 
Relațiile funcționale ale Direcției Generale a Vămilor cu celelalte structuri ale Agenției, Ministerului 
Finanțelor Publice și alte structuri teritoriale sunt redate în cele ce urmează: 



 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

Procedura vamală în implementarea reglementărilor privind comerțul cu 

specii sălbatice de floră și faună45 
 

Datorită pieței unice europene prevederile Convenției privind comerțul internațional cu specii 

sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES) trebuie să fie puse în aplicare uniform în toate 

statele membre ale UE. CITES este pusă în aplicare în UE printr-un set de regulamente cunoscute sub 

numele de Regulamentul UE privind comerțul cu specii sălbatice. În prezent, aceste regulamente sunt: 

-Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin 

reglementarea comerțului cu acestea (Regulamentul de bază),  

-Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei,  

-Regulamentul (UE) nr. 792/2012 al Comisiei din 23 august 2012 de stabilire a normelor de proiectare a 

autorizațiilor, a certificatelor și a altor documente prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 338/97 al 

Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin reglementarea comerțului cu acestea 

și modificarea Regulamentului (CE) nr. 865/2006 (Regulamentul privind autorizarea) 

-Regulamentul (CE) nr. 100/2008 al Comisiei din 4 februarie 2008,  

-Regulamentul (UE) nr. 791/2012 al Comisiei din 23 august 2012,  

-Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2012 din 23 august 2012 

-Regulamentul (UE) 870/2015 al Comisiei din 5 iunie 2015 (prezentul regulament înlocuiește 

Regulamentul (UE) 56/2015 din 15 ianuarie 2015, care trebuia abrogat din motive procedurale). 

-Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 736/2015 al Comisiei de interzicere a introducerii în Uniune 

a exemplarelor anumitor specii de faună și floră sălbatică, adoptată la 7 mai 2015. 

Pe lângă această legislație de bază, o recomandare a Comisiei adresată statelor membre 

(Recomandarea nr. 2007/425 / CE a Comisiei de identificare a unui set de acțiuni pentru punerea în 

aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin care 

reglementează comerțul cu acestea, denumit în mod obișnuit "Planul de acțiune al UE de punere în 

aplicare") precizează în continuare măsurile care ar trebui luate pentru punerea în aplicare a 

regulamentelor UE privind comertul cu specii salbatice. 

 
Reglementarea de bază 
Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului se referă la protecția speciilor de faună și floră 

sălbatică prin reglementarea comerțului cu acestea. Regulamentul stabilește dispozițiile privind 

importul, exportul și reexportul, precum și comerțul intern al UE cu exemplare din speciile enumerate în 

cele patru anexe. Acesta prevede procedurile și documentele necesare pentru acest tip de comerț 

(permise de import și de export, certificate de reexport, notificări de import și certificate de comerț 
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intern) și reglementează circulația exemplarelor vii. De asemenea, regulamentul stabilește o serie de 

organisme la nivelul UE, și anume Comitetul pentru comerțul faunei și florei sălbatice, Grupul de 

examinare științifică și Grupul de aplicare (enforcement) constituite din reprezentanți ai tarilor membre 

si prezidate de Comisia Europeana. 

Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului instituie un grup de executare alcătuit din 

reprezentanți ai fiecărei autorități a statului membru care are responsabilitatea de a monitoriza 

respectarea regulamentelor, cum ar fi inspectoratele vamale, poliția și inspectoratele pentru animale 

sălbatice. Grupul este prezidat de Comisia Europeană. Sarcina grupului este de a monitoriza politica și 

practica de punere în aplicare în statele membre ale UE și de a face recomandări pentru îmbunătățirea 

aplicării legislației privind comerțul cu specii sălbatice. De asemenea, aceasta catalizează schimbul de 

informații, experiență și expertiză privind subiectele legate de controlul comerțului cu specii sălbatice 

între statele membre (tendințe în comerțul ilegal, sechele și investigații semnificative), inclusiv schimbul 

de informații și crearea și menținerea bazelor de date. Avizele Grupului de aplicare sunt transmise 

Comisiei de către Comitet. Grupul se reunește, în medie, de două ori pe an la Bruxelles.  

 
Reglementări de punere în aplicare 

Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei stabilește norme detaliate pentru punerea în 

aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului și abordează aspectele practice ale punerii sale în 

aplicare. De asemenea, acesta implementează cea mai mare parte a recomandărilor aplicabile în prezent 

ale Conferinței părților privind interpretarea și punerea în aplicare a dispozițiilor CITES. Acesta definește 

norme suplimentare pentru eliberarea, validitatea și utilizarea documentelor necesare pentru importul, 

exportul, reexportul și comerțul intern al UE cu exemplare din speciile enumerate în cele patru anexe la 

regulamentul de bază. Formularele tip standard care trebuie utilizate pentru autorizațiile, certificatele, 

notificările și cererile pentru aceste documente, precum și etichetele pentru exemplarele științifice sunt 

conținute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 al Comisiei. Alte subiecte 

reglementate de prezentul regulament includ dispoziții pentru animalele născute și crescute în 

captivitate, plante înmulțite artificial, efecte personale și de uz casnic și pentru marcarea și etichetarea 

anumitor exemplare. 

 
Conventia CITES si Regulamentul european 

Uniunea Europeană a pus în aplicare integral Convenția CITES de la 1 ianuarie 1984. Acest lucru 

se datorează în parte tehnicilor în ceea ce privește modul în care Convenția a fost elaborată și modul în 

care aceasta ar putea fi aplicată Uniunii Europene. Pe lângă aceste motive tehnice, adoptarea de planuri 

de acțiune pentru mediul înconjurător pentru Uniunea Europeană și a legislației privind protecția și 

conservarea speciilor indigene din Uniunea Europeană au schimbat de asemenea reglementările 

comerțului cu animale sălbatice, de la aspecte naționale individuale, până la întreaga Uniune Europeană. 

Uniunea Europeană a devenit parte la Convenția privind comerțul internațional cu specii pe cale 

de dispariție (CITES) la 8 iulie 2015. Baza pentru aderarea la CITES a UE este decizia (UE) 2015/451 a 

Consiliului, adoptată la 6 martie 2015 și publicată în Jurnalul Oficial L 75 din 19 martie 2015. Aderarea la 



 

 
 

CITES va consolida rolul UE ca actor global în domeniile mediului și comerțului. În comun, UE și CITES vor 

putea dezvolta un răspuns mai eficient împotriva traficului de animale sălbatice. 

 

Noua dimensiune a traficului de animale sălbatice 
Traficul de animale sălbatice nu este un fenomen nou, însă amploarea, natura și impactul 

acestuia s-au schimbat considerabil în ultimii ani. Braconajul a atins niveluri fără precedent pentru unele 

specii, iar lumea se confruntă în prezent cu o creștere dramatică a traficului de animale sălbatice. 

Traficul de animale sălbatice a devenit una dintre cele mai profitabile activități criminale la nivel 

mondial, cu efecte devastatoare asupra biodiversității și impact negativ asupra statului de drept datorită 

legăturilor sale strânse cu corupția. Rolul său în finanțarea milițiilor și a grupurilor teroriste a fost 

menționat în recentul plan de acțiune al UE privind combaterea finanțării terorismului. UE joacă un rol 

important în abordarea acestui trafic, întrucât Europa este în prezent o piață de destinație, un centru 

pentru traficul de tranzit în alte regiuni, precum și, pentru unele specii, regiunea sursă pentru comerțul 

ilegal. 

 

La 26 februarie 2016, Comisia Europeană a adoptat o Comunicare privind Planul de acțiune al UE 

împotriva traficului de specii sălbatice, care stabilește un plan cuprinzător pentru eforturile comune de 

combatere a criminalității sălbatice în interiorul UE și pentru consolidarea rolului UE în lupta globală 

împotriva acestor fenomene activități ilegale. Planul are trei direcții principale - o mai mare aplicare a 

legii, o mai bună cooperare și o prevenire mai eficientă. Planul de acțiune urmează să fie pus în aplicare 

în comun de către UE (serviciile Comisiei, SEAE, Europol, Eurojust) și statele sale membre până în 2020. 

 
Punerea în aplicare a Planului de actiune 

Un număr mare de acțiuni și inițiative au fost întreprinse de statele membre ale UE și de Comisia 

Europeană de la începutul planului de acțiune. Cu ocazia unei conferințe organizate de Comisie la 8 

februarie 2017 pentru a face bilanțul progreselor înregistrate și pentru a identifica pașii următori punerii 

în aplicare a prezentului plan de acțiune, serviciile Comisiei, Serviciul european pentru acțiune externă 

(SEAE) și statele membre au raportat măsurile luate până în prezent pentru punerea în aplicare a 

planului de acțiune. 

 
Specii enumerate în anexele la regulamentele UE privind comerțul cu specii sălbatice 
          Există patru anexe (A, B, C și D) la regulamentele UE privind comerțul cu specii sălbatice. Anexa D 
este în plus față de cele trei apendice ale CITES și este adesea denumită "lista de monitorizare". Acesta 
include speciile care ar putea fi eligibile pentru includere în una dintre celelalte anexe și pentru care, 
prin urmare, ar trebui monitorizate nivelurile de import ale UE. De asemenea, pentru a fi în concordanță 
cu alte reglementări UE privind protecția speciilor indigene, cum ar fi Directiva privind habitatele și 
Directiva privind păsările, anumite specii indigene enumerate în apendicele II și III din CITES sunt incluse 
în anexa A. Unele specii care care nu sunt enumerate în CITES, sunt de asemenea reglementate de 



 

 
 

regulamentele UE privind comerțul cu specii sălbatice. 
 
 
 
Anexa A 
-Toate speciile enumerate în anexa I la CITES, cu excepția cazului în care un stat membru al UE a 
formulat o rezervă. 
-Unele specii enumerate în apendicele II și III ale CITES, pentru care UE a adoptat măsuri interne mai 
stricte. 
-Unele specii care nu aparțin CITES. 
 
Anexa B 
-Toate celelalte specii enumerate în anexa II la CITES, cu excepția cazului în care un stat membru al UE a 
formulat o rezervă. 
-Unele specii enumerate în anexa III la Convenția CITES. 
-Unele specii care nu aparțin CITES. 
 
Anexa C 
-Toate celelalte specii enumerate în anexa III la Convenția CITES, cu excepția cazului în care un stat 
membru al UE a formulat o rezervă. 
 
Anexa D 
-Unele specii din apendicele III CITES pentru care UE deține o rezervă 
-Unele specii care nu sunt CITES pentru a fi în concordanță cu alte reglementări UE privind protecția 
speciilor indigene, cum ar fi Directiva privind habitatele și Directiva privind păsările. 
 

Ori de câte ori se modifică lista speciilor enumerate în anexele la Regulamentul (CE) nr. 338/97 
al Consiliului, de exemplu pentru a pune în aplicare deciziile de listare ale Conferinței părților, acest 
lucru se face printr-un regulament al Comisiei. 
 

Ca și Convenția CITES, regulamentele UE privind comerțul cu specii sălbatice acoperă toate 
exemplarele, fie vii, fie moarte, inclusiv părți și derivate, din speciile de animale și plante enumerate în 
anexe. Cu toate acestea, printr-o adnotare la listarea, anumite părți și instrumente derivate pot fi 
exceptate de la anumite prevederi. 
 
              Hibrizii sunt, de asemenea, reglementați de CITES și de regulamentele UE privind comerțul cu 
specii sălbatice atunci când cel puțin unul dintre cei doi "părinți" este o specie menționată într-una din 
cele patru anexe. În cazurile în care "părinții" hibrizilor sunt specii enumerate în anexe diferite sau atunci 
când numai una "mamă" figurează în anexe, se aplică dispozițiile anexei mai restrictive. 
 
Comertul în și din UE 

Permisele, certificatele sau notificările sunt necesare pentru comerțul către și dinspre UE 

(import, export, reexport) la speciile de animale sau plante (sau părți sau derivate din acestea) 

enumerate într-una din cele patru anexe (anexa A, B, C și D) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 al 

Consiliului. Un certificat specific este, de asemenea, necesar pentru comerțul intracomunitar cu speciile 

enumerate în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului. Documentele solicitate vor fi emise 

numai dacă sunt îndeplinite anumite condiții și trebuie prezentate la serviciul vamal înainte ca un 



 

 
 

transport să poată intra sau ieși din UE. In afara de acestea, controlul vamal se face in baza analizei de 

risc. 

 

Tip Anexa Documente solicitate/verificate de autoritatea vamala Art din 
Reg. (CE) 
nr. 
338/97 

Import 
 

A Permis de export sau certificat de reexport eliberat de țara de export și 
permis de import eliberat de statul membru de destinație al UE 
Notă:  
-permisul de import este necesar numai atunci când speciile sunt 
enumerate în apendicele I la CITES. 
-permisul de export este necesar numai atunci când speciile sunt 
enumerate în apendicele CITES 
-documentele trebuie obținute înainte de introducerea în UE și trebuie 
prezentate la biroul vamal la momentul primei introduceri 

4(1)  
 

 B Permis de export sau certificat de reexport eliberat de țara de export și 
permis de import eliberat de statul membru de destinație al UE 
Notă:  
-permisul de export este necesar numai atunci când specia este inclusă 
și în apendicele II la CITES. 
-permisul de export este necesar numai atunci când speciile sunt 
enumerate în apendicele CITES 
-documentele trebuie obținute înainte de introducerea în UE și trebuie 
prezentate la biroul vamal la momentul primei introduceri 

4(2) 

 C Permisul de export sau certificatul de reexport sau certificatul de 
origine eliberat de țara exportatoare (în funcție de situația în care țara 
exportatoare a enumerat speciile din anexa III la CITES) si notificarea de 
import a importatorului și prezentată biroului vamal la introducerea în 
UE. 
Nota: 
-nu este necesar un permis de import, însă o notificare de import 
trebuie efectuată înainte de importul specimenului în UE. În plus, veți 
avea nevoie, de asemenea, de un permis de export dacă importați 
specimenul din țara care a enumerat specia în apendicele III al CITES.  
-este nevoie de un certificat de origine dacă importați specimenul dintr-
o țară care nu a enumerat specia în apendicele III al CITES.  
-Notificarea de import trebuie să fie obținută și finalizată înainte de 
introducerea în UE și trebuie prezentată biroului vamal la momentul 
primei introduceri. 

4(3) 

 D Notificare de import a importatorului prezentată la biroul vamal la 
introducerea în UE. 
Nota:- În cazul în care specimenul figurează în anexa D la Regulamentul 
(CE) nr. 338/97 al Consiliului și în apendicele III la CITES, ar fi necesar un 
permis de export sau un certificat de reexport. 

4(4) 

Export A Permis de export eliberat de statul membru UE al tarii de export și 5(1)-(2) 



 

 
 

permis de import eliberat de țara de destinație 
Nota: 
-Permisul de import este solicitat numai dintr-o țară terță atunci când 
specia este menționată în apendicele I la CITES. 
-Aceasta se aplică specimenelor preluate din sălbăticie, crescute în 
captivitate sau înmulțite artificial.  
-Permisul de export trebuie obținut înainte de export și trebuie 
prezentat la biroul vamal al statului membru unde sunt îndeplinite 
formalitățile de export. 

 B Permis de export eliberat de statul membru UE al tarii de export  
Nota: 
-Aceasta se aplică specimenelor preluate din sălbăticie, crescute în 
captivitate sau înmulțite artificial.  
-Permisul de export trebuie obținut înainte de export și trebuie 
prezentat la biroul vamal al statului membru unde sunt îndeplinite 
formalitățile de export. 

5(4) 

 C Permis de export eliberat de statul membru UE al tarii de export  
Nota: 
-Aceasta se aplică specimenelor preluate din sălbăticie, crescute în 
captivitate sau înmulțite artificial.  
-Permisul de export trebuie obținut înainte de export și trebuie 
prezentat la biroul vamal al statului membru unde sunt îndeplinite 
formalitățile de export. 

5(4) 

 D Nu sunt necesare documente, cu excepția cazului în care speciile sunt 
enumerate în apendicele III al CITES. 
Nota: În cazul în care specimenul figurează în anexa D la Regulamentul 
(CE) nr. 338/97 al Consiliului și în apendicele III la CITES, ar fi necesar un 
permis de export. 

- 

Re-
export 

A Certificatul de reexport emis de statul membru al UE de reexport și 
permis de import eliberat de țara de destinație. 
Nota:Permisul de import este solicitat dintr-o țară terță atunci când 
specia este menționată în apendicele I la CITES. 
-Aceasta se aplică specimenelor preluate din sălbăticie, crescute în 
captivitate sau înmulțite artificial.  
-Permisul de re-export trebuie obținut înainte de re-export și trebuie 
prezentat la biroul vamal al statului membru unde sunt îndeplinite 
formalitățile de re-export. 

5(1), 5(3), 
5(5)  
 

 B Certificatul de reexport eliberat de statul membru al UE de reexport. 
Nota:-Aceasta se aplică specimenelor preluate din sălbăticie, crescute în 
captivitate sau înmulțite artificial.  
-Permisul de re-export trebuie obținut înainte de re-export și trebuie 
prezentat la biroul vamal al statului membru unde sunt îndeplinite 
formalitățile de re-export. 

5(4)-(5) 

 C Certificatul de reexport eliberat de statul membru al UE de reexport. 
Nota:-Aceasta se aplică specimenelor preluate din sălbăticie, crescute în 
captivitate sau înmulțite artificial.  
-Permisul de re-export trebuie obținut înainte de re-export și trebuie 

5(4)-(5) 



 

 
 

prezentat la biroul vamal al statului membru unde sunt îndeplinite 
formalitățile de re-export. 

 D Nu sunt necesare documente, cu excepția cazului în care speciile sunt 
enumerate în apendicele III al CITES. 
Nota: În cazul în care specimenul figurează în anexa D la Regulamentul 
(CE) nr. 338/97 al Consiliului și în apendicele III la CITES, ar fi necesar un 
permis de re-export. 

- 

Pentru exemplarele din speciile enumerate în anexa A sau B din regulamentele UE privind 

comerțul cu specii sălbatice, in momentul introducerii în UE, importatorul - sau reprezentantul autorizat 

al acestuia - trebuie să predea la biroul vamal de frontieră desemnat ca punct de intrare:  

(i) permisul de import in original (formularul 1),  

(ii) „formularul pentru titular "(formularul 2) și, în cazul în care acest lucru este indicat în 

permisul de import,  

(iii) documentul valabil din țara (re) exportatoare.  

Biroul vamal completează rubrica 27 a originalului (verifica cantitatea / masa netă (kg) efectiv 

importată: dacă este diferita decât cea de la rubrica 9 sau 10, autoritățile vamale vor contacta 

autoritatea de gestionare) și "copia pentru titular" o returnează importatorului (pentru dovada 

ulterioară a importului legal) și trimite originalul - împreună cu documentul din țara (re) exportatoare - 

autorității de management CITES din țara sa. Această autoritate de manaement CITES, la rândul său, să 

transmită documentația autorității de gestionare a statului membru care a emis permisul. 

Valabilitatea maximă a permisului de import este de 12 luni. Cu toate acestea, în cazul caviarului 

de specii de sturioni și de pesti cu padela (Acipenseriformes spp.) care provin din stocuri partajate care 

fac obiectul unor cote de export, există o prevedere suplimentară conform căreia autorizația încetează 

să mai fie valabilă cel târziu pana în ultima zi a anului la care se aplică contingentul (adică anul cotei în 

care caviarul a fost recoltat și prelucrat). 

 

Documentele solicitate la intrarea in UE, ca parte a permiselor de import pentru specimenele 

din speciile enumerate în anexa A sau B din regulamentele UE privind comerțul cu specii sălbatice 

 

Tipul documentului Formularul Culoarea 

Original Formularul nr. 1 Albă cu gri 

Copia titularului Formularul nr. 2 Galbena 

Copie pentru țara exportatoare sau re-exportatoare (numai în 
cazul specimenelor speciilor enumerate în apendicele I la CITES 

Formularul nr. 3 Verde pal 

Copie pentru autoritatea emitatoare Formularul nr. 4 Roz 

Cererea Formularul nr. 5 Alba 

 



 

 
 

La momentul introducerii în UE, importatorul - sau reprezentantul autorizat al acestuia - pentru 

exemplarele din speciile enumerate în anexa C sau D din regulamentele UE privind comerțul cu specii 

sălbatice, trebuie să se predea la biroul vamal de frontieră la un punct de intrare desemnat:  

(i) notificarea inițială de import (Formularul 1); și  
(ii) "copia pentru importator" (formularul 2)  
Biroul vamal completează rubrica 14 a originalului și "exemplarul pentru importator" îl returnează 

importatorului (pentru dovada ulterioară a importului legal), iar originalul - împreună cu orice document 

din țara (re) exportatoare - este prezentat autorității de management a țării în care a fost introdusă. 

Notificările inițiale sunt, de asemenea, transmise autorității de gestionare a țării de import, în cazul în 

care aceasta este diferită de țara în care a fost introdus modelul în UE 

 

Documentele solicitate ca parte a unei notificări de import pentru exemplarele din speciile 

enumerate în anexa C sau D din regulamentele UE privind comerțul cu specii sălbatice 

 

Tipul documentului Formularul Culoarea 

Original Formularul nr. 1 Albă  

Copia pentru importator Formularul nr. 2 Galbena 

 
Conform Regulamentului (UE) nr. 792/2012, in momentul (re-) exportului din UE, pentru 

exemplarele din speciile enumerate în anexa A, B, C sau D, (re-) exportatorul - sau reprezentantul 

autorizat - trebuie să prezinte: 

(i) la autorizația de export inițială sau la certificatul de reexport (Formularul 1)  
(ii) copie pentru titular (formularul 2) și  
(iii) copie pentru returnare către autoritatea emitentă (formularul 3) către un birou vamal 

desemnat. 
Biroul vamal completează rubrica 27 a originalului, "copia pentru titular" și "exemplarul pentru 

returnare către autoritatea emitentă", returnează primele două către (re) exportatorul sau 

reprezentantul autorizat, iar acesta din urmă către autoritatea de management CITES din tara sa. Dacă 

aceasta nu era autoritatea de eliberare inițială (de exemplu, permisul a fost eliberat într-un alt stat 

membru), atunci documentul trebuie transmis autorității de gestionare care a eliberat permisul. 

Valabilitatea maximă a permisului de export este de 6 luni. 

 

Documentele solicitate ca parte a permiselor de export și a certificatelor de reexport pentru 

exemplarele din speciile enumerate în anexa A, B, C sau D din Regulamentul UE privind comerțul cu 

specii sălbatice 

 

Tipul documentului Formularul Culoarea 

Original Formularul nr. 1 Albă cu gri 



 

 
 

Copia titularului Formularul nr. 2 Galbena 

Copie pentru returnare de către autoritățile vamale autorității 
emitente 

Formularul nr. 3 Verde pal 

Copie pentru autoritatea emitatoare Formularul nr. 4 Roz 

Cererea Formularul nr. 5 Alba 

 
Modelele permiselor sunt prevazute in Regulamentul (UE) nr. 792/2012  

Comisia Europeana poate stabili suspendări ale importurilor/exporturilor (cote) pentru anumite 

specii din anumite țări. Sunt prevăzute anumite derogări de la cerințele menționate mai sus, respectiv 

efectele personale și de uz casnic. Nu este necesara nicio documentație pentru cantități mici de caviar 

(sub 125 g), ambalate corespunzator conform legislatiei, obiecte din piele de crocodil (până la 4 buc.), 

bete de ploaie(până la 3 buc.), caluti de mare uscati (până la 4 buc.) și scoici gigant (până la 3 buc.). 

Se aplică reguli specifice în ceea ce privește controlul la biroul vamal de frontieră la 

specimene protejate care tranzitează teritoriul UE, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din 

Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului. 

 

Articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 prevede că, în cazul confiscării 

exemplarelor, ele sunt încredințate unei autorități competente a statului membru în cauză, care - după 

consultarea autorității sale științifice - din acestea în condiții adecvate, care sunt în concordanță cu 

scopurile și prevederile CITES și regulamentele. În conformitate cu articolul 8 alineatul (6) din 

Regulamentul (CE) nr. 338/97, exemplarele confiscate din speciile enumerate în anexa B, C sau D pot fi 

vândute de autoritățile competente ale statelor membre, cu condiția să nu fie returnate direct cele de la 

care au fost confiscate sau care au fost parte la infracțiune. Acestea pot fi apoi tratate ca specimene 

dobândite în mod legal. Specimenele de viață pot fi returnate, după consultarea cu statul de export, 

acelui stat în detrimentul condamnatului. 

Articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 prevede că specimenele vii din 

speciile enumerate în anexa B sau C care sosesc fără autorizații sau certificate valabile trebuie să fie 

confiscate sau confiscate sau în cazul în care destinatarul refuză să recunoască exemplarele - autoritatea 

competentă poate solicita transportatorului să returneze exemplarele la locul de plecare. 

 

Este important ca verificările transporturilor introduse în UE să aibă loc la primul punct de 

introducere, indiferent de destinația finală a transportului în cadrul UE. O excepție de la această regulă 

este posibilă pentru un transport care este introdus în UE și care ajunge la biroul vamal de frontieră pe 

cale maritimă, aeriană sau feroviară și care va fi expediat prin același mod de transport și fără depozitare 

intermediară către un alt birou vamal desemnat. În acest caz, efectuarea controalelor necesare și 

prezentarea documentelor de import se efectuează la cel de-al doilea birou vamal (care trebuie 

desemnat în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 338/97] 



 

 
 

În aceste cazuri, cel de-al doilea birou vamal solicită prezentarea "unei copii pentru deținător" 

(formularul 2) a unui permis de import sau a "exemplarului pentru importator" (formularul 2) al unei 

notificări de import și poate efectua verificările pe care le consideră necesare pentru a stabili 

conformitatea cu prevederile Regulamentului. 

 

Importul animalelor  şi produselor de origine animală  ale speciilor listate in anexele 

Regulamentului (EC) nr. 338/97, se pot derula numai prin punctele de intrare ale Statelor Membre 

desemnate în acest scop. O listă a acestor locuri (puncte) de intrare este disponibilă pe website‐ul 

Comisiei la:  

http://ec.europe.eu/environment/cites/pdf/list/pointsofentry.pdf 

Bunurile pot fi puse în liberă circulație numai după ce biroul vamal a verificat valabilitatea 

permisului CITES de import și a aprobat documentul (semnat, stampilat si datat). Biroul vamal  trebuie să 

transmită documentele relevante autorității de management CITES (Ministerul Mediului). Animalele vii 

și produsele CITES care ajung la punctul de introducere fără permisul CITES de import si documentația 

necesara nu pot fi puse în liberă circulație. În conformitate cu art. 647 din Regulamentul de aplicare a 

Regulamentului vamal al Romaniei adoptat prin Legea nr. 86/2006, mărfurile a căror deţinere sau 

circulaţie este supusă prin legi speciale unor condiţii care nu sunt îndeplinite la intrarea sau la ieşirea din 

ţară se reţin şi se înregistrează de biroul vamal care le predă imediat în depozit autorităţii competente 

prevăzute de legea specială. In baza Protocolului de colaborare cu Garda Nationala de Mediu, 

exemplarele CITES retinute, precum si speciile de plante si animale salbatice non-CITES care nu prezinta 

acord pentru import sunt predate comisarilor Garzii Nationale de Mediu. 

Pentru punctele de control vamal, comisariatele teritoriale ale garzii de mediu, în 

cooperare cu autoritaile vamale, asigura organizarea masurilor de control operativ de 

specialitate si comisarilor Garzii Nationale de Mediu le sunt predate marfurile. 

 

Organizarea si exercitarea controlului 
Art. 50 din OUG nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice prevede urmatoarele: 

(1)Controlul aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta se exercita de catre 

personalul cu atributii de control din cadrul structurilor proprii ale: 

a)Garzii Nationale de Mediu; 

b)Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate; 

c)autoritatii publice centrale si teritoriale pentru protectia mediului; 

http://ec.europe.eu/environment/cites/pdf/list/pointsofentry.pdf


 

 
 

d)structurilor de administrare si custozilor ariilor naturale protejate; 

e)autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura si structurilor teritoriale ale 

acesteia, pe domeniul lor de competenta; 

f)Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, pe domeniul sau de 

competenta, în ceea ce priveste activitatile de comert cu specii de flora si fauna salbatica; 

g)Autoritatii Nationale a Vamilor, pentru operatiunile vamale; 

h)Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", pentru Rezervatia Biosferei "Delta 

Dunarii"; 

i)altor autoritati cu atributii în domeniul protectiei mediului. 

 

Având la baza prevederile Regulamentului (CE) nr. 338/1997, măsura „Control la import/export 

CITES” a fost integrată in baza de date TARIC_RO, administrată de Direcția Generală a Vămilor. 

Regulamentul (CE) nr. 338/1997 este integrat la nivelul Direcţiei Generale Taxare şi Uniune Vamală (DG 

TAXUD) din cadrul Comisiei Europene în baza de date TARIC (utilizată de toate statele membre UE) și 

preluată automat în baza de date TARIC_RO, administrată de Direcția Generală a Vămilor, sub forma 

măsurii  netarifare „Control la import/export CITES”. Astfel, importul marfurilor care figureaza in anexele 

Regulamentului (CE) nr. 338/1997 este conditionat de prezentarea documentului : permis CITES 

(C400)  emis de Ministerul Mediului, importul/exportul fiind permis numai dupa controlul documentului, 

stampilarea si datarea sa, dupa care va fi returnat autoritatii emitente conform procedurii descrise mai 

sus.    

 
 

Instituții din cadrul Ministerului Afacerilor Interne cu atribuții în 

controlul pescuitului și combaterii braconajului pisciciol 

1. Poliția Română 
Asemenea Poliției de Frontieră Române, Poliția Română face parte din Ministerul Afacerilor Interne 

având atribuții în apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și 

publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, respectarea ordinii și liniștii publice. 

 O altă asemănare cu Poliția de Frontieră o reprezintă activitatea Poliției Română care constituie 

serviciu public specializat și se realizează în interesul persoanei, al comunității, precum și în sprijinul 

instituțiilor statului, în baza legii. 



 

 
 

În îndeplinirea acestor atribuții, Poliția Română poate colabora cu alte instituții ale statului, 

persoane fizice și juridice, existând chiar și o mențiune expresă în acest sens, spre deosebire de 

prevederile în cadrul Poliției de Frontieră; de cooperare cu asociațiile și organizațiile neguvernamentale. 

Structura organizatorică 
Ca regulă generală, Poliția Română se organizează corespunzător împărțirii administrativ 

teritoriale, unitățile de poliție fiind înființate prin ordin al ministrului afacerilor interne, cu mențiunea că 

majoritatea ordinelor au caracter secret, nefiind disponibile pentru consultare46.  În funcție de specificul 

unor sectoare ale economiei naționale, Poliția Română se poate organiza în funcție de aceasta în 

transporturi feroviare, aeriene, navale sau al altor obiective economice naționale. 

Din punct de vedere organizatoric, Poliția Română este compusă din: 

• Inspectoratul General al Poliției Române 

• Unități teritoriale aflate în subordinea IGPR, Direcția generală de poliție de municipiului 

București și inspectoratele județene; 

• Instituții de învățământ pentru formarea și pregătirea continuă a personalului; 

• Alte unități necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice poliției, înființate potrivit legii. 

Principalul organism  al Poliției Române este reprezentat de  Inspectoratul General al Poliției 

Române definită de legea cadru, Legea nr 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea și funcționarea 

Poliției Române47, republicată cu modificările și completările ulterioare, ”unitatea centrală a poliției, cu 

personalitate juridică  și competență teritorială generală, care conduce, îndrumă și controlează 

activitatea unităților de poliție subordonate, desfășoară activități de investigare și cercetare a 

infracțiunilor deosebit de grave, circumscrise crimei organizate, criminalității economico-financiare sau 

bancare, a altor infracțiuni care fac obiectul  cauzelor penale aflate în supravegherea Parchetului de pe 

lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și orice alte atribuții date în competența sa prin lege”. 

Inspectoratul General al Poliției Române este condus de un inspector general, având rang de secretar de 

stat. 

În cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, funcționează următoarele unități centrale: 

- Direcția de Ordine Publică 

- Direcția de Investigații Criminale 

- Direcția de Combatere a Criminalității Organizate 

- Direcția de Investigare a Criminalității Economice 

- Direcția Rutieră 

- Direcția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase 

- Direcția de Poliție Transporturi 

- Centrul de Cooperare Polițienească Internațională 

- Institutul National de Criminalistică 

                                                           
46 Adresa nr 289,914 din 09 august 2017 din partea Poliției Române 
47 Republicată în Monitorul Oficial nr 307 din 25 aprilie 2014 



 

 
 

- Unitatea Centrală de Analiză a Informațiilor 

- Oficiul Național pentru Protecția Martorilor 

- Direcția Operațiuni Speciale 

- Serviciul pentru Intervenții și Acțiuni Speciale 

- Centrul Operațional 

- Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative 

- Centrul de Informare și Relații Publice 

- Institutul de Cercetare și prevenire a Criminalității 

- Direcția Management Resurse Umane 

- Direcția Management Strategic și Suport Informațional 

- Cabinetul Inspectorului General al Poliției Române 

- Direcția Control Intern 

- Direcția Financiară 

- Direcția Juridică 

- Direcția Afaceri Europene, Misiuni și Relații Internaționale 

- Direcția Comunicații și Tehnologia Informației 

- Direcția Logistică 

- Serviciul Coordonare Centre de Reținere și Arestare Preventivă 

- Structura de Securitate 

- Compartimentul Protecția Datelor cu Caracter Personal 

- Serviciul Administrativ 

- Unitatea de Implementare a Proiectelor 

- Serviciul de Poliție Canină, Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor 

- Brigada Autostrăzi și Misiuni Speciale 

În subordinea Inspectoratului General al Poliției Române, la nivelul municipiului București se află 

Direcția generală de poliție a municipiului București (condusă de director general și adjuncți), iar la 

nivel național se află inspectorate de poliție (conduse de inspectori-șefi, ajutați de adjuncți). 

În subordinea Direcției generale de poliție a municipiului București, funcționează conform 

organizării administrativ-teritoriale unități de poliție ale sectoarelor.  În fiecare sector al municipiului 

București există secții de poliție, al căror număr este stabilit prin ordin al ministrului afacerilor interne în 

funcție de suprafață, numărul populației, numărul și importanța obiectivelor economice, sociale și 

politice.  

La nivelul municipiilor și orașelor există poliții municipale și orășenești, putând fi înființate și 

secții de poliție;  iar la nivelul comunelor sunt organizate posturi de poliție, precum și birouri de poliție în 

situația comunelor cu sate și cătune, avându-se în vederea la stabilirea acestora suprafața teritoriului, 

numărul populației, numărul și importanța obiectivelor economice, sociale și politice.  

  În funcție de necesități se pot înființa si alte structuri  pentru prevenirea și combaterea 

infracționalității.  



 

 
 

În cadrul Poliției Române funcționează și Serviciul de Poliție ”Delta Dunării”, înființat  prin Ordin 

al ministrului afacerilor interne, document cu caracter clasificat ce nu a putut fi consultat. 

Direcția de Ordine Publică, (definită, conform paginii de internet48 a Poliției Române, ca 

structura de specialitate care coordonează, îndrumă, evaluează și controlează activitățile ce revin Poliției 

Române pentru menținerea ordinii publice pe teritoriul național în vederea prevenirii și combaterii 

infracțiunilor și faptelor contravenționale din competență, asigurând totodată, controlul sistemelor de 

securitate privată), are printre obiectivele generale, prevenirea și combaterea, în limita competențelor, 

a faptelor ce aduc prejudicii fondului forestier și piscicol.  

Serviciul de Poliție ”Delta Dunării” 49 este definită ca structura de specialitate a Poliției Române, 

cu sediul în municipiul Tulcea,  ce coordonează atribuțiile ce revin Poliției Române, pe teritoriul 

Rezervației Biosferei ”Delta Dunării”50, având, mai exact 5 zone de competență: 

- Fluviul Dunărea (teritoriul Rezervației Biosferei Delta Dunării de pe raza județului Galați), 

Brațul Chilia; 

- Fluviul Dunărea, brațul Sulina; 

- Fluviul Dunărea, brațul Sfântu Gheorghe; 

- Complexul lagunar Razelm-Sinoe(inclusiv județul Constanța); 

- Marea Neagră-apele teritoriale. 

Atribuțiile principale ale Serviciului de Poliție ”Delta Dunării” sunt: 

- execută misiuni pe teritoriul de competență privind prevenirea și combaterea braconajului 
piscicol și cinegetic; 

- participă împreună cu alte instituții abilitate prin lege, la supravegherea și controlul 
activităților de protecție și conservare a fondului cinegetic, piscicol natural și de protecție a 
mediului, prin măsuri specifice de prevenire, combatere a oricărei încălcări a prevederilor 
normelor legale interne și internaționale la care România este parte; 

- execută acțiuni specifice în scopul creșterii gradului de protecție a zonelor strict protejate, 
de reconstrucție ecologică, a zonelor tampon și de dezvoltare durabilă din cadrul Rezervației 
Biosferei ,,Delta Dunării“; 

- efectuează, cu respectarea normelor procesual penale, activități de urmărire penală în 
dosarele având ca obiect fapte de natură penală la regimul pescuitului și acvaculturii, 
vânătorii și a protecției fondului cinegetic, care nu sunt date în competența altor organe de 
urmărire penală; 

- elaborează concepții, planuri de acțiune în vederea prevenirii și combaterii infracționalității 
la regimul piscicol, cinegetic si protecției mediului; 

                                                           
48 Accesată la data de 26.09.2017 
49 Având în vedere caracterul clasificat al ordinului de înființare, datele au fost luate de pe pagina de internet a 
Poliției Române (https://www.politiaromana.ro/ro/structura-politiei-romane/unitati-centrale/directia-de-ordine-
publica/serviciul-de-politie-delta-dunarii) , la data de 26.09.2017 
50 Delta Dunării, sărăturile Murighiol-Plopu, complexul lagunar Razim-Sinoe, Dunărea maritimă până la Cotul Pisicii, 
sectorul Isaccea-Tulcea cu zona inundabilă, litoralul Mării Negre de la brațul Chilia până la capul Midia, apele 
maritime interioare și marea teritorială. 

https://www.politiaromana.ro/ro/structura-politiei-romane/unitati-centrale/directia-de-ordine-publica/serviciul-de-politie-delta-dunarii
https://www.politiaromana.ro/ro/structura-politiei-romane/unitati-centrale/directia-de-ordine-publica/serviciul-de-politie-delta-dunarii


 

 
 

- analizează periodic și prezintă informații de interes public privind evoluția situației operative 
din zona de competență, stabilind măsuri concrete ce se impun a fi luate în scopul 
prevenirii, descoperirii și combaterii faptelor de natură infracțională sau contravențională; 

- participă în cooperare cu celelalte structuri din sistemul de siguranță publică la limitarea și 
înlăturarea efectelor dezastrelor cu urmări deosebit de grave asupra populației și mediului 
înconjurător, acționează pentru evacuarea în siguranță a persoanelor și bunurilor aparținând 
acestora, asigură ordinea și liniștea publică în zonele afectate de dezastre produse pe 
teritoriul din competență; 

- inițiază și menține relații de cooperare cu reprezentanții și specialiștii Administrației 
Rezervației Biosferei „Delta Dunării“, Asociației Generale a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi, 
asociațiilor județene a vânătorilor și pescarilor sportivi, Agenției Naționale pentru Pescuit și 
Acvacultură, precum și cu structurile teritoriale ale Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor 
și ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în vederea consolidării cooperării 
interinstituționale, pentru contracararea cât mai eficientă a fenomenului infracțional din 
sfera de activitate. 

  

Prin intermediul Direcției Poliției Transporturi sunt aduse la îndeplinire activitățile specifice de 

poliție în domeniul transporturilor feroviare, navale și aeriene. 

 

 

 

 

 

 

Organigrama Inspectoratului General al Poliției Române 
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Organigrama direcțiilor și serviciilor din cadrul Poliției Romîne responsabile de protecția fondului piscicol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoritatea teritorială de ordine publică 

Reglementat de art. 17- 21 al Legii nr. 218/2002,ca fiind organism cu rol de consultativ constituit 

la nivelul  municipiului București precum și al fiecărui județ, a cărui activitate se desfășoară în folosul 

comunității.  Este constituită din șeful Direcției generale de poliție a municipiului București sau al 

inspectoratului județean de poliție, după caz,  un reprezentant al Corpului Național al Polițiștilor51, 

subprefect, 6 consilieri desemnați de Consiliul General al Municipiului București/Consiliul Județean, 3 

reprezentanți ai  comunității desemnați de primarul general al municipiului București/președintele 

consiliului județean, iar acestora li se adaugă în contextul discuțiilor legate de activitățile desfășurate în 

calitate de forțe de sprijin șeful Direcției generale de jandarmi a municipiului București sau al 

inspectoratului județean, șeful Inspectoratului Pentru Situații de Urgență al Municipiului București sau 

șeful inspectoratului județean, șeful poliției locale din municipiul reședință de județ. Pe lângă 

reprezentanții menționați mai sus, pot participa la ședințe (care pot fi și publice), în calitate de invitați , 

prefectul municipiului București/județului, primarul general al municipiului București, respectiv 

președintele consiliului județean, conducătorii serviciilor publice descentralizate ale ministrelor și ale 

celorlalte autorități ale administrației publice centrale de specialitate.  

                                                           
51 Activitatea Corpului Național al Polițiștilor este reglementată de Legea nr 360 din 6 iunie 2002 privind statutul 
polițistului, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr 440 din 24 iunie 2002. 
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Art. 18 al legii cadru, stabilește în competența autorității teritoriale de ordine publică52, următoarele 

atribuții: 

• Contribuie la elaborarea planului de activități și la fixarea obiectivelor și indicatorilor de 

performanță minimali, având ca scop protejarea intereselor comunității și asigurarea climatului 

de siguranță publică; 

• Sesizează și propune măsuri de înlăturare a deficiențelor din activitatea de poliție; 

• Face propuneri pentru soluționarea de către organele de poliție a sesizărilor care îi sunt 

adresate, referitoare la încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, potrivit 

legii; 

• Organizează consultări cu membrii comunităților locale și cu organizațiile neguvernamentale cu 

privire la prioritățile siguranței persoanei și a ordinii publice; 

• Prezintă trimestrial informări în ședințele Consiliului General al Municipiului București sau ale 

consiliului județean, după caz, asupra nivelului de asigurare  a  securității și siguranței civice a 

comunității; 

• Elaborează anual un raport asupra eficienței activității unităților de poliție, care se dă 

publicității. 

Autoritatea se poate întâlni în ședințe ordinare sau extraordinare, trimestrial sau ori de câte ori este 

nevoie, urmând să adopte hotărâri cu caracter de recomandare, neavând atribuții în rezolvarea 

problemelor operative ale poliției.   

 

Sugestie de acțiune: WWF poate promova subiectele de interes prin implicarea ca reprezentanți ai 

comunității, sau prin participarea la consultările organizate de autoritate.  

Atribuțiile Poliției Române în domeniul conservării fondului piscicol 
Deși nu are o competență dată expres prin legea cadru privind organizarea și funcționarea Poliției 

Române privind protecția și conservarea resurselor piscicole din habitatele naturale, pornind de la 

atribuția principală de constatare și sancționare a contravențiilor,  ofițerii și agenții de poliție sunt 

mandatați de O.U.G 23/2008 privind pescuitul și acvacultura să constate contravențiile și să aplice 

sancțiunile în domeniu. Datorită unei erori materiale,a fost eliminată  compentența Poliție Române de a 

lua măsurile necesare în momentul săvârșirii unei infracțiuni. Totuși, aceasta este abilitată în temeiul 

Codului de Procedură Penală să ia măsurile necesare ori de câte ori se constată săvârșirea unei 

infracțiuni.  

                                                           
52 Constituirea autorității teritoriale de ordine publică, organizarea și funcționarea precum și dispozițiile referitoare 

la elaborarea planurilor strategice sunt statuate de Hotărârea nr. 787 din 25 iulie 2002 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică52 cu modificările și 

completările ulterioare. 

 



 

 
 

 O altă atribuție esențială a Poliției Române o reprezintă desfășurarea activităților pentru 

constatarea infracțiunilor și efectuarea de cercetări în legătură cu acestea. Deși O.U.G. 23/2008 stipula 

expres competența Poliției Române privind constatarea infracțiunilor prevăzute de art. 64-65, în urma 

modificărilor operate de  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 85 din 23 noiembrie 2016 pentru 

modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr 23/2008 privind pescuitul și 

acvacultura, cu modificările și completările ulterioare53 , această competență expresă a dispărut, luarea 

măsurilor rămânând în competența organelor de urmărire penală54, precum și a  persoanelor cu drept 

de inspecție și control din cadrul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, Gărzii Naționale de 

Mediu, Administrației Rezervației Biosferei «Delta Dunării», precum și ofițeri și subofițeri din cadrul 

Jandarmeriei Române. În lipsa stipulației exprese de constatare și luare a măsurilor legale privind 

infracțiunile prevăzute de legea cadru privind pescuitul, competența Poliției Române  este dată atât prin 

prevederile art 61 Cod Procedură Penală, cât și prin atribuțiile generale de constatare a faptelor penale 

și de cercetare a acestora, precum și prin atribuțiile Direcției de Ordine Publică, precum și cele ale 

Serviciului de Poliție ”Delta Dunării”, menționate anterior.  

 

 O altă competență relevantă a Poliției Române, o reprezintă culegerea de informații în vederea 

cunoașterii, prevenirii și combaterii infracțiunilor precum și a altor fapte ilicite.  

În îndeplinirea atribuțiilor  ce îi revin, polițiștii au dreptul de a legitima, conduce la sediul poliției 

persoanele despre care se bănuiește că au comis o faptă ilegală, și de asemenea să invite la sediu, cu 

respectarea dispozițiilor legale,  persoanele a căror prezență este necesară pentru îndeplinirea 

atribuțiilor.  În cazul săvârșirii unor infracțiuni sau al urmăririi unor infractori, lucrătorii de poliție au 

dreptul de a intra în incinta locuințelor, a unităților economice, și la bordul oricăror mijloace de 

transport românești, cu respectarea prevederilor legale.  În plus pot controla persoanele, bagajele, 

vehiculele, precum și efectua razii când există indicii  cu privire la săvârșirea unei infracțiuni sau 

ascunderea unor infractori sau bunuri provenite din infracțiuni. 

Poliția Română, asemenea Poliției de Frontieră Române,  poate folosi informatori, având ca scop 

”obținerea de date și informații cu privire la activitatea persoanelor sau grupurilor de persoane 

suspectate de pregătirea sau săvârșirea unor infracțiuni grave sau cu moduri de operare deosebite, 

precum și pentru identificarea, căutarea, localizarea și/sau prinderea persoanelor date în urmărire”, 

                                                           
53 Publicată în Monitorul Oficial nr 957 din 28 noiembrie 2016  
54 Reamintim că în temeiul art. 55 Cod Procedură Penală printre organele de urmărire penală se numără și 

organele de cercetare penală ale poliției judiciare54, din care fac parte și lucrători specializați ai Poliției Române.  În 

plus, în temeiul art. 61 Cod Procedură Penală coroborat cu art. 3 din Legea nr 364 din 15 septembrie 2004 privind 

organizarea și funcționarea poliției judiciare, republicată cu modificările și completările ulterioare54, organele de 

ordine publică și siguranță națională, care nu fac parte din poliția judiciară,  sunt obligate să întocmească un 

proces-verbal privind împrejurările săvârșirii unei infracțiuni, constatate în timpul exercitării atribuțiilor prevăzute 

de lege, și de asemenea să conserve locul și să ridice și conserve mijloacele materiale de săvârșire a infracțiunii. 

Imediat după vor anunța reprezentanții poliției judiciare54. 

 



 

 
 

precum și polițiști sub acoperire.  Pe lângă utilitatea evidentă folosirii informatorilor, acțiunea 

presupune și luarea unor măsuri pentru protejarea și asigurarea unui caracter confidențial a surselor de 

informare a metodelor și mijloacelor activității de culegere de informații. Excepție fac cazurile în care 

legea sau nevoile justiției impun dezvăluirea lor, acest lucru făcându-se cu asigurarea protecției 

necesare.  Toate aceste activități se vor desfășura cu respectarea drepturilor și libertăților 

fundamentale, vieții private, onoarei și prestației cetățenilor. 

Cooperarea cu alte entități 
Asemenea Poliției de Frontieră Române, unitățile de poliție cooperează, după caz, cu prefecți, 

autoritățile publice locale, autoritățile judecătorești, serviciile publice descentralizate ale ministerelor și 

ale celorlalte organe centrale, dar și cu reprezentanți ai comunității.   

Poliția Română, prin unitățile teritoriale,  poate încheia protocoale de colaborare, în limita 

atribuțiilor acestora,  cu autoritățile administrației publice locale. În eventualitatea neîndeplinirii 

responsabilităților, administrația publică se poate adresa organului superior de poliție. 

Concret, Inspectoratul General al Poliției Române are încheiate protocoale de cooperare cu 

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, iar la nivel de Minister al Afacerilor Interne există 

protocoale cu Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 

precum și cu Departamentul pentru Ape, Păduri și Piscicultură. 

 

 

 

Protocol încheiat între Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Departamentul pentru Ape, Păduri și Piscicultură 

Protocolul încheiat la nivel de ministere, în anul 2013, are ca obiect crearea unui cadru de 

colaborare interinstituțional, prin schimburi de date, informații, perfecționarea cadrului legislativ, 

organizarea și executarea de acțiuni comune  de prevenire  și combatere a faptelor ilegale din domeniul 

silvic, cinegetic, protecției mediului și sănătății populației,  precum și piscicol. 

Protocolul, este structurat în obiective principale, precum și obiective secundare. Așa cum am 

arătat, obiectivul principal îl reprezintă creșterea gradului de cooperare între instituții, iar obiectivele 

secundare, referitoare la fondul piscicol presupun  verificarea modului de respectare a 

reglementărilor(și luarea măsurilor legale necesare) privind pescuitul și acvacultura, protejarea 

resurselor acvatice vii, circulația, depozitarea, prelucrarea primară și comercializarea peștelui și 

produselor rezultare din pescuit.  

Acțiunile comune se vor realiza, în baza planurilor de acțiune aprobate. În timpul acțiunilor 

comune, dacă se constată că unele instituții au competențe legale  de efectuare a verificărilor, acestea 



 

 
 

vor conveni de comun acord asupra instituției care le va efectua (și  încheia și actele  de control în 

cauză), cu scopul de a evita aplicare a unor proceduri diferite de control. 

Părțile vor analiza periodic rezultatele și eficiența acțiunilor de control, iar structurile 

subordonate (regionale/județene) vor stabili prin protocoale  intervalele de timp la care vor face aceste 

analize.  

Atribuțiile comune ale părților protocolului, sunt stipulate în capitolul VI, astfel: 

- Să se informeze reciproc, cu maximă operativitate, privind situațiile în care se constată 

încălcări ale legislației din domeniile forestier, piscicol, cinegetic, al protecției mediului și 

sănătății populației față de acțiunea negativă a substanțelor și preparatelor chimice 

periculoase, deșeurilor și produselor de protecție a plantelor, prin săvârșirea unor fapte care 

aduc atingere fondului forestier național, fondului piscicol din apele naturale ce aparțin 

domeniului public, fondului cinegetic, mediului și sănătății populației; 

- Să desfășoare, conform competenței, periodic sau ori de câte ori situația impune, prin 

personalul propriu sau al structurilor subordonate fiecăreia, acțiuni comune de control a 

persoanelor fizice și juridice cu activități în domeniul forestier, piscicol și cinegetic. Controlul 

va avea drept scop verificarea respectării cerințelor legislației în vigoare din domeniile vizate, 

precum și îndeplinirea obligațiilor stabilite prin actele de reglementare emise de autoritățile 

competente pentru protecția mediului, gospodărirea apelor, pădurilor și pentru agricultură; 

- Să-și acorde sprijin reciproc de specialitate, necesar îndeplinirii atribuțiilor ce revin fiecăreia, 

potrivit competențelor; 

- Să organizeze, la solicitarea celorlalte părți partenere, activități de pregătire în domenii de 

interes reciproc, pentru creșterea performanței profesionale a specialiștilor, a calității actului 

de control și eficienței acțiunilor comune organizate; 

- Să realizeze un schimb util și permanent de date și bune practici de prevenire a ilegalităților 

în domeniile vizate; 

- Să mediatizeze, numai împreună, activitățile executate în comun și rezultatele obținute; 

- Să utilizeze resursele umane necesare derulării activităților comune de inspecție și control, 

fără ca acestea să prejudicieze exercițiul celorlalte competențe specifice fiecărei părți sau 

structurilor subordonate acestora; 

- Să colaboreze în asigurarea mijloacelor logistice pentru executarea acțiunilor comune; 

- Să folosească cadrul de cooperare creat prin prezentul protocol pentru elaborarea 

propunerilor de adaptare a actelor normative din dreptul intern, la prevederile 

instrumentelor juridice comunitare incidente domeniilor vizate de colaborare; 

- Să asigure respectarea legislației în vigoare de către salariații proprii, implicați în acțiuni 

comune, să nu provoace sau să determine în mod voluntar, direct sau prin interpuși, încălcări 

ale acesteia ori să producă tulburări ale ordinii și liniștii publice pe timpul derulării 

activităților menționate; 

- Să acționeze împreună pentru identificarea de resurse ce vor fi folosite la desfășurarea de 

activități cu caracter informativ-preventiv, în locurile și zonele identificate cu risc criminogem 

ridicat, prin structurile subordonate competente.  



 

 
 

Protocol de colaborare cu Administrația Rezervației Biosferei ”Delta Dunării” 

Încheiat în anul 2015 cu scopul intensificării activităților de inspecție și control integrat și a  creșterii 

eficienței activităților comune  de prevenire și combatere a infracționalității și faptelor contravenționale 

în domeniul piscicol și cinegetic pe teritoriul Rezervației Biosferei și a zonelor limitrofe. 

Asemenea altor protocoale analizate, și acesta se împarte în obiective principale și secundare. Dacă 

obiectivul principal îl reprezintă creșterea gradului de cooperare între autorități  în contextul gestionării 

durabile și menținerii fondului cinegetic și piscicol, obiectivele secundare, în contextul prezentului 

studiu, vizează  prevenirea și diminuarea faptelor care aduc atingere fondului piscicol, prevenirea și 

descurajarea pescuitului ilegal, verificarea modului de respectarea a reglementărilor în domeniu,  și nu 

în ultimul rând, conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole.  

Activitățile comune se vor realiza  prin structurile centrale și teritoriale ale Inspectoratului General al 

Poliției Române (cum sunt Direcția de Ordine Publică, Direcția de Poliție Transporturi, Serviciul de Poliția 

”Delta Dunării”, I.P.J. Tulcea, I.P.J. Galați, I.P.J. Constanța, S.R.P.T. Galați) și Comisariatul de Control 

Integrat ”Delta Dunării” (prin comisariatele regionale Tulcea, Crișan, Murighiol, Sulina, Jurilovca). 

Acțiunile se vor realiza în baza documentelor de planificare periodice și a planurilor de acțiune 

specifice, aprobate. Asemenea protocolului anterior analizat, în cazul în care mai multe instituții au 

atribuții de control identice, în vederea evitării aplicării procedurilor diferite de control, părțile vor 

decide ce autoritate este competentă de control și luarea măsurilor necesare.  

Periodic, părțile implicate vor analiza rezultatele și eficiența controalelor efectuate pentru luarea 

măsurilor necesare. 

În situația în care apar situații neprevăzute de protocol, oricare dintre părți poate iniția colaborarea 

în vederea îndeplinirii atribuțiile ce-i revin prin lege. 

În cadrul protocolului, Inspectoratul General al Poliției Române are următoarele obligații, stipulate în 

capitolul VI: 

- Organizează și desfășoară periodic, în zona Rezervației și zonele limitrofe, pe baza 

informațiilor obținute acțiunii proprii punctuale, în zonele și locurile identificate cu risc 

criminogen în ceea ce privește braconajul piscicol și cinegetic; 

- Asigură verificarea și cercetarea aspectelor sesizate în domeniul de cooperare; 

- Asigură constatarea și cercetarea prin personalul propriu, a infracțiunilor și contravențiilor în 

domeniul vizat; 

- Acordă, sprijin, la solicitarea celeilalte părți, în activitățile de inspecție și control. 

Obligațiile Administrației Rezervației Biosferei ”Delta Dunării” sunt stipulare în Capitolul VII, astfel: 

- Analizează principalele probleme cu care se confruntă pe linia braconajului, cunoscând în 

permanență zonele și locurile unde se comit frecvent asemenea fapte, precum și acte de 



 

 
 

agresiune și violență asupra personalului cu atribuții pe linia respectării regimului piscicol și 

cinegetic, date ce vor fi puse la dispoziția structurilor teritoriale ale I.G.P.R., la cerere; 

- În funcție de datele și informațiile avute la dispoziție, planifică și desfășoară acțiuni și 

activități de inspecție și control, cu sprijinul structurilor teritoriale din subordinea I.G.P.R.; 

- Participă cu personal și logistică la derularea acțiunilor de inspecție și control privind 

respectarea legislației în domeniu; 

- Transmite operativ către structurile Poliției Române datele și informațiile cu privire la 

comiterea unor infracțiuni și contravenții în domeniu; 

- Pune la dispoziția structurilor subordonate  I.G.P.R., situațiile zonelor de pescuit aflate în 

administrare, în vederea organizării de acțiuni comune și a schimbului operativ de informații; 

- Analizează principalele probleme cu care se confruntă pe linia braconajului, datele rezultate 

urmând a fi puse la dispoziția structurilor centrale și teritoriale ale I.G.P.R., la cerere. 

3. Jandarmeria Română  
 

Asemenea Poliției Române, Jandarmeria Română este parte a Ministerului Afacerilor Interne, 

având însă statut militar, care pe lângă atribuțiile specifice Poliției Române (apărarea drepturilor și 

libertăților fundamentale ale cetățenilor, a proprietății publice și private, prevenire și descoperirea 

infracțiunilor) se remarcă prin apărarea ordinii și liniștii publice, protecția instituțiilor fundamentale ale 

statului și combaterea actelor de terorism, având drept scop ”garantarea suveranității, independenței, 

autorității, unității și securității statului, democrației constituționale pe întreg teritoriul național atât în 

timp de pace, cât și în situații de criză55” 

O altă asemănare cu Poliția Română o reprezintă direcționarea activității care se desfășoară în 

interesul cetățenilor, comunității și în sprijinul instituțiilor statutului. 

Activitatea Jandarmeriei Române este reglementată de Legea nr 550 din 29 noiembrie 2004 

privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române56, cu modificările și completările ulterioare. 

Structura organizatorică 
Având statut militar, Jandarmeria Română este organizată pe principii militare având următoarea 

structură: 

1) Inspectoratul General al Jandarmeriei Române - unitatea centrală responsabilă de 

planificarea, organizarea, conducerea și controlarea activității structurilor din subordine, asigurarea 

cooperării și colaborării cu alte instituții ale statului, organisme și organizații guvernamentale și 

neguvernamentale din țară și străinătate. Conducerea Inspectoratului este asigurată de un inspector 

                                                           
55 Art. 1(2) Legea nr 550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române, cu 
modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr 1175 din 13 decembrie 2004 
56 Publicată în Monitorul Oficial nr 1175 din 13 decembrie 2004 



 

 
 

general, fiind ajutat de un prim-adjunct și șef al statului major și de adjuncți (numirea făcându-se prin 

ordin al ministrului administrației și Internelor). 

2) Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București - unitate subordonată 

”nemijlocit” Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, al cărui obiectiv este planificarea, 

organizarea, conducerea și executarea misiunilor specifice, precum și îndeplinirea atribuțiilor ce revin 

jandarmeriei, limitată fiind la nivelul municipiului București. Este organizată în servicii, compartimente, 

batalioane, detașamente/companii, secții plutoane, posturi, grupe, structuri de suport logistic, medical 

sau de altă natură. 

3) Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei și grupările de jandarmi mobile  -

unitate, de asemenea, subordonată nemijlocit Inspectoratului General, ce are o competență teritorială 

generală.  Unitatea este destinată executării misiunilor de asigurare și restabilire a ordinii publice, 

asigurării protecției instituțiilor fundamentale ale statului și neutralizării amenințărilor grave la adresa 

acestora (independent sau în colaborare cu alte structuri specializate ale statului).  În componența 

Brigăzii speciale intră servicii și compartimente, batalioane speciale de intervenție, detașamente, 

subunități de suport logistic și alte structuri de jandarmi. 

Gruparea de jandarmi mobilă este destinată organizării și executării misiunilor de asigurare și 

restabilire a ordinii publice și de combatere a infracționalității în zona de responsabilitate. Structura 

organizatorică este alcătuită din structura de comandament organizată pe servicii, compartimente, 

detașamente, plutoane, grupe, structuri de specialiști, suport logistic și medical.  

În subordinea Brigăzii Speciale se află și batalionul de jandarmi special (fiind alcătuit – în funcție 

de specificul misiunii - din structura de comandament, detașamente, companii, posturi, grupe, 

subunități de specialiști, de suport logistic și medical) a cărui scop este executarea misiunilor specifice în 

zona de competență. Detașamentele, compania, plutonul și grupa de jandarmi sunt organizate ca 

structuri militare pentru ”pregătirea sau îndeplinirea misiunilor specifice, independent ori în subordinea 

nemijlocită a marilor unități sau unităților de jandarmi”[art. 13].  

4) Inspectoratele de jandarmi județene – subordonate Inspectoratului General și al cărui 

rol este de este de planificare, organizare, conducere și executare a misiunilor specifice și îndeplinirea 

atribuțiilor date prin lege la nivelul zonelor de competență, în speță  la nivelul județelor. În structura 

acesteia se află servicii, compartimente, detașamente, companii, secții, plutoane, posturi, grupe, 

structuri de specialiști - montani, navali, de suport logistic, medical sau de altă natură.  

5) Instituțiile militare de învățământ pentru formarea și pregătirea continuă a 

personalului 

6) Unitățile și subunitățile specializate, necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice 

Jandarmeriei Române, inclusiv de sprijin logistic și medical, înființate potrivit legii și al căror rol este de 

a executa misiuni de pază sau de protecție și apărare a obiectivelor bunurilor, valorilor de importanță 

deosebită sau al altor misiuni. În structura organizatorică se află birouri, compartimente, detașamente, 

companii, plutoane, grupe, structuri de specialiști, de suport logistic și medical.  



 

 
 

Ca regulă generală unitățile și subunitățile Jandarmeriei Române acționează și în alte zone decât 

cele de competență,  cu aprobarea prealabilă a ministrului administrației și internelor precum și la 

ordinul Inspectoratului General al jandarmeriei Române. 

Prin ordin de ministru se aprobă regulamentul de organizare și funcționare al Inspectoratului 

General, precum și Regulamentul cadru de organizare și funcționare al inspectoratului județean57, 

regulamentul propriu-zis fiind aprobat de către inspectorul general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  Structura organizatorică a Jandarmeriei Române 

 

 

                                                           
57 În prezent fiind reglementat de Regulament-cadru din 22 octombrie 2008 de organizare și funcționare al 
Inspectoratului de Jandarmi Județean,  publicat în Monitorul Oficial nr 850 din 17 decembrie 2008  
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Atribuțiile Jandarmeriei Române în domeniul conservării resurselor piscicole 
 

Referindu-ne strict la domeniul vizat de prezentul studiu, atribuțiile Jandarmeriei Române includ 

participarea, împreună cu alte instituții abilitate de lege, la supravegherea, controlul și asigurarea 

protecției conservării fondului cinegetic și piscicol natural, a fondului silvic și protecția mediului,  și 

luarea măsurilor specifice de prevenire și combatere a oricăror încălcări ale prevederilor normelor 

legale.  Mai mult, poate oferi sprijin în realizarea de misiuni pentru prevenirea și descoperirea 

infracțiunilor, pe litoralul Mării Negrea, în Delta Dunării și alte zone de interes operativ.  

Jandarmeria Română este abilitată, de legea cadru, să constate contravențiile  și să aplice sancțiunile 

necesare, cât și să efectueze actele necesare începerii urmării penale pentru infracțiunile constatate în 

timpul efectuării misiunilor specifice.  Acestea atribuții sunt reconfirmate prin art. 67 alin. (1) și (3) a 

O.U.G nr 23/2008 privind pescuitul și acvacultura. 

Jandarmeria Română mai are atribuții de apărare, cu precădere a proprietății publice sau private, a 

intereselor legitime a cetățenilor, precum și ale comunității și statului. 

Asemenea Poliției Române, în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, jandarmul are dreptul de a 

legitima persoanele pentru care există indicii temeinice că a săvârșit sau pregătește săvârșirea unei 

infracțiuni sau contravenții. În acest caz jandarmul are dreptul a efectua un control corporal preventiv.  

Cooperarea 
În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin prin lege, Jandarmeria Română poate coopera cu 

alte componente ale Ministerului Afacerilor Interne, cu alte structuri ale sistemului de apărare și 

securitate națională - cum ar fi Poliția Română, Poliția de Frontieră; cu organizații, instituții și autorități 

ale administrației publice locale și centrale, organizații neguvernamentale, cu persoane fizice sau 

juridice. Jandarmeria română poate participa la acțiunile realizate de Asociația Forțelor de Poliție și 

Jandarmerie Europene și Mediteraneene cu Statut Militar sau acțiuni organizate de alte organisme 

similare ale altor state și poate îndeplini misiuni de menținere a păcii, în baza angajamentelor 

internaționale la care România este parte. 

Colaborarea cu Garda Națională de Mediu 

Protocolul va fi analizat în capitolul dedicat Gărzii Naționale de Mediu. 

Colaborarea cu Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură 

Protocolul va fi analiza în capitolul dedicat Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură. 

Protocol încheiat între Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Departamentul pentru Ape, Păduri și Piscicultură 

Protocolul a fost analizat în capitolul dedicat Poliției Române 



 

 
 

Partea II. Instituții responsabile de controlul implementării profesioniste, 

uniforme și integrate a politicii Guvernului de aplicare a legislației naționale 

armonizate  cu cea comunitară în domeniul protecției mediului 

1. Garda Națională de Mediu 
 

Garda Națională de Mediu, reglementată de Hotărârea nr 1005 din 17 octombrie 2012 privind 

organizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu58 cu modificările și completările ulterioare, este 

definită ca fiind organ de specialitate al administrației publice locale, fiind responsabilă de ”controlul 

implementării profesioniste, uniforme și integrate a politicii Guvernului de aplicare a legislației naționale 

armonizate  cu cea comunitară în domeniul protecției mediului”  având autoritatea de control și luarea 

măsurilor de sancționare, suspendare/încetare a activităților în urma poluărilor și deteriorării calității 

mediului, precum și pentru nerespectarea condițiilor impuse prin actele de reglementare emise de 

autoritățile competente pentru protecția mediului, și a măsurilor stabilite în notele de constatare și 

rapoartele de inspecție și control. 

 

Structura organizatorică 

1. Comisariatul General – organul central al Gărzii Naționale de Mediu, al cărui rol este de  

îndrumare și coordonare a  activității tuturor comisariatelor județene, desfășurare a acțiunilor 

operative la nivel național, elaborare și asigurare a implementării strategiei de inspecție și 

control, urmărirea modului de realizare a atribuțiilor din cadrul comisariatelor județene și luarea 

măsurilor operative pentru implementarea activității de control.  

Comisariatul General este constituit din compartimente de specialitate și funcționale, detaliate de 

Regulamentul de organizare și funcționare al Gărzii Naționale de Mediu, astfel59: 

2. Cabinet demnitar 

3. Corp Control Comisar General - al cărui rol este de cercetare, la ordinul direct al Comisarului 

General, a sesizărilor primite atât din partea instituțiilor statului (cum ar fi administrația 

Prezidențială, Parlament, Guvern, etc.) precum și din partea cetățenilor. În îndeplinirea acestor 

atribuții, Corpul de Control strânge informații, participă  împreună cu specialiști din cadrul 

Ministerului Mediului, ai altor ministere  și instituții la cercetarea abuzurilor și ilegalităților 

comise, ținere sub strictă evidență a dosarelor  efectuate în urma controalelor, propunere a 

măsurilor pentru înlăturarea deficiențelor constatate în activitatea de control și aducere la 

cunoștința a faptelor presupuse a fi de natură penală, pentru luarea măsurilor legale împotriva 

                                                           
58 Publicată în Monitorul Oficial nr 729 sin 29 octombrie 2012 
59 Au fost detaliate doar compartimentele care ar putea avea legătură cu subiectul studiului. Toate 
compartimentele sunt detaliate în Regulamentul de organizare și funcționare al Gărzii Naționale de Mediu. 



 

 
 

celor vinovați prin grija Direcției Contencios și monitorizare, și nu în ultimul rând, are rol de 

verificare a stadiului implementării măsurilor dispuse. 

4. Serviciu IT 

5. Compartimentul Audit Public Intern 

6. Serviciul Relații Publice și Comunicare 

7. Direcția Generală Controlul Poluării, Biodiversității, Biosecurității și Ariilor Protejate - cu 

atribuții de inspecție și control la nivelul întregii țări a activităților cu impact asupra mediului și 

aplică, după caz, sancțiuni contravenționale persoanelor fizice sau juridice care le desfășoară cu 

încălcarea prevederilor legale. În îndeplinirea acestor atribuții   participă și coordonează 

acțiunile de control, întocmește actele de control privind rezultatele, aplică măsurile prevăzute 

de normele legale și sesizează organele competente pentru cercetări. Mai mult, comisarii pot 

dispune confiscarea bunurilor, în condițiile legii. 

Direcția este structurată  în: 

a. Direcția controlul poluării, ce are în subordine Serviciul controlul poluării industriale și 

urbane; Serviciul controlul gestiunii deșeurilor și amestecuri chimice periculoase (ce are, la 

rândul său,  în subordine  Biroul control transfer deșeuri) 

b. Direcția controlul biodiversității, Biosecurității și ariilor protejate, ce are în subordine 

Serviciul Controlul protecției apelor și pădurilor și exploatărilor resurselor naturale de 

suprafață; Serviciul controlul Biodiversității și ariilor  protejate (ce are, la rândul său, în 

subordine Biroul Controlului biosecurității, fondului cinegetic și piscicol). 

c. Direcția Sinteze, metodologii și proceduri ce are în subordine :Serviciul Sinteze și Serviciu 

proceduri și metodologii. 

 

Principalele atribuții în domeniul vizat de studiu, ale Direcției, prin intermediul Serviciilor din subordine, 

reglementate de Regulamentul de Organizare și Funcționare, sunt:  

- Elaborează și propune strategii  și planuri de inspecție și control; 

- Controlează modul de respectare a legislației privind ariile naturale protejate, siturile Natura 

2000, conservarea habitatelor naturale, a florei, faunei sălbatice și acvaculturii; 

- Controlează autorizațiile și modul de desfășurare a activității de pescuit și de protecția a 

fondului piscicol din apele naturale care aparțin domeniului public; 

- Controlează respectarea reglementărilor privind importul/exportul de plate și animale in 

flora și fauna sălbatică; 

- Controlează respectarea măsurilor de conservare, cu scopul menținerii sau refacerii 

ecologice a suprafețelor terestre sau acvatice aflate într-o arie naturală protejată; 

- Controlează activitățile de recoltare, capturare și/sau de achiziție și comercializare pe piața 

internă a plantelor și animalelor din flora și fauna sălbatică, terestră și acvatică a unor părți 

ori produse ale acestora, în stare vie, proaspătă ori semiprelucrată; 

- Controlează legalitatea deținerii în captivitate a animalelor sălbatice de către persoane fizice 

sau juridice precum și condițiile de viață ale acestora; 



 

 
 

- Controlează modul de valorificare a resurselor biologice de floră și faună sălbatică, a 

fondului piscicol din apele naturale și a animalelor sălbatice de interes vânătoresc; 

- Controlează respectarea măsurilor de prevenire și combatere a unor acțiuni de distrugere a 

habitatelor naturale prin arderea miriștilor, stufului sau vegetației forestiere, prin desecări 

sau devieri ale cursurilor de apă ori activității de turism necontrolat și neorganizat, acțiuni 

care au ca efect distrugerea condițiilor de conservare a florei și faunei sălbatice; 

- Controlează modul în care lucrările construite sau în curs de execuție pe ape sau având 

legătură cu apele sunt realizate, exploatate și întreținute, în conformitate cu prevederile 

avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor și ale celorlalte reglementări din domeniul 

apelor. 

8. Direcția Contencios și Monitorizare 

9. Direcția Resurse Umane și Management Operațional 

10. Direcția Buget, Financiar, Contabilitate 

11. Direcția Achiziții Publice ș Logistică 

12. 41 de comisariate Județene, Comisariatul Municipiului București, Comisariatul Rezervației 

Biosferei Delta Dunării - Compuse din 41 de comisariate județene, Comisariatul Municipiului București, 

Comisariatul Rezervației Biosferei ”Delta Dunării”, sunt conduse de un comisar-șef, iar comisarii au 

atribuțiile Gărzii Naționale de mediu și  acționează la nivelul județelor, municipiului București, teritoriul 

Rezervației Biosferei Delta Dunării după caz  în care activează.  Această prerogativă poate fi lărgită la 

nivelul întregii țări prin decizie a comisarului general.  

   

Structura organizatorică a Gărzii Naționale de Mediu,  

sursa: anexa nr. 1 Hotărârea 1005/2012 privind organizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu 



 

 
 

 
 

Organigrama comisariatelor, direcțiilor,serviciilor și birourilor din cadrul Gărzii Naționale de 

Mediu responsabile de protecția fondului piscicol 

 

Comisar general 

Comisari generali 
adjuncți 

Direcția Generală Controlul 
Poluării, Biodiversității, 

Biosecurității și Ariilor Protejate 

Direcția Controlul Biodiversității, 
Biosecurității și Ariilor Protejate 

Serviciul Controlul Protecției Apelor, 
Pădurilor și exploatărilor Resurselor 

Naturale de Suprafață 

Serviciul Controlul Biodiversității și 
Ariilor Protejate 

Biroul Controlul Biosecurității, 
Fondului Cinegetic și Piscicol 

Comisariate Județene și 
Comisariatul Rezervației 
Biosferei ”Delta Dunării” 



 

 
 

Atribuțiile Gărzii Naționale de Mediu60 
 

În temeiul legii cadru privind organizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu, atribuțiile 

instituției se pot grupa în atribuții generale și atribuții specifice referitoare la controlul poluării, controlul 

gestiunii deșeurilor, substanțelor și amestecurilor periculoase, precum și în domeniul  controlului 

biodiversității și al ariilor naturale protejate.  

Atribuțiile principale ale Gărzii Naționale de Mediu, relevante pentru studiu, sunt: 

- propune autorității publice centrale pentru protecția mediului elaborarea, promovarea și 

reactualizarea periodică a reglementărilor, ghidurilor și normelor tehnice privind activitatea de control și 

inspecție; 

- elaborează planul anual de activități, prin stabilirea obiectivelor, sarcinilor și modalităților 

concrete de acțiune; 

- controlează respectarea măsurilor de protecție a mediului prevăzute în actele de reglementare emise 

de autoritatea competentă pentru protecția mediului, verifică îndeplinirea măsurilor stabilite prin 

programele pentru conformare și planurile de acțiuni pentru activități economice și asigură controlul de 

specialitate; 

-  participă în mod direct la acțiuni de prevenire și combatere a faptelor de natură infracțională în 

domeniul său de activitate, împreună cu organele competente, prin personalul împuternicit în acest sens, 

în baza protocoalelor de colaborare încheiate; 

-  îndeplinește un rol activ în cadrul rețelelor de inspecție europene și internaționale, cooperează cu 

celelalte autorități şi organisme internaționale și participă la proiecte și programe derulate în domeniul 

protecției mediului; 

- verifică sesizările cu privire la încălcarea actelor normative în domeniu; 

- constată faptele ce au condus la prejudiciul asupra mediului, eventualele amenințări iminente cu un 

astfel de prejudiciu și efectuează investigații pentru identificarea persoanei(lor) responsabile; 

- solicită date și documente persoanelor angajate în unitatea controlată, care prin natura atribuțiilor au 

tangență cu obiectul controlului, din care să rezulte modul de respectare a normelor legale în vigoare; 

- stabilește măsuri și termene, în conformitate cu dispozițiile legale, obligatorii pentru unitățile 

controlate, în vederea înlăturării deficiențelor constatate, și urmărește modul în care aceste măsuri și 

termene au fost îndeplinite sau respectate; 

- propune/participă la elaborarea de proiecte de acte normative în domeniul protecției mediului; 

                                                           
60 Au fost selectate  doar cele relevante pentru conservarea sturionilor, controlul comerțului, activitatea Gărzii 
Naționale de Mediu fiind mult mai complexă. 



 

 
 

- prelevă probe spre a fi analizate de laboratoare autorizate, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare; 

- efectuează controale tematice dispuse de conducerea GNM; 

- organizează acțiuni de promovare către populație a legislației de mediu din domeniul său de activitate; 

 

În legătură cu atribuțiile principale, trebuie să menționăm că instituția este abilitată să constate 

contravențiile și să aplice sancțiunile, să dispună confiscarea bunurilor, precum și să sesizeze și să 

colaboreze cu  organele de urmărire penală pentru luarea măsurilor legale împotriva celor care 

săvârșesc infracțiuni. Această abilitate este reconfirmată și de legea cadru privind pescuitul și 

acvacultura.  

Atribuțiile specifice  domeniului  controlului biodiversității și al ariilor naturale protejate: 

- controlează modul de respectare a legislației privind ariile naturale protejate, siturile Natura 2000, 

conservarea habitatelor naturale, a florei, faunei sălbatice și acvaculturii; 

- controlează autorizațiile și modul de desfășurare a activității de pescuit și de protecție a fondului 

piscicol din apele naturale ce aparțin domeniului public; 

- controlează respectarea reglementărilor privind importul/exportul de plante și animale din flora și 

fauna sălbatică; 

- controlează respectarea măsurilor de conservare, cu scopul menținerii sau refacerii ecologice a 

suprafețelor terestre și acvatice aflate într-o arie naturală protejată; 

- controlează activitățile de recoltare, capturare și/sau de achiziție și comercializare pe piața internă a 

plantelor și animalelor din flora și fauna sălbatică, terestră și acvatică, sau a unor părți ori produse ale 

acestora, în stare vie, proaspătă ori semiprelucrată; 

- controlează legalitatea deținerii în captivitate a animalelor sălbatice de către persoane fizice sau 

juridice, precum și condițiile de viață asigurate acestora; 

- controlează modul de valorificare a resurselor biologice de floră și faună sălbatică, a fondului piscicol 

din apele naturale și a animalelor sălbatice de interes vânătoresc; 

- exercită controlul privind modul de administrare a substanțelor toxice dăunătoare florei, faunei și 

sectorului piscicol, precum și modul de recoltare a plantelor din sectorul agricol; 

- colaborează, în baza protocoalelor încheiate cu autoritățile din domeniu, la acțiunile de verificare a 

stării de fapt a vegetației și faunei sălbatice de interes național; 

- menține legătura permanent cu fundațiile care au ca obiect de activitate ocrotirea florei și faunei 

sălbatice. 



 

 
 

În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, comisarii vor purta uniformă și echipament specific, având 

dreptul să legitimeze persoanele despre care există indicii că au încălcat normele legale, iar în cazul 

imposibilității stabilirii identității, să conducă (numai împreună cu cadrele de poliție sau jandarmi!) 

persoanele, la sediul organelor competente.  Pe lângă stabilirea identității, comisarii au dreptul de a 

intra în sediile/incintele persoanelor fizice și sau juridice, să efectueze inclusiv controlul mijloacelor de 

transport. Așa cum s-a arătat, comisarii vor colabora cu instituțiile și organele abilitate în cadrul 

acțiunilor de control cum ar fi : Poliția de Frontieră  la controlul specific în punctele de trecere a 

frontierei; ofițeri, agenți și subofițeri din cadrul Ministerului Administrației și Internelor în cazul 

acțiunilor cu grad ridicat de periculozitate, etc.  

 

Procedura de Control și inspecție  
 

Sediul materiei procedurii de control se află în Ordinul nr 464 din 21 aprilie 2009 pentru 

aprobarea Normelor tehnice privind organizarea și desfășurarea activităților de control și inspecție în 

domeniul protecției mediului61, cu modificările și completările ulterioare. Inspecția de mediu reprezintă 

activitatea de verificare a obiectivelor cu cerințele impuse de legislația de mediu, verificarea conformării 

cu prevederile impuse de actele de reglementare, constatarea faptelor, acțiunilor care duc la 

deteriorarea calității factorilor de mediu, constatarea unei amenințări iminente cu consecințe asupra 

mediului.  

Elemente introductive 

Inspecția și controlul de mediu se realizează la obiectivele noi, precum și la obiectivele existente. În 

cadrul obiectivelor existente, inspecția vizează: 

- obiectivele în funcțiune care nu dețin autorizație/autorizație integrată de mediu - rolul 

inspecției fiind de impunere a autorizării, precum și aplicarea măsurilor legale necesare; 

- obiectivele în funcțiune care dețin autorizațiile – inspecția desfășurându-se pe toată durata 

de funcționare; 

- la obiectivele în funcțiune autorizate având un program de conformare/plan de acțiuni - 

scopul fiind, în acest caz de urmărire a progresului și respectare a termenelor; 

- la încetarea activităților generatoare de impact asupra mediului – inspecția având rolul de 

verificare a conformării a măsurilor impuse de autoritatea competentă de protecția 

mediului: 

- la obiective în funcțiune care nu necesită acte de reglementare în materie - inspecția având 

rolul  de a verifica conformarea cu cerințele legale în domeniul protecției mediului. 

La nivel național, există în administrarea Comisariatului General, Registrul Național al 

obiectivelor controlate, realizat în baza Registrelor  obiectivelor controlate de la nivelul fiecărui 

                                                           
61 Publicat în Monitorul Oficial numărul 311 din 12 mai 2009 



 

 
 

comisariat județean, comisariat al Municipiului București, precum și a Comisariatului Rezervației 

Biosferei Delta Dunării .  

Registrele sunt elaborate separat pentru controlul poluării precum și pentru controlul 

biodiversității, biosecurității și ariilor protejate fiind actualizată anual.  

Fiecare obiectiv, în urma controlul, va fi încadrat într-o clasă de risc (încadrare ce se realizează în 

baza unei proceduri aprobate de Comisarul General), detaliată de art. 18 al actului normativ, astfel: 

- clasa A- 2 inspecții/an 

- clasa B- 1 inspecție/an 

- clasa C- 1 inspecția la 2 ani 

- clasa D- 1 inspecție la 3 ani 

Inspecțiile se realizează în baza unui plan de activități, realizat anual, de către comisariate, 

conform atribuțiilor generale ale Gărzii Naționale de Mediu, și vor fi aprobate de Comisariatul General 

până la data de 30 noiembrie pentru anul următor(în cazul Planului Comisariatului General, acesta este 

aprobat de către Ministerul Mediului). Planul este împărțit în 5 părți: a) analiza diagnostic a activității, b) 

obiective propuse, c) plan de acțiuni, d) plan de inspecții, e) buget. 

Planurile de inspecție trebuie să includă cel puțin următoarele condiții minime: 

- să acopere întreg teritoriul controlat; 

- să conțină toate obiectivele controlate; 

- să acopere fondul general de timp; 

- să conțină programarea inspecțiilor, precizând numărul și frecvența acestora; 

- să programeze fondul de timp necesar pentru inspecțiile de mediu neplanificate. 

Planurile de inspecție vor cuprinde  un registru al obiectivelor controlate, o listă a obiectivelor 

controlate la care se planifică inspecții de mediu (anexată la Ordin), centralizatorul planului de inspecții 

(de asemenea anexă la Ordin). Prioritate la control și inspecție au activitățile care cad sub incidența 

reglementărilor acquis-ului comunitar de mediu.  

În elaborarea planurilor se va lua în considerare obiectul de activitate al titularilor, impactul 

asupra mediului a emisiilor de poluanți, informațiile disponibile referitoare la amplasament și obiectivele 

controlate, datele de monitorizare a calității elementelor de mediu, informațiile din rapoartele privind 

evaluarea impactului asupra mediului, bilanțurile de mediu, studii, datele referitoare la sistemul de 

management și audit de mediu, rapoartele de inspecție anterioare, etc.  

Conform  Ordinului menționat, inspecțiile de mediu se clasifică în inspecții planificate precum și 

în inspecții neplanificate. Inspecțiile neplanificate se pot împărți în inspecții neplanificate generale, 

precum și în inspecții neplanificate prin care se investighează avarii, incidente, poluări accidentale sau 

accidente majore.  

Inspecțiile neplanificate urmăresc: 



 

 
 

a)inspecții pentru verificarea modului de respectare a condițiilor impuse în actele de reglementare; 

b)inspecții în urma autosesizării Gărzii Naționale de Mediu - în scopul verificării și stopării 

neconformităților constatate și aplicarea sancțiunilor contravenționale, după caz; 

c)inspecții pentru soluționarea sesizărilor/petițiilor, realizate la toate tipurile de obiective și/sau 

activități, pentru verificarea problemelor semnalate și impunerea de măsuri pentru stoparea acțiunilor 

care au condus la neconformități cu cerințele legale; 

d)inspecții pentru investigarea unor incidente sau accidente care au avut un impact semnificativ asupra 

mediului - inspecții realizate la toate tipurile de obiective în cazul producerii unor avarii, incidente, 

poluări accidentale sau accidente majore; 

e)inspecții dispuse de Comisariatul General sau Autoritatea Centrală pentru Protecția Mediului - 

inspecții care se desfășoară după o metodologie și pe o perioadă de timp prestabilite; 

f)inspecții pentru verificarea legalității emiterii actelor de reglementare - inspecții la autoritățile care 

emit acte de reglementare și la obiectivele care necesită reglementarea din punct de vedere al 

protecției mediului și pentru care au fost eliberate acte de reglementare, pentru a verifica dacă au fost 

respectate normele legale; 

g)inspecții la obiective noi - inspecții rezultate în urma identificării unor obiective cu impact asupra 

mediului ce nu sunt înregistrate în registrul obiectivelor controlate și care presupune verificarea gradului 

de conformare cu legislația în domeniul protecției mediului sau cu legislația în domeniul produselor 

chimice și includerea în Registrul obiectivelor controlate; 

h)inspecții pentru verificarea realizării măsurilor impuse - inspecții efectuate pentru verificarea, la 

termenele scadente, a măsurilor stabilite la controalele anterioare, precum și pentru respectarea 

dispoziției de suspendare/anulare a actelor de reglementare; 

i)inspecții cu alte autorități - inspecții comune realizate ca urmare a solicitării GNM sau a altor autorități. 

Inspecțiile concentrate pe avarii și accidente, urmăresc, în baza art. 16: 

a)clarificarea cauzelor evenimentului și a impactului produs asupra mediului, a responsabilităților privind 

producerea evenimentului, a consecințelor și, după caz, transmiterea concluziilor altor autorități, în 

vederea aplicării unor sancțiuni; 

b)impunerea de măsuri de remediere titularilor obiectivelor sau activităților în cauză, în scopul 

limitării/eliminării impactului asupra mediului; 

c)impunerea de măsuri pentru prevenirea unor accidente sau incidente viitoare cu impact negativ 

asupra mediului; 

d)aplicarea, după caz, de sancțiuni contravenționale; 



 

 
 

e)verificarea măsurilor luate de titularul obiectivului sau a activității, pentru limitarea impactului și 

remediere. 

Etapele inspecției 

Etapa premergătoare inspecției, o reprezintă stagiul de pregătire. Aceasta presupune elaborarea 

programului de către comisarul responsabil de obiectivul  vizat, sau de către responsabilul de echipă (și 

va fi aprobat de comisarul șef al structurii). În vederea elaborării programului de inspecție se va avea în 

vedere obiectivele care urmează să fie verificate (conformarea cu cerințele impuse de actele de 

reglementare, legislația incidentă), componența echipei de comisari și împărțirea sarcinilor acestora, 

timpul alocat desfășurării activității, resursele ce vor fi alocate și nominalizarea altor autorități direct 

implicate în inspecție (când este cazul).  Schimbul de informații, precum și participarea altor autorități la 

control, se face în baza protocoalelor/parteneriatelor de colaborare. 

Tot în această etapă intră și realizarea dosarului de obiectiv care va cuprinde, după caz, actele 

de inspecție și control anterioare, actele de reglementare, copii ale proceselor verbale de constatare și 

sancționare, buletine de analiză ale calității factorilor de mediu(precum și contractele pentru 

monitorizarea calității acestor factori), planurile de urgență pentru limitarea efectelor în caz de 

accidente, planul de încadrare în zonă precum și planul de situație, alte documente relevante. 

  În cadrul procedurii de inspecție, se vor completa, după caz, formularul/ele(conțin și modelele 

din anexe, după caz)  

I. Raportul de inspecție  

II.           Raport de inspecție SEVESO  II  

III. Nota de Constatare  

IV. Proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției 

V. Invitația 

VI. Procesul verbal de afișare a procesului verbal de constatare și sancționare  

VII. Actele întocmite cu ocazia participării în cadrul comisiilor de inventariere/distrugere a bunurilor 

legal confiscate, sau intrate potrivit legii, în proprietatea privată a statului. 

 

În urma finalizării dosarului și a programului de inspecție se va proceda la notificarea titularului 

obiectivului (în scris) ce urmează să fie controlat, al cărui scop este  de a facilita obținerea informațiilor 

necesare,  de a informa personalul și nu în ultimul rând de a crește operativitatea acțiunii. Prin notificare 

se poate solicita și participarea unui laborator de analize autorizat/acreditat pentru monitorizarea 

factorilor de mediu, în situația în care obiectivul controlat nu dispune de un laborator propriu.  

Următorul pas din cadrul procedurii de inspecție, îl reprezintă deplasarea pe teren care cuprinde o serie 

de activități specifice și formale: 



 

 
 

1. Ședința de deschidere prin care titularul este informat asupra tipului de inspecție ce 

urmează să fie realizat, precum și stabilirea programului. În cadrul acestei ședințe se vor 

viza Ordinele de serviciu, Ordinele de deplasare și va fi completat Registrul unic de 

control. 

2. Controlul propriu zis care va cuprinde următoarele activități ale operatorului: 

- Vizita amplasamentului, incintelor, dotărilor și instalațiilor deținute de obiectiv; 

- Verificarea gradului de conformare cu prevederile legislației incidente precum și a 

prevederilor actelor de reglementare; 

- Urmărirea realizării monitorizării factorilor de mediu 

- Evaluarea datelor rezultate din audituri de mediu 

- Verificarea modului de exploatare și întreținere a instalațiilor 

- Verificarea rezultatelor automonitorizării calității factorilor de mediu 

- Verificarea acreditărilor, precum și a recunoașterii metrologice a echipamentelor 

- Verificarea aplicării sistemului de management de mediu 

- Verificarea existenței și implementării planurilor de prevenire și intervenție în cazul 

producerii unor avarii, incidente, poluări accidentale și/sau accidente majore 

- Testarea planului de urgență internă/externă împreună cu ISUJ 

- Verificarea performanțelor de mediu realizate de titulari 

- Alte activități stabilite prin norme interne. 

3. Întocmirea actelor de inspecție și control - ce vor conține constatările și concluziile 

rezultate în urma inspecției, precum și măsurile ce se vor lua pentru îmbunătățirea 

calității factorilor de mediu. La acte se pot anexa și buletine de analiză, contracte de 

prestări servicii, formulare pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase, 

precum și alte documente relevante. 

4. Ședința de închidere – prin care titularul este informat asupra constatărilor rezultate și a 

măsurilor stabilite(poate include și aplicarea sancțiunilor), prezentarea notelor de 

inspecție și control  ce vor fi semnate pentru luarea la cunoștință. 

Finalizarea inspecției reprezintă etapa finală a procedurii de inspecție și are loc la sediul 

comisariatului și urmărește prezentarea raportului inspecției conducătorului comisariatului. Pot fi 

informate și alte autorități în situația unei inspecții neplanificate, pentru verificarea documentației în 

vederea reglementării activității, desfășurate împreună cu aceasta; informarea Comisariatului General al 

Gărzii de Mediu (în situația sesizării organelor de cercetare penală sau pentru asistență juridică ); 

înregistrarea rapoartelor de inspecție/notelor de constatare în Registrul rapoartelor pentru inspecții 

(planificate sau neplanificate, după caz). Modelul registrelor rapoartelor este prezentat în anexa nr 9 ; 

înregistrarea actului de control în baza electronică de date.  

În contextul accesului la informațiile de mediu, Ordinul nr 464/2009 statuează și informațiile la care 

poate avea acces atât publicul interesat cât și documentele la care pot avea acces publicul, 

asociații/organizații, mass-media, astfel: 

a) Informații la care poate avea acces publicul 

- Date referitoare la capacitatea instituțională și la resursele Gărzii Naționale de Mediu 



 

 
 

- Detalii despre atribuțiile și performanțele obținute  în urma activităților în teren 

- Date generale privind inspecțiile realizate, numărul de vizite în teren, numărul de obiective 

controlate (informații ce pot cuprinde tipurile de clasificare, estimarea duratei inspecțiilor, 

măsurile impuse de actele de control) 

- Date generale privind modul de conformare al obiectivelor cu cerințele legislației relevate 

- Un rezumat al acțiunilor desfășurate 

- Evaluarea eficienței activităților de inspecție 

b) Documente la care are acces publicul, organizațiile și mass-media: 

- Registrul național al obiectivelor controlate 

- Planul anual de activitate a comisariatelor 

- Registrele rapoartelor de inspecție/notelor de constatare 

Publicul nu poate avea acces la date care ar putea afecta relațiile internaționale, siguranța națională sau 

publică, cursul justiției, confidențialitatea informațiilor comerciale și industriale, drepturile de autor.  

 

Alocarea resurselor 

Conducătorul comisariatului este responsabil de alocarea resurselor necesare desfășurării 

activității de inspecție și control avându-se în vedere numărul personalului existent - și ținându-se cont 

de pregătirea acestora -  numărul de ore necesar activității de inspecție și control precum și al celorlalte 

activități.  Tot conducătorul comisariatului este  responsabil de repartizarea obiectivelor controlate 

avându-se în vedere ca pentru fiecare obiectiv să fie repartizat un comisar responsabil pentru o perioadă 

de maxim 2 ani. Inspecția se va realiza de către  echipe alcătuite din minim 2 comisari, condusă de un 

responsabil de echipă (nominalizat de conducătorul comisariatului). Acestor echipe li se pot alătura 

comisari debutanți până la momentul obținerii definitivatului acestora. 

Alocarea timpului necesar desfășurării activității specifice se va aloca astfel: 80% pentru 

inspecțiile de mediu planificate și neplanificate, iar 20% pentru alte activități.  

Odată aplicată o sancțiune, comisarul de mediu responsabil este ținut să se intereseze de 

achitarea contravalorii amenzii, precum și dacă a fost înregistrată o plângere împotriva procesului verbal 

de constatare și sancționare a contravenției. În situația în care se constată că amenda nu a fost achitată 

și de asemenea că nu s-a înregistrat nici o plângere împotriva procesului verbal , comisarul responsabil 

va trimite procesul verbal organelor de specialitatea a unităților administrativ-teritoriale sau unităților 

subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală competente în termen de 45 de zile de la data 

comunicării acestuia către contravenient. 

Prin actul de control, comisarul de mediu va solicita titularului să raporteze la termenul scadent  

progresul referitor la implementarea măsurilor luate. În situația impunerii suspendării actelor de 

reglementare, se vor informa organele competente în termen de 15 zile de la constatarea faptei.  

 



 

 
 

Cooperarea  
 

Poliția de Frontieră Română 

Protocolul de colaborare a fost prezentat în cadrul secțiunii dedicate de la Poliția de Frontieră Română. 

Autoritatea Națională a Vămilor 

Protocolul a fost încheiat în anul 2010 având ca obiectiv schimbul de informații privind încălcarea 

legislației menționate în anexa protocolului, precum și realizarea de acțiuni comune pe filiera 

descoperirii, constatării și sancționării faptelor din domeniile de competență ale instituțiilor.  

Colaborarea se va realiza prin schimbul de informații, activități de control, desemnarea de persoane care 

să participe la activitățile de control,  sesiuni comune de pregătire privind reglementările 

Regulamentului Consiliului (CE) nr 338/97  din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și 

florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea. Protocolul  fost încheiat pe o perioadă de un an, ce 

va fi prelungit de drept în lipsa unei intenții de reziliere. 

Mai jos, prezentăm actele normative stipulate de anexa protocolului , cu mențiunea că e posibil ca 

acestea să fi fost actualizate în baza protocoalelor adiționale : 

- Ordonanța urgență 195/2005 privind protecția mediului; 

- Convenția privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa, adoptată 

la Berna la 19.09.1979; 

- Convenția privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, adoptată la Bonn la 

23 iunie 1979; 

- Regulamentul Consiliului (CE) nr 3254/1991 de interzicere a utilizării capcanelor de picior în 

Comunitate și de introducere în Comunitate a pieilor sau a altor bunuri manufacturate ale 

unor specii de animale sălbatice originare din țări în care capturarea acestora se face prin 

utilizarea unor astfel de capcane sau a unor metode ce nu satisfac standardele 

internaționale; 

- Regulamentul Consiliului (CE) nr 338/97 referitor la protecția speciilor faunei și florei 

sălbatice prin controlul cometului cu acestea; 

- Regulamentul Consiliului (CE) nr 865/2006 al Comisiei Europene din 4 mai 2006 de stabilire a 

normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr 338/97 al Consiliului privind 

protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin contorul comerțului cu acestea; 

- Legea nr 13/1993 privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa, 

adoptată la Berna la 19 septembrie 1979; 

- Legea nr 69/1994 pentru aderarea României la Convenția privind comerțul internaționale cu 

specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție, adoptată la Washington la 3 martie 

1973; 

- Legea nr 13/1998 pentru aderarea României la Convenția privind conservarea speciilor 

migratoare de animale sălbatice, adoptat la Bonn la 23 iunie 1979; 



 

 
 

- Ordonanța de urgență 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; 

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 154 din 12 noiembrie 2008 pentru modificarea și 

completarea ordonanței de urgență a Guvernului nr 57/200 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservare a habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice și a Legii vânătorii și 

protecției fondului cinegetic nr 407/2006; 

- Ordinul de Ministru nr 255/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea regulamentelor 

Uniunii Europene privind comerțul cu specii sălbatice de faună și floră; 

- Ordon nr 410 din 11 aprilie 2008 pentru aprobarea procedurii de autorizare a activităților de 

recoltare, capturare și/sau achiziție și/sau comercializare, pe teritoriul național sau la 

export, a florilor de mină, a fosilelor de plante și a fosilelor de animale vertebrate sau 

nevertebrate, precum și a plantelor și animalelor din flora și, respectiv fauna sălbatice și a 

importului acestora; 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a 

Organismelor Modificate Genetic; 

- Ordonanța urgenta 44/2007 privind utilizarea în condiții de izolare a microorganismelor 

modificate genetic; 

- Hotărârea 497/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului 

Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1.946/2003 din 15 iulie 2003 privind 

mișcarea transfrontieră a organismelor modificate genetic; 

- Legea 6/1991  pentru aderarea României la Convenția de la Basel priind controlul 

transportului peste frontiere a deșeurilor periculoase și al eliminării acestora; 

- Legea nr 159/200 pentru aprobarea OUG nr 89/1999 privind regimul comercial și 

introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de 

ozon; 

- Legea nr 150/2001 pentru acceptarea amendamentului la Protocolul de la Montreal privind 

substanțele care epuizează stratul de ozon; 

- Legea nr 214/2002 pentru aprobarea OG nr 49/2000 privind regimul de obținere, testare, 

utilizare și comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei 

moderne, precum și a produselor rezultate din acestea; 

- Legea nr 426/2001 pentru aprobarea OUG nr 78/2000 privind regimul deșeurilor (n.n. Legea 

a fost abrogată în anul 2011); 

- HG nr 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului 

Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr 1013/2006 privind transferul de deșeuri; 

- HG nr 697/2004 privind aprobarea procedurii de consimțământ prealabil în cunoștință de 

cauză pentru controlul importului și exportului anumitor substanțe și preparate chimice 

periculoase - procedura PIC; 

- Hotărâre nr 305 din 28 martie 2007 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului 

Parlamentului European și al Consiliului nr 304/2003 privind exportul și importul produșilor 

chimici periculoși; 

- HG nr 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje; (n.n. act 

normativ abrogat prin Legea nr 249/2015) 



 

 
 

- HG nr 448/2005 privind gestiunea deșeurilor de echipamente electrice și electronice;(n.n. 

abrogat prin Hotărârea nr 1037/2010). 

- Alte reglementări naționale/comunitare privind domeniul de activitate al autorităților 

implicate.  

 

Sugestie de acțiune: 

WWF poate ajuta la  îmbunătățirea prezentului protocol  prin actualizarea actelor normative în vigoare 

menționate în anexă, precum și prin inițierea și facilitarea de sesiuni de instruire conform cerințelor 

europene în vigoare privind protecția florei și faunei sălbatice. De asemenea se pot introduce noi 

reglementări despre protecția sturionilor, comerțului cu produse provenite de la sturioni. 

 

Jandarmeria Română 

Protocolul a fost încheiat  în anul 2013, cu scopul de ”desfășurare de acțiuni în comun pentru 

prevenirea și diminuarea faptelor antisociale în domeniul protecției mediului și, după caz, sancționarea 

faptelor contravenționale, respectiv luarea măsurilor legale în situațiile de natură infracțională 

constatate” . Asemenea celorlalte protocoale, se axează pe schimbul de informații, pregătirea 

personalului , precum și participarea la acțiuni specifice.   

 Având un statut militar, Jandarmeria Română este responsabilă în principal de protecția 

comisarilor Gărzii Naționale de Mediu, de stabilire a identității persoanelor vizate de acțiunile de 

control, asigurarea măsurilor de ordine publică, asigurarea efectivelor pentru desfășurarea acțiunilor. 

Garda Națională de mediu are ca atribuții planificarea activităților, solicitarea sprijinului 

jandarmilor, asigurarea mijloacelor de transport.  

Acțiunile se realizează în baza planurilor de colaborare comunicate cu cel puțin 48 de ore 

înainte, exceptând situațiile de urgență. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură 
 

Înființată în temeiul Legii nr 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura62, și 

ulterior,  prin prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul 

și acvacultura63, Agenția Națională de Pescuit și Acvacultură funcționează, în prezent,  în baza 

prevederilor  Hotărârii nr 545 din 9 iunie 2010 privind organizarea, structura și funcționarea Agenției 

Naționale pentru Pescuit și Acvacultură64.  Prevederile anterioare se completează cu dispozițiile 

Ordinului nr 690/R din 16.2017 privind aprobarea structurii organizatorice detaliate, a Regulamentului 

de organizare și funcționare și al Statului de funcții al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, 

cu mențiunea că actul normativ este revizuit anual. 

Instituție publică de interes național, organ de specialitate al administrației publice centrale, 

aflată în subordinea Ministerului  Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția Națională pentru Pescuit și 

Acvacultură, are funcții de administrare, elaborare și implementare a strategiei naționale, a politicii 

comune în domeniu, și a reglementărilor privind conservarea și managementul resurselor acvatice vii; de 

dispunere a terenurilor aflate în administrarea sa ( privatizare a societăților comerciale de profil, 

concesionare, vânzare, etc.) dar și funcții de control și inspecție. 

 

Structura organizatorică 
Agenția este condusă de un președinte-director general, numit prin ordin al ministrului 

agriculturii și dezvoltării rurale, fiind înlocuit de Directorul Direcției inspecție ape interioare în situația în 

care acesta nu își poate îndeplini atribuțiile. Președintele emite decizii, ce au un caracter obligatoriu 

pentru personalul din subordine (funcționari publici și personal contractual). Atribuțiile Președintelui 

ANPA sunt stipulate în Regulamentul de Organizare și funcționare al agenției. 

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, prin ordin, poate organiza servicii, birouri, 

compartimente în cadrul Agenției, urmând ca atribuțiile și responsabilitățile acestora să fie stabilite prin 

regulamentul de organizare și funcționare. 

Agenția este structurată în 3 Direcții principale (Politici de pescuit, privatizare, concesionare; 

Politici și inspecții maritime; Inspecție ape interioare) fiecare având în subordine compartimente și 

servicii specifice. 

Atribuțiile specifice, selectate în contextul studiului actual,  ale Direcției de politici de pescuit, 

privatizare, concesionare sunt: 

                                                           
62 Publicată în Monitorul Oficial nr 200 din 20 aprilie 2001, în prezent fiind abrogată de art 70 din OUG 23/2008 cu 
modificările și completările ulterioare 
63 Publicată în Monitorul Oficial nr 180 din 10 matie 2008 cu modificările și completările ulterioare 
64 Publicată în Monitorul Oficial nr 444 din 1 iulie 2010 cu modificările și completările ulterioare 



 

 
 

- Monitorizarea și raportarea situației licențelor de acvacultură sau pescuit emise 

beneficiarilor de fonduri nerambursabile; 

- Participă la activitatea de raportare a gradului de realizare a indicatorilor de producție a 

obiectivelor de investiții implementate prin POP 2007-2013 și POPAM 2014-2020; 

- Participă a activitatea de colectare și de transmitere a datelor statistice din sectorul 

pescuitului și acvaculturii; 

- Participă la activități de evaluare a lucrărilor de investiții aflate în curs de realizare la 

solicitarea DGP-AM POPAM; 

- Participă la activități de stabilire a necesității și oportunității solicitărilor de încheiere de acte 

adiționale la contractele de finanțare nerambursabilă cu privire la modificări de soluții 

tehnice, constructive, etc.,  venite din partea beneficiarilor către DGP AM POPAM; 

- Monitorizează și raportează situația beneficiarilor care au încheiate contracte/ordine de 

finanțare nerambursabilă și au justificat îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prin 

prezentarea contractelor de concesiune/arendă/închiriere a unor suprafețe de teren aflate 

permanent sub luciu de apă, încheiate cu ANPA; 

- Înregistrează, monitorizează și raportează modificările intervenite în structura suprafețelor 

de teren urmare a aplicării legilor fondului funciar și predării unor suprafețe către comisiile 

locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată; 

- Participă la raportarea activității de monitorizare a realizării indicatorilor de producție a 

obiectivelor de investiție implementate prin POP 2007-2013 și POPAM 2014-2020; 

- Înregistrează, monitorizează și raportează datele din procesele verbale de constatare a 

neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare; 

- Participă la realizarea unor activități privind îndeplinirea sarcinilor de raportare în cadrul 

POP 2007-2013 și POPAM 2014-2020; 

- Contribuie la realizarea documentației și a informațiilor solicitate de către DGP-AM POPAM 

în formatul și transmiterea acestora la termenele solicitate; 

 

În subordinea Direcției, se află Serviciul management reglementări date statistice. Aceasta, la rândul ei, 

are în subordine: 

- Compartimentul reglementări resurse acvatice vii, licențiere acvacultură, autorizare 

pescuit științific – responsabil de propunerea actelor normative referitoare la: politica 

comună în domeniul pescuitului, accesul la resursele acvatice vii, norme de protecție și 

regenerare a resurselor (cota, efortul de pescuit, perioadele și zonele de prohibiție), 

condițiile de pescuit în zone protejate, etc. Pe lângă acestea, mai are competențe în 

domeniul pescuitului comercial, științific (și recreativ) fiind responsabilă  de elaborarea 

procedurilor privind practicarea pescuitului, coordonarea Fișierului navelor și 

ambarcațiunilor de pescuit, eliberarea documentelor legale pentru practicarea pescuitului, 

elaborarea normelor privind nominalizarea porturilor/punctelor de debarcare și centrelor de 

primă vânzare, etc., eliberarea autorizațiilor de pescuit științific. 



 

 
 

Pe partea de acvacultură, are atribuții referitoare la organizare și actualizarea Registrului 

unitățile de acvacultură, și de asemenea emite licențele de acvacultură.  

 

- Compartimentul acvacultură, procesare , comercializare – responsabil  cu elaborarea 

reglementărilor specifice, propunerea și implementarea normelor de bună practică în 

acvacultură, propunerea măsurilor pentru introducerea de noi specii în acvacultură, 

realizează studii privind oportunitățile din domeniul acvaculturii. 

 

- Compartimentul colectare, gestionare și raportare date statistice – responsabil de 

colectarea , prelucrarea și transmiterea datelor, din sectorul românesc, referitoare la 

pescuitul comercial, acvacultură, către organismele naționale și internaționale. 

 

Tot în subordinea Direcției politici de pescuit, se află și Serviciul Concesionare, urmărire 
contracte, precum și Compartimentele de evidență a fondului funciar; contracte de utilizare a resurselor 
acvatice vii pentru pescuit recreativ și compartimentul recuperări  
A II-a componentă organizatorică strategică principală din cadrul Agenției, cu atribuții la nivelul 

pescuitului marin, este reprezentată de Direcția Politici și Inspecții Maritime, ce are în subordine 

-  Serviciul inspecție și control cu atribuții în aplicarea strategiei și politicii comune de pescuit; 

colaborarea cu alte servicii/compartimente ale Agenției în vederea elaborării proiectelor de 

acte normative; realizarea planurilor de monitorizare; responsabilă de problematica Politicii 

Maritime Integrate la Marea Neagră. Însă, cea mai importantă activitatea din cadrul 

serviciului o reprezintă inspecția și controlul, fiind responsabilă de planificarea și 

programarea controalelor, desfășurarea acestora în legătură cu respectarea legislației 

naționale și europene în domeniul pescuitului comercial, științific, recreativ, acvaculturii, 

transportului și comercializării peștelui și produselor din pește. Are de asemenea 

competențe de a constata și sancționa contravențiile, de a sesiza organele de urmărire 

penală, de a reține/suspenda/anula documentele de pescuit. În zona de competență are 

atribuții legate de nominalizarea, punctelor de debarcare, centrelor de primă vânzare.  

- Compartimentul registrul flotei, colectare și raportare date – cu atribuții legate de 

organizarea și actualizarea Fișierului Navelor și ambarcațiunilor de pescuit, eliberarea 

documentelor necesare reconversiei navelor, monitorizarea capacității de pescuit, etc. 

- Compartimentul acvacultură, pescuit, recreativ – cu responsabilități  de reglementare, 

control, sancționare în domeniul acvaculturii și a pescuitului recreativ. 

- Compartimentul licențiere, autorizări pescuit comercial – cu atribuții în elaborarea cadrului 

legislativ pentru practicarea pescuitului, propunere a cotei de pescuit, a efortului, a 

criteriilor pentru nominalizarea porturilor, a centrelor de debarcare și punctelor de primă 

vânzare. 

- Centru monitorizare flota de pescuit – responsabilă cu monitorizarea navelor de pescuit 

prin intermediul sistemului VMS-ERS, colaborarea cu personalul care asigură funcționarea 

sistemului de monitorizare SCOMAR, asigură funcționarea sistemului de raportare 

electronică a datelor de pescuit (ERS). 



 

 
 

- Compartimentul tehnic – cu atribuții de suport. 

Direcția Inspecții Ape Interioare, reprezintă a 3-a componentă organizatorică principală care 

coordonează activitatea de inspecție și control la nivelul apelor interioare, având în subordine: 

- Compartimentul management inspecție și control  ce are următoarele atribuții relevante: 

- Elaborează și propune spre aprobare Programul și tematica anuală de inspecție și control pe 

care le transmit în teritoriu; 

- Elaborează macheta Planului lunar de activitate pe care îl transmite filialelor regionale; 

- Colaborează cu celelalte compartimente de specialitatea din cadrul ANPA la elaborarea 

proiectelor de acte normative și promovarea de acțiuni comune în teritoriu; 

- Organizează Registrul de evidență a proceselor verbale de constatare și sancționare a 

contravenției la normele de pescuit și de protecție a resurselor acvatice vii; 

- Urmărește situația lunară/anuală a aplicării sancțiunilor prevăzute în procesele verbale 

de constatare și încasarea contravalorii amenzilor; 

- Elaborează programele de control, în conformitate cu legislația Uniunii Europene și legislația 

națională; 

- Monitorizează activitatea de inspecție și control din teritoriu; 

- Elaborează procedurile de inspecție și control din cadrul Agenției; 

- Întocmește raportul anual privind activitatea de inspecție și control 

-Serviciile regionale  ce au în zonele de competență atribuții  legate de analizarea/emiterea/controlarea 

documentelor de pescuit , de aprobare și monitorizare a activității în punctele de debarcare/centrele de 

primă vânzare. În prezent Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură are 5 servicii regionale: 

Moldova, Muntenia, Oltenia, Transilvania, Tulcea. 

- Compartiment tehnic având un rol de sprijin pentru activitățile serviciilor și compartimentelor. 

 

 

Structura organizatorică a Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartiment management 

inspecție și control 

Serviciul Regional Moldova 

Serviciul regional Muntenia 

Serviciul regional Oltenia 

Serviciul regional Transilvania 

Serviciul regional Tulcea 

Compartiment tehnic 

Serviciul inspecție și control 

Compartiment registrul flotei, 

colectare și raportare date 

Compartiment acvacultură, pescuit 

recreativ 

Compartiment licențiere, autorizări 

pescuit comercial 

Centru monitorizare flotă de pescuit 

Compartiment tehnic 

Serviciul Management, reglementări și 

date statistice 

Compartiment acvacultură, procesare, 

comercializare 

Compartiment colectare, gestionare și 

raportare date statistice 

Compartiment reglementări resurse 

acvatice vii, licențiere acvacultură, 

autorizare pescuit științific 

Serviciul concesionare, urmărire 

contracte 

Compartiment evidență fond funciar 

Compartiment contracte de utilizare a 

resurselor acvatice vii pentru pescuit 

recreativ 

Compartiment recuperări creanțe 

Direcția Politici de pescuit, 

privatizare, concesionare 
Direcția Politici și Inspecții maritime 

Președinte 

Compartimentul 

audit  

Compartimentul 

Comunicare Și relații 

Internaționale 

Serviciul juridic și resurse umane Serviciul financiar-

contabilitate 

Compartiment achiziții 

publice, administrativ 

Direcția Inspecții Ape Interioare 



 

 

Atribuțiile Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură 
 

Enunțate în cadrul art. 4 alin (3) din legea cadru privind pescuitul și acvacultura, și detaliate în cadrul 

art. 7 din HG 545/2010, atribuțiile sunt grupate conform funcțiilor principale ale Agenției, astfel: 

(A)În domeniul elaborării strategiei, politicilor și a proiectelor de acte normative: 

-   elaborează strategia națională a sectorului pescăresc; 

- elaborează proiecte de acte normative în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului și 

cu strategia națională a sectorului pescăresc; 

- elaborează proiecte de convenții și acorduri internaționale în domeniul său de activitate; 

- elaborează reglementările privind accesul la resursele acvatice vii, în vederea practicării pescuitului 

comercial; 

- elaborează reglementările privind pescuitul recreativ/sportiv; 

- elaborează norme privind caracteristicile tehnice și condițiile de folosire a uneltelor de pescuit, 

precum și metodele de pescuit comercial în habitatele piscicole naturale; 

- elaborează norme de protecție și regenerare a resurselor acvatice vii privind: stabilirea anuală a 

capturii totale admisibile (TAC), a cotelor de pescuit și a efortului de pescuit, stabilirea perioadelor de 

prohibiție, a zonelor de refacere biologică/zonelor de protecție pentru resursele acvatice vii, a 

speciilor, precum și a măsurilor preventive; 

- elaborează reglementări specifice privind exercitarea pescuitului speciilor protejate; 

- elaborează norme privind dimensiunile minime individuale pe specii care pot fi capturate din 

habitatele piscicole naturale, pe baza studiilor elaborate de instituțiile de cercetare științifică de 

profil; 

- elaborează norme de adaptare a flotei de pescuit la starea resurselor acvatice vii, inclusiv Planul de 

adaptare a flotei și Planul de ajustare a efortului de pescuit; 

- elaborează norme privind nominalizarea porturilor/ punctelor de debarcare și a centrelor de primă 

vânzare a produselor din pescuit; 

- elaborează reglementări privind criteriile de recunoaștere a organizațiilor de producători din 

sectorul pescăresc; 

- elaborează reglementări privind debarcarea și prima vânzare a produselor pescărești obținute din 

pescuit. 

(B)În domeniul administrării resurselor acvatice vii: 

- stabilește măsuri de administrare a pescuitului, astfel încât să se obțină o mai bună raționalizare a 

efortului de pescuit; 



 

 
 

- finanțează programele pentru popularea de susținere și de cercetare-dezvoltare în domeniul 

exploatării resurselor acvatice vii și acvaculturii, în limita fondurilor disponibile; 

- elaborează proceduri privind practicarea pescuitului; 

- organizează și actualizează Fișierul navelor și ambarcațiunilor de pescuit; 

- stabilește modul de marcare a navelor/ambarcațiunilor de pescuit, inclusiv a celor auxiliare; 

- autorizează construirea, modernizarea și reconversia navelor/ambarcațiunilor de pescuit care 

urmează să arboreze pavilion român; 

- propune nominalizarea porturilor/punctelor de debarcare a produselor pescărești pe teritoriul 

național unde descarcă navele/ambarcațiunile de pescuit; 

- propune autorizarea locurilor în care se realizează prima vânzare a produselor obținute din pescuit, 

cu respectarea legislației comunitare; 

- eliberează permise/licențe/autorizații, după caz, în conformitate cu dispozițiile legislației naționale 

și comunitare. 

(C)În domeniul acvaculturii: 

- stabilește măsuri pentru valorificarea superioară a potențialului genetic, prin introducerea în 

acvacultură a unor specii valoroase; 

- stabilește măsuri pentru creșterea calității produselor din acvacultură; 

- adoptă măsuri pentru asigurarea producției din acvacultură pentru cazuri de forță majoră; 

- stabilește măsuri pentru asigurarea sănătății și bunăstării animale; 

- stabilește măsuri de adaptare a producției la cerințele pieței; 

- stabilește măsuri privind introducerea bunelor practici în acvacultură; 

- încurajează aplicarea tehnologiilor de reproducere și creștere pentru specii cu valoare economică 

ridicată și promovarea produselor pescărești organice; 

- organizează și actualizează Registrul unităților de producție din acvacultură și emite licențele de 

acvacultură; 

- stabilește și alte acțiuni pe care necesitățile de dezvoltare a acvaculturii le impun, potrivit legii; 

- stabilește criteriile de introducere de noi specii în România. 

(D)În domeniul procesării și pieței produselor pescărești: 

- stabilește măsuri de sprijin al organizațiilor de producători și al altor forme asociative; 

- asigură respectarea criteriilor de recunoaștere și de retragere a recunoașterii organizațiilor de 

producători din sectorul pescăresc, prevăzute de legislația comunitară; 



 

 
 

- recunoaște organizațiile de producători; 

- organizează și actualizează Registrul centrelor de primă vânzare, Registrul porturilor/punctelor de 

debarcare autorizate și nominalizate de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și 

acvacultură; 

- solicită elaborarea de studii de piață; 

- organizează și actualizează Registrul unităților de procesare; 

- emite licențe de fabricație unităților de procesare; 

- propune măsuri pentru îmbunătățirea calității și promovarea produselor pescărești. 

(E)În domeniul activității de control și inspecție piscicolă: 

- organizează și desfășoară activități permanente de control și inspecție piscicolă privind respectarea 

legislației în domeniu; 

- verifică modul de executare a atribuțiilor de pază și protecție a resurselor acvatice vii de către 

beneficiarii dreptului de pescuit; 

- verifică respectarea condițiilor impuse prin licențe/ autorizații/permise de pescuit; 

- elaborează planurile anuale și lunare ale activității de inspecție și control; 

- verifică veridicitatea datelor înscrise în documentele pentru circulația peștelui; 

- constată infracțiuni și contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale în 

vigoare, dispune ridicarea în vederea confiscării a bunurilor rezultate din săvârșirea infracțiunilor și 

contravențiilor; 

- monitorizează aplicarea sancțiunilor prevăzute în procesele-verbale de constatare și sancționare a 

contravențiilor și a măsurilor dispuse prin notele de control, conform legislației în domeniu; 

- stabilește sistemele de control și de inspecție ale activităților de pescuit; 

- reține/suspendă/anulează, după caz, în baza constatărilor și propunerilor personalului cu drept de 

inspecție și control, permisul/licența/autorizația, potrivit prevederilor legii; 

- asigură funcționarea sistemului de monitorizare prin satelit a navelor de pescuit la Marea Neagră, 

conform reglementărilor comunitare; 

- verifică modul de organizare și desfășurare a pescuitului; 

- verifică respectarea condițiilor care stau la baza eliberării permiselor/licențelor/autorizațiilor privind 

pescuitul și acvacultură. 

(F)În domeniul privatizării: 

- privatizează societățile comerciale cu profil piscicol și amenajările piscicole pe care le are în 

portofoliu, în condițiile legii; 



 

 
 

- concesionează terenurile, cu excepția celor de pe teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării", pe 

care sunt amplasate amenajările piscicole, precum și alte terenuri aferente acestora din domeniul 

public al statului, în condițiile legii; 

- încheie contracte în vederea exploatării terenurilor, cu excepția celor de pe teritoriul Rezervației 

Biosferei "Delta Dunării", pe care sunt amplasate amenajările piscicole, precum și a altor terenuri 

aferente acestora din domeniul privat al statului, în condițiile legii; 

- încheie contracte de vânzare a terenurilor proprietate privată a statului, pe care sunt construite 

amenajări piscicole, în condițiile legii; 

- elaborează caiete de sarcini în vederea privatizării și/sau a concesionării; 

- urmărește îndeplinirea obligațiilor stabilite prin contractele de privatizare și/sau de concesionare; 

- îndeplinește și alte atribuții care decurg din funcția de privatizare și/sau de concesionare, în 

conformitate cu prevederile legale; 

- propune constituirea comisiei de privatizare, concesionare. 

- propune ministrului agriculturii și dezvoltării rurale componenta comisiei de privatizare, 

concesionare, precum și atribuțiile acesteia. 

 (G)În domeniul cercetării științifice: 

- colaborează cu instituțiile de cercetare de profil pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite prin 

strategii; 

- solicită studii pentru cunoașterea biologiei, etologiei și diversității structurii, funcționabili tații și 

productivității ecosistemelor acvatice și a interacțiunilor specifice; 

- solicită studii pentru evaluarea impactului produs asupra ecosistemelor acvatice marine și a apelor 

continentale de către activitățile de pescuit și acvacultură și de alte activități antropice; 

- solicită studii pentru dezvoltarea și diversificarea acvaculturii; 

- eliberează autorizația specială de pescuit în scop științific. 

(H)În domeniul relațiilor interinstituționale: 

- încheie protocoale cu instituțiile publice implicate în activitatea de control și inspecție privind 

sectorul pescăresc; 

- încheie acorduri/protocoale cu instituții și organizații în sectorul pescăresc, în condițiile legii; 

- colaborează cu Autoritatea de management pentru Programul operațional pentru pescuit, cu 

Autoritatea de management pentru Programul National de Dezvoltare Rurală, precum și cu alte 

instituții implicate în derularea fondurilor externe nerambursabile; 

- organizează manifestări și întâlniri internaționale și participă la cele organizate de entități și 

organizații internaționale specializate în domeniul pescuitului și acvaculturii; 



 

 
 

- colaborează cu organele de specialitate din ministere, cu autoritățile administrației publice locale și 

cu organismele internaționale implicate în activitatea de pescuit și acvacultură. 

(I)În domeniul fondurilor nerambursabile alocate de Comunitatea Europeană și al fondurilor alocate 

de la bugetul de stat aferente Programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării 

politicii comune în domeniul pescuitului și Programului de control, inspecție și supraveghere în 

domeniul pescuitului: 

- utilizează și gestionează fonduri nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și fonduri 

alocate de la bugetul de stat aferente Programului de colectare și gestionare a datelor necesare 

desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și Programului de control, inspecție și 

supraveghere în domeniul pescuitului; 

- elaborează Programul de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în 

domeniul pescuitului, îl supune spre aprobare Comisiei Europene și asigură implementarea acestuia; 

- elaborează Programul de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului, îl supune spre 

aprobare Comisiei Europene și asigură implementarea acestuia. 

(J)În alte domenii: 

- organizează și întreține baza de date din domeniul pescuitului și acvaculturii și asigură transmiterea 

datelor în sistemul informatic comunitar; 

- organizează activități de instruire a personalului propriu; 

- încheie contracte și finanțează realizarea de buletine informative, ghiduri, broșuri, afișe, postere, 

bannere pentru diseminarea informațiilor referitoare la sectorul pescăresc; 

- participă la elaborarea planului comun de acțiune în vederea prevenirii efectelor stărilor de 

calamități naturale și urmărește realizarea măsurilor și acțiunilor prevăzute, în colaborare cu ceilalți 

factori decizionali de la nivel local și central; 

- întocmește anual raportul de activitate și îl supune spre aprobare ministrului agriculturii și 

dezvoltării rurale; 

- îndeplinește și alte atribuții specifice, în condițiile legii. 

 

Așa cum rezultă din atribuțiile Agenției, aceasta are și responsabilități de control și inspecție  realizat 

de personalul nominalizat prin decizie a Președintelui. 

 În baza procedurii de inspecție și control aprobată, personalul verifică documentele care 

stau la baza activității controlate, putând lua măsuri administrative; constata infracțiuni la legislația 

incidentă; constata contravențiile și  aplica sancțiunile corespunzătoare.  Pe lângă acestea, 

personalul poate lua și măsuri complementare cum ar fi reținerea și suspendarea permisului, licenței 

și autorizației, și de asemenea poate propune retragerea acestora. 



 

 
 

În timpul inspecției și controlului, personalul se va legitima, va purta uniformă și echipament, 

iar toate actele întocmite(modelul procesului verbal de constatare și sancționare se află în anexa nr 

10)  vor fi semnate și ștampilate.  Personalul va folosi mijloace de transport pe apă și pe uscat în 

exercitarea atribuțiilor, iar în cazul ambarcațiunilor, la bord va exista obligatoriu un jurnal de bord în 

care se vor nota toate depeșările efectuate.  

Proceduri de control 
Reglementate prin ediția I a Procedurilor de inspecție și control65, elaborate de către Agenția 

Națională pentru Pescuit și Acvacultură , au rolul de a stabili un set unitar de reguli și responsabilități 

privind procedurile de inspecție și control a unităților de acvacultură, a activităților de transport și 

comercializare a peștelui și produselor din pește, a activităților desfășurate în Marea Neagră,  a 

activităților de pescuit recreativ/sportiv, a unităților de procesare a peștelui,  a pescuitului în scop 

științific, precum și a capturilor de reproducători de sturioni și a stațiilor de reproducere artificială  a 

sturionilor. 

 Generalități 

Reprezentanții Agenției Naționale pentru Pescuit și acvacultură cu atribuții de inspecție și 

control, își pot îndeplini atribuțiile de serviciu prin: 

- Controale tematice (în baza Planurilor lunare de activitate); 

- Controale efectuate în colaborare cu structurile MAI sau alte instituții cu atribuții în 

domeniul vizat; 

- Controale periodice sau inopinate; 

- Acțiuni pentru soluționarea sesizărilor și reclamațiilor; 

- Acțiuni desfășurate pentru verificarea conformării agenților economici cu măsurile 

stabilite în urma controalelor; 

- Monitorizarea zonelor în cazul acțiunilor premergătoare activităților de inspecție și 

control.  

În baza documentațiilor depuse de agenții economici pentru obținerea documentelor legale 

(licența de acvacultură, autorizația de pescuit comercial, autorizația de pescuit recreativ/sportiv, 

autorizația de pescuit în scop științific, autorizația specială pentru capturare reproducătorilor, licență 

de pescuit), A.N.P.A. gestionează o bază de date pe categorii de activități (acvacultură, pescuit 

comercial, pescuit recreativ/sportiv, pescuit științific, comercializare, procesare). Baza de date poate 

fi actualizate și cu informații din alte surse.  

De regulă, echipa de inspecție și control este formată din 2 inspectori piscicoli (inspector 

coordonator  și inspector 2), împreună cu reprezentanți ai altor instituții, după caz. În urma stabilirii 

echipei, se va proceda la stabilirea locului și perioadei de desfășurare a acțiunii, modalității de 

executare (respectiv de efectuare a acțiunilor în comun prin distribuirea sarcinilor), documentarea 

prealabilă pe baza actelor normative în vigoare, și stabilirea detaliilor logistice ( mijloc de transport, 

avans deplasare,verificarea documentelor persoanelor implicate, etc.). 

Reguli specifice controlului  pe uscat 

                                                           
65 Procedura operațională - Proceduri de inspecție și control, COD: P.O-04, Ediția 1, revizia 0, disponibilă în baza 
solicitărilor către A.N.P.A. 



 

 
 

Acțiunea de control începe prin legitimarea inspectorilor piscicoli și prezentarea scopului 

acțiunii, informațiile ce vor fi solicitate și desemnarea unei persoanelor(de preferat din conducere) 

din cadrul societății care vor oferi sprijinul în îndeplinirea misiunii.  Inspectorii vor avea acces în 

incintele care au legătură cu obiectul controlului, în caz contrar putând solicita sprijinul organelor de 

poliție abilitate. În plus acestora li se va facilita accesul la documentele,  înregistrările, informațiilor 

privind activitățile comerciale, financiare, și datelor personale, necesare îndeplinirii misiunii. În baza 

unui proces verbal, inspectorii pot ridica documente în fotocopie, cu titlu de probe sau măsură de 

siguranță. 

În situația în care nu se poate stabili contactul la nivelul societății, inspectorul responsabil de 

control va lasă o invitație (neprezentarea la termenul stabilit, constituind circumstanță agravantă)  la 

sediul instituției de control sub semnătură privată sau transmisă prin poștă cu confirmare de primire.  

În acest caz orice probă găsită la sediul  agentului economic va fi fotografiată, filmată sau sigilată(prin 

utilizarea sigiliilor ”tip”  pentru securizarea uneltelor de pescuit, spațiilor de depozitare, în baza unui 

proces verbal semnat de martori) și ridicată sau dată în custodie, în baza unui proces verbal de 

custodie,  persoanei care semnează pentru primirea invitației. 

Dacă probele indică săvârșirea unei fapte penale, se va solicita prezența organelor abilitate 

pentru începerea cercetărilor.  

La finalul acțiunii de inspecție și control  se va aduce la cunoștința persoanei juridice cele 

consemnate în Raportul de inspecție/Nota de control(completat în 2 exemplare), solicitându-i-se 

semnătura pe fiecare pagină. Următorul pas îl reprezintă completarea Registrului Unic de Control, iar 

în lipsa neprezentării de către persoana juridică a acestuia, se va consemna motivația în 

Raport/Nota. 

Reguli specifice controlului pe apă 

Odată cu abordarea ambarcațiuni ce se dorește a fi verificată, inspectorii piscicoli se vor 

legitima, iar dacă aceasta se află în timpul operațiunilor de pescuit, ambarcațiunea de control va fi 

amplasată (astfel încât să nu împiedice buna desfășurare a activității de pescuit) într-un loc vizibil 

astfel încât să nu împiedice activitatea pescarilor, până la ridicarea plaselor. În situația în care există 

suspiciuni despre încălcarea legii, inspectorii pot cere ridicarea plaselor și vor aborda/acosta 

ambarcațiunea în cauză.   

În urma ridicării plaselor, se va proceda la măsurarea dimensiunilor ochiurilor. Acest lucru se 

va executa prin introducerea instrumentului de măsură omologat în ochiul de plasă în stare umedă 

de 20 de ori. În baza acesteia se va calcula dimensiunea medie a ochiului și se va consemna rezultatul 

în actul de control. În cazul contestației, se va realiza o nouă măsurătoare.  

În temeiul procedurii de inspecția și control, personalul abilitate poate întocmi următoarele 

documente66: 

- Raportul de  inspecție/Nota de control (Se vor înscrie faptele și documentele întocmite 

împreună cu măsurile luate operativ de către inspectori cu menționarea bazei legale 

precum și măsurile ce urmează a fi luate de către persoana controlată cu termenii de 
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realizare. Un exemplar va fi păstrat la filiala ANPA responsabilă de control, iar un 

exemplar va fi dat persoanei controlate.  

- Invitația – prin intermediul acesteia, persoana fizică/juridică controlată este invitată la 

sediul filialei/agenției pentru clarificarea aspectelor ce țin de activitate. Se va întocmi în 

2 exemplare, unul va fi înmânat persoanei vizate, iar o copie se va arhiva. 

- Proces verbal de constatare și sancționare a contravenției la normele  de pescuit și de 

protecția a resurselor acvatice vii (completat cu respectarea prevederilor Ordonanței 

Guvernului nr 2/2001 cu modificările și completările ulterioare) 

- Sesizarea penală – se întocmește În 2 exemplare (unul rămâne la filiala/punctul de lucru 

ANPA iar o copie va fi depusă la Parchetul de pe lângă judecătoria în raza căreia s-a 

constata fapta) și reprezintă actul de sesizare  a organelor abilitate în vedere întocmirii 

actelor premergătoare începerii urmăririi penale. 

- Proces verbal de custodie (se folosește atunci când anumite bunuri folosite la săvârșirea 

faptei  sunt predate în custodie unei persoane fizice/juridice. Acesta nu va putea 

înstrăina bunurile luate în custodie fără aprobarea prealabilă a inspectorului piscicol. Un 

exemplar al procesului verbal se va înregistra în Registrul de Intrări-Ieșiri a 

punctului/filialei ANPA responsabile iar un exemplar va rămâne în posesia custodelui.  

- Fișa de captură pentru reproducătorii sturioni document ce se completează de către 

beneficiarul autorizației speciale de pescuit , în prezența inspectorului piscicol.  Se 

completează în 3 exemplare: una va însoți transportul, o copie va fi înaintată către ANPA 

iar  o copie va rămâne la carnet.  

- Proces verbal de afișare  act utilizat în momentul epuizării tuturor modalităților de 

comunicare legale. Este folosit atunci cânt trebuie să se comunice persoanei vizate un 

act sau să îndeplinească o procedură de comunicare. Se întocmește în 2 exemplare în 

prezența martorilor, un exemplar va fi afișat la sediul persoanei împreună cu actul ce 

trebuie comunicat, iar al II-lea exemplar se înregistrează în Registrul de intrări-ieșiri al 

punctului de lucru/filialei ANPA. 

- Proces verbal de ridicare în vederea confiscării  (se va completa în momentul confiscării 

produselor și uneltelor folosite la săvârșirea faptei) 

- Proces verbal de predare-primire pește  act ce se completează după întocmirea 

procesului-verbal de ridicare în vederea confiscării. Marfa supusă confiscării va fi 

predată unui agent economic , iar contravaloarea acestora se face venit la bugetul de 

stat. 

- Nota de constatare act completat de către personalul abilitat în momentul solicitării 

licenței de acvacultură de către un agent economic.  

- Proces verbal de ridicare a unor documente întocmit, în dublu exemplar, când este 

necesară ridicarea unor documente care prezintă dubii.  

Procedura de inspecție și control a unităților de acvacultură 

a. Unitățile de acvacultură nou înființate 

În vederea derulării activităților specifice în unitățile de acvacultură, solicitanții trebuie să 

depună la filiala regională ANPA (sau Direcția de Politici Marine, după caz)  următoarele documente, 

conform  art.2 din  Ordinul nr 332 din 24 mai 2008 privind înscrierea unităților de producție din 



 

 
 

acvacultură în registrul Unităților de acvacultură și eliberarea licenței de acvacultură67 cu modificările 

și completările ulterioare: 

- Cerere tip (conform modelului din anexa Ordinului) 

- Fișa unității de producție din acvacultură (conform modelului din anexa Ordinului) 

- Contract de concesionare/arendare/asociere și alte documente prin care se atestă 

proprietatea/administrarea în vederea desfășurării activității; 

- Schița și planul de încadrare în zonă a unității de acvacultură; 

- Copie a actului de identitate a proprietarului/administratorului și/sau copie după 

statutul societății comerciale care administrează unitatea de producție, din care să 

reiasă că are acvacultura în obiectul de activitate; 

- Copie a certificatului de înregistrare fiscală; 

- Copie a autorizației de mediu,pentru punctul de lucru pentru care se solicită licența de 

acvacultură; 

- Copie a autorizației de gospodărire a apelor, pentru punctul de lucru pentru are se 

solicită licența de acvacultură; 

- Înregistrare sanitar-veterinară; 

- Certificate constatator cu declararea punctului de lucru emis de oficiul registrului 

comerțului; 

- Acordul deținătorului legal al lacului de acumulare, din care să rezulte că poate 

desfășura activități de acvacultură. 

În baza acestor documente, în termen de 10 zile se va verifica  corectitudinea  completării 

cererilor, și veridicitatea celorlalte documente, precum și dovada plății taxei de autorizare și se va 

proceda la întocmirea Notei de constatare (modelul fiind în Anexa 3 a Ordinului menționat). Nota de 

constatare(trimisă șefului filialei pentru verificare și avizare, iar o copie va fi trimisă la Registratura 

ANPA București) se va menționa în Registrul unic de control. 

De menționat faptul că, documentația verificată se va întocmi în 3-4  exemplare: o copie va 

rămâne la solicitant, o copie la punctul de lucru, o copie la filiala regională/DPIM, o copie la sediul 

central. În baza acestor documente, Directorul Direcției pentru politici, privatizare și concesionare 

înaintează către Președintele ANPA propunerea de acordare sau neacordare a licenței de 

acvacultură. Dacă documentația este incompletă, solicitantul are la dispoziție 10 zile pentru 

completarea acesteia. 

Pasul final îl reprezintă emiterea licenței de acvacultură(pe perioadă nedeterminată) și 

înscrierea unității în Registrul Unităților de Acvacultură, în termen de 30 de zile.  

b. Unități de acvacultură existente 

Scopul procedurii îl reprezintă verificarea respectării condițiilor care au stat la baza eliberării 

licenței de acvacultură de către personalul ANPA cu atribuții  de inspecție și control. 

Această etapă presupune verificarea: 

- Actului de identitate; 
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- Certificatului de înregistrare a societății cu ultimele mențiuni de la Registrul Comerțului ; 

- Licenței de acvacultură; 

- Valabilitatea autorizației de gospodărire a apelor și de exploatare în siguranță a 

barajelor, a autorizației de mediu, înregistrării sanitar-veterinare;  

- Documentele care să ateste mișcările de material piscicol (spre exemplu avize de 

însoțire a mărfii, facturi fiscale, etc.); 

- Modul de utilizare a capacităților de producție; 

- Spațiile de depozitare; 

- Declarațiile de conformitate; 

- Respectarea regulilor de practicare a pescuitului recreativ precum și tichetele,facturile,  

bonurile fiscale eliberate acestora 

- Centralizatorul privind producția realizată de la începutul anului; 

- Verificarea conformității cu prevederile O.U.G. nr 23/2008 care ar pute periclita fauna 

piscicolă; 

- Proveniența și circulația peștelui atât în unitate cât și în afara acesteia; 

- Producțiile de pește realizate până la data controlului; 

- Populările de pește din heleștee și pe grupe de vârstă. 

În urma verificării acestora se va întocmi Raportul de inspecție/Nota de control  și 

menționarea acestuia în Registrul unic de control. Raportul/Nota de control va fi transmis atât șefului 

filialei pentru avizare, iar ulterior, Directorului Direcției pentru politici, privatizare și concesionare 

spre avizare, cu propunerea, dacă este cazul, de retragere/suspendare a licenței de acvacultură. 

Ulterior, forma avizată de Directorul Direcției politici, privatizare și concesionare va fi transmisă spre 

aprobare Președintelui ANPA. 

  Proprietarii/administratorii unităților de acvacultură sunt obligați ca în termen de 30 de zile 

de la apariția unor modificări privind proprietarul/administratorul, capacităților de producție și a 

speciilor cultivate, să informeze ANPA pentru actualizare Registrului unităților de producție din 

acvacultură și eliberării unei noi licențe de acvacultură.  

Dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile de funcționare în conformitate cu legislația în vigoare, 

licența poate fi suspendată pe o perioadă de 90 de zile, la propunerea inspectorilor cu drept de 

inspecție și control, cu avizul șefului filialei și aprobarea Președintelui ANPA. La baza deciziei de 

suspendare va sta Nota de control elaborată de Direcția pentru politici, privatizare și concesionare 

împreună cu Serviciul Juridic, achiziții publice și resurse umane, și aprobată de Președinte. 

Procedura de inspecție și control privind transportul și comercializarea peștelui și a produselor 

derivate 

Procedură impusă de legislația comunitară și națională în vigoare ce are drept scop stabilirea 

trasabilității produselor pescărești de la furnizori la consumatori.  

Așa cum am arătat în capitolul dedicat regulilor generice a operațiunilor de inspecție și 

control, primul pas îl reprezintă planificarea și informarea (conform înregistrărilor din baza de date 

referitoare la agenții economici)  în vederea desfășurării acțiunii. Astfel, se va stabili echipa de 

control și implica autoritățile competente (Garda Financiară, Garda de Mediu, ANSVSA) dacă este 

cazul, stabilirea locului și perioadei de desfășurare, și elaborarea unui plan de acțiune avizat.  



 

 
 

Referitor la controlul și inspecția mijloacelor de transport se va avea în vedere declarația de 

conformitate/certificatul de calitate, nota de vânzare, nota de transport, înscrierea de către furnizor 

a categoriei de proveniență, prospețimea și calibrajul, și nu în ultimul rând avizul de expediție și 

factura fiscală.  

În cazul unităților de comercializare controlul și inspecția constă în verificarea: 

- Statutului societății comerciale; 

- Certificatului de înmatriculare; 

- Certificatului de înregistrare fiscală; 

- Autorizației sanitare de funcționare; 

- Autorizației sanitar veterinare de funcționare; 

- Verificarea modului de întocmire a Notei de intrare și recepție; 

- Verificarea modului de întocmire a Procesului verbal de sortare în cazul în care la 

recepția mărfii se constată existența unor sortimente de pește neînscrise în 

documentele de livrare; 

- Verificarea etichetării și înscrierea corectă a datelor privind proveniența, prospețimea, 

calibrajul și denumirea corectă a speciei de pește; 

- Verificarea respectării termenelor de valabilitate conform Declarației de 

conformitate/Certificatului de calitate; 

- Verificarea spațiilor de depozitare; 

- Verificarea respectării dimensiunii minime a exemplarelor și verificarea respectării 

denumirilor comerciale. 

În urma acestor controale se va întocmi atât Nota de control ce va transmisă spre avizare și 

arhivare,cât și  Procesul verbal de constare și sancționare a contravenției, sau sesizarea 

penală, după caz. 

Procedura de inspecție a navelor/ambarcațiunilor de pescuit și a ambarcațiunilor auxiliare de 

pescuit în Marea Neagră 

În temeiul procedurii de inspecția și control, personalul abilitate poate întocmi următoarele 

documente68: 

- Raport de inspecție a unei nave de pescuit pe mare; 

- Raport de inspecție în port sau în timpul debarcării; 

- Raport de inspecție a vehiculelor de transport; 

- Raport de inspecție în piață/localuri; 

- Raport de inspecție la transbordare; 

- Raportul zilnic misiuni comune; 

- Nota de control; 

- Invitația; 

- Sinteza acțiunii; 

- Proces verbal de colaborare; 

- Raport de inspecție; 
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- Proces verbal de custodie; 

- Proces verbal de ridicare în vederea confiscării; 

- Proces verbal de predare-primire pește; 

- Proces verbal de afișare; 

- Sesizare penală. 

Controalele și inspecțiile navelor ce desfășoară activități de pescuit în Marea Neagră vizează 

verificarea legalității capturii păstrate la bord, depozitate, transportate, prelucrate sau 

comercializare, veridicitatea documentației și transmisiilor electronice, legalitatea și mărcile 

uneltelor de pescuit, planul de arimare (dacă este cazul), informațiile referitoare la motor.  

Prevederile Procedurii operaționale de inspecție și control sunt coroborate cu prevederile  

Regulamentului de punere în aplicare  (UE) nr 404/2011 al Comisiei de stabilire a normelor detaliate 

de aplicare a Regulamentului (CE) nr 1224/2009 al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar de 

control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului69. 

Inspectorii vor examina toate zonele ambarcațiunii relevante, și vor efectua inspecțiile astfel 

încât să producă întreruperi sau dificultăți minime pentru buna desfășurare a activităților.  

Procedurile de control și inspecție pe mare presupun folosirea unei nave de inspecție proprii 

sau a uneia aparținând unei instituții publice folosită în baza protocoalelor de colaborare. Ca regulă 

generală, și în temeiul prevederilor Regulamentelor Uniunii Europene nava va trebui sa arboreze un 

pavilion precum și un fanion specific. Dacă acțiunea are loc pe timpul nopții nava va trebuie să fie 

identificată prin semnale luminoase și să folosească RTF pe canalul 16 sau banda de 500kHz. 

O nava autorizată  unui stat membru, poate controla navele sub alt pavilion aflate în apele 

internaționale, în conformitate cu acordurile internaționale în vigoare.  

În momentul apropierii de nava vizată se va plasa în pupa, ușor tribordul acesteia și se va 

prezenta folosind sintagma (prezentarea se va face în canalul 16 RTF sau în situații deosebite se 

poate folosi portavocea, megafonul, etc.): ” Sunt nava de inspecție……….,indicativ de apel….. sub 

pavilion românesc, vă rog să opriți și să pregătiți tribordul pentru primirea inspectorilor la bord. 

Refuzul dumneavoastră se consemnează.”. Inspectorii piscicoli nu vor cere membrilor echipajului să 

oprească sau să efectueze diferite acțiuni în timpul pescuitului, însă pot cere, din motive de 

siguranță, amânarea aruncării plaselor în apă.  

În mod normal, o astfel de acțiune nu poate dura mai mult de 4 ore decât în cazul în care se 

constată o încălcare evidentă a normelor legale și este necesară investigarea suplimentară.  Astfel, 

inspectorii pot sta la bord cât este necesar pentru  a aplica semnele și sigiliile necesare. 

Dacă nava declară că nu efectuează operațiuni de pescuit, inspectorul or observa și 

consemna poziția uneltelor pe punte (acoperite sau nu), poziția panourilor traulului, lipsa plasei în 

power-bloc, starea de umiditate a plaselor, resturi de pește, alge, precum și orice alte elemente care 

ar putea indica momentul încetării operațiunilor.  

După demersurile de contactare a navei se va proceda la controlul și inspecția efectivă: 
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- Identificarea și confruntarea poziției navei din Jurnalul de bord cu cele afișate pe GPS-ul 

navei de inspecție, respectiv GPS-ul navei controlate; 

- Identificarea echipajului navei/ambarcațiunii   și verificarea documentelor prin 

verificarea jurnalului de pescuit la Marea Neagră sau jurnalul de pescuit costier; 

autorizația de pescuit comercial; licența de pescuit; permisele de pescuit comercial 

pentru ambarcațiunile <15m.  

- Verificarea planurilor spațiilor de depozitare realizat prin aprecierea cantității de pește și 

compararea acesteia cu datele din jurnal. 

- Verificarea transmisiei VMS pentru ambarcațiunile dotate cu VMS/ERS realizat fie prin 

verificarea încrucișată a înregistrărilor din VMS, jurnal de bord și jurnal de pescuit, fie 

prin verificarea datelor ERS. 

- Verificarea uneltelor de pescuit prin verificarea marcajelor exterioare; dimensiunilor, 

numerelor și tipului în conformitate cu cerințele din actele de reglementare. 

- Verificarea, prin sondaj,  a  dimensiunilor minime ale peștilor și aproximarea cantității 

existente. 

- Verificarea fișelor de semnalare a mamiferelor marine. 

În eventualitatea descoperirii unor încălcări ale legislației, se vor reține dovezile necesare, și 

vor menționa efectuarea inspecției în jurnalul de pescuit, și se va proceda la întocmirea Raportului de 

inspecție. 

În cazul controalelor și inspecțiilor în porturi sau în punctele de debarcare, inspectorii vor 

monitoriza întregul proces de debarcare dacă ajung în timp util. Controlul propriu zis constă în 

examinarea tuturor zonelor relevante (punți, camere, plase, unelte, etc.) și verificarea: 

- dacă VMS-ul a fot operativ în timpul activităților de pescuit; 

- Dacă s-au primit anterior notificări sau date prin sistemul ERS 

- Dacă au fost transmise jurnalele de pescuit și declarațiile de debarcare anterioare; 

- Istoricul ambarcațiunii de pescuit raportat la inspecții/încălcări; 

- Jurnalul de pescuit și declarația de debarcare; 

- Documentele disponibile, în special licențele de pescuit, permise, autorizații; 

- Echipamentele/uneltele de pescuit (tip, dimensiune ochiurilor, grosimea firului, 

marcarea, verificarea marcajului exterior); 

- Capturile de pești; 

- Cala după finalizarea debarcării; 

- Captura de pește înregistrată în jurnalul de pescuit/notificarea prealabilă sosirii la țărm 

și cantitățile debarcate. 

Inspecția se va menționa în jurnalul de pescuit, se va întocmi Raportul de inspecție și se va 

completa Registrul unic de control. O regulă specifică acestui tip de control presupune asigurarea că 

peștele este plasat în loturi înaintea primei vânzări. 

 Pe timpul transportului inspecția(ce se poate efectua în orice loc din momentul debarcării 

până la sosirea produselor la locul de vânzare sau prelucrare) presupune verificarea: 

- Destinației transportului și datelor de identificare ale vehiculului; 

- Numele și adresei destinatarului; 



 

 
 

- Locului și datei încărcării; 

- Numărului de identificare externă și numele navei de pescuit; 

- Codului alfa-3 FAO al fiecărei specii și zonei geografice relevante în care au fost 

efectuate capturile; 

- Cantităților din fiecare specie transportată și dacă acestea corespund datelor înscrise pe 

documentul de transport  

- Integrității sigiliilor în cazul în care peștele este transportat în containere sigilate. Dacă 

este necesară desigilarea pentru verificare amănunțită, inspectorii vor aplica unul nou, 

specificând detaliile acestuia în documentul de transport și motivul înlăturării celui 

original. 

În urma activității se va întocmi Raportul de inspecție. 

Ultimul tip de control și inspecție presupune verificarea la comercializarea produselor 

pescărești.  Aceste proceduri au scopul de a verifica: 

- dacă produsele existente pe piață sunt etichetate în mod corespunzător în vederea 

asigurării trasabilității fiecărui lot(loturile de produse pescărești și de acvacultură pot fi  

puse în comun sau divizate după prima vânzare numai dacă se poate asigura 

trasabilitatea până în stadiul de capturare sau recoltare); 

- dacă peștii din lot au același grad de prospețime (pentru loturile mici nu e obligatoriu să 

fie omogene ca prospețime; în aceste loturi se clasifică conform ultimei clase de 

prospețime); 

- dacă loturile sunt clasificate pe categorii de dimensiune (în cazul loturilor de dimensiuni 

mici nu este obligatorie omogenitatea din punct de vedere al dimensiunii, ci se vor 

clasifica conform ultimei categorii de dimensiune prezente); 

- dacă etichetele aplicate sunt conforme cu legislația( numărul de identificare al lotului, 

numărul de identificare externă și numele navei sau numele unității de acvacultură, 

codul alfa-3 FAO, data capturii sau data producției, cantitățile estimate din fiecare 

specie, numele și adresa furnizorilor); 

- documentele de circulație a produselor; 

- spațiile de depozitare, cantități existente pe stoc, dimensiunea peștilor. 

Ulterior controlului se va completa Raportul de inspecție și se va menționa în Registrul unic de 

control.  

Procedura de inspecție și control în cadrul unităților de procesare a peștelui și produselor din pește 

Procedura propriu zisă de control presupune verificarea: 

- autorizației sanitare de funcționare; 

- autorizației sanitar veterinare de funcționare; 

- declarației de conformitate și a notei de vânzare; 

- înscrierii de către furnizor a categoriei de proveniență, prospețime și calibraj conform 

normelor legale; 

- înscrierii de către furnizor a denumirii corecte a speciilor de pești conform normelor 

legale; 



 

 
 

- modului de întocmire a Notei de intrare și recepție; 

- modului de întocmire a Procesului verbal de sortare în cazul constatării la recepție a 

unor specii neînscrise în documentele de livrare; 

- etichetării corecte; 

- termenelor de valabilitate 

- spațiilor de depozitare 

- provenienței peștelui și dimensiunii 

În urma controlului se va întocmi Procesul verbal de control și înscrie în Registrul unic de 

control. Procesul verbal va fi transmis spre verificare șefului filialei și Directorului Inspecții Ape 

Interioare spre informare.  

Procedura de inspecție și control a activității de pescuit științific 

În vederea eliberării autorizației speciale de pescuit în scop științific, solicitanții vor depune la 

sediul ANPA o cerere împreună cu documentele solicitate de art.2 al Ordinului nr. 867 din 25 iulie 

2016 privind condițiile de acordare a autorizației speciale de pescuit în scop științific70, cu 

modificările și completările ulterioare: 

- datele de identificare ale instituţiei de cercetare: actul normativ în baza căruia funcţionează, din 

care să reiasă că are în obiectul de activitate cercetarea ştiinţifică în domeniile resurselor acvatice vii, 

pescuitului şi acvaculturii, copie a certificatului de înregistrare fiscală, adresa, numerele de telefon şi 

fax, adresa de e-mail; 

- extrasul din planul de cercetare, care să prevadă temele de cercetare aprobate, cu domenii definite 

şi termene stabilite care corespund obiectivelor cercetării ştiinţifice în domeniul evaluării resurselor 

acvatice vii, pescuitului şi acvaculturii; 

- regulamentul de desfăşurare a pescuitului în scop ştiinţific, elaborat de fiecare instituţie de 

cercetare; 

- declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al instituţiei privind obligaţia de a 

transmite Agenţiei o sinteză care să cuprindă activităţile desfăşurate şi rezultatele obţinute ca 

urmare a practicării pescuitului în scop ştiinţific; 

- lista cu cercetătorii responsabili ai tematicii/temei de cercetare, personalul reprezentat de 

cercetători şi pescari care participă la pescuit, navele/ambarcaţiunile, uneltele şi metodele folosite la 

pescuit; 

- pentru speciile protejate şi strict protejate, o copie a ordinului ministrului mediului, apelor şi 

pădurilor de derogare de la măsurile de protecţie a speciilor strict protejate şi/sau privind utilizarea 

metodelor de capturare interzise a speciilor de peşti şi alte vieţuitoare acvatice, conform prevederilor 

art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.(art.2) 
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Navele folosite pentru desfășurarea activităților vor fi înscrise în Fișierul navelor și 

ambarcațiunilor d pescuit și vor fi radiate din Fișierul navelor și ambarcațiunilor de pescuit comercial 

împreună cu suspendarea licenței de pescuit. 

Pe teritoriul Rezervației Biosferei ”Delta Dunării” pescuitul științific se poate face în baza 

permisului de cercetare eliberat de Administrația Rezervației.   

După depunerea  documentelor, acestea vor fi repartizate personalului din cadrul Direcției 

pentru politici de pescuit, privatizare și concesionare care va verifica autenticitatea acestora. În urma 

verificării se va elibera Autorizația specială de pescuit în scop științific  a cărui valabilitate este de cel 

mult un an calendaristic, în conformitate cu termenele fazelor prevăzute în tema de cercetare.  

Procedurile de inspecție și control presupun 2 tipuri de verificări: a ) controlul și inspecția 

activității la sediul instituției de cercetare, și b) controlul și inspecția în zonele autorizate de pescuit. 

În cazul primului tip de control , în urma contactării conducerii instituției, se va verifica: 

- existența și valabilitatea autorizației de pescuit în scop științific; 

- acordul din partea ARBDD pentru desfășurarea activității de pescuit în zonele 

rezervației,sau acordul custodelui sau administratorului ariei naturale protejate; 

- lista persoanelor angajate participante la activitate; 

- ordinele de serviciu eliberate pentru personalul înscris în autorizație; 

- lista navelor și ambarcațiunilor, precum și a uneltelor dispozitivelor și echipamentelor 

utilizate; 

- existența Regulamentului de practicare a pescuitului științific; 

- documentele de monitorizare a capturilor. 

În cazul controlului și inspecției activității de pescuit în scop științific pe apă în zonele autorizate se va 

verifica: 

- înscrierea marcajului exterior conform datelor din Fișierul navelor și ambarcațiunilor de 

pescuit; 

- verificarea valabilității ordinelor de serviciu, documentelor de identitate, autorizației sau 

a altor documente privind exercitarea operațiunilor de pescuit științific; 

- verificarea uneltelor, dispozitivelor și echipamentelor aflate la bord; 

- verificare prezenței în zona de pescuit (barcă sau mal) a reprezentantului instituției de 

cercetare atunci când se utilizează echipamente de pescuit interzise; 

- verificarea documentelor de monitorizare a capturilor; 

- verificarea conformării cu prevederile Regulamentului de pescuit științific. 

 

În urma controalelor se va completa Procesul verbal de control și, dacă se contată încălcări, 

se va propune reținerea/suspendarea autorizației pe o durată de maximum 90 de zile. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Procedura de inspecție și control a capturilor de reproducători de sturioni și a stațiilor 

de reproducere artificială a sturionilor 

 

 

a) Inspecția și controlul  activității de capturare a reproducătorilor de sturioni 

În urma analizei documentației depuse conform prevederilor legale în materie, prin decizie a 

Președintelui ANPA  se vor stabili zonele de pescuit, cota alocată pe specii, condițiile de organizare și 

monitorizare, locul de plecare/sosire a ambarcațiunii. Capturarea speciilor se va face în prezența 

personalului ANPA, și se va completa fișa de captură care se va transmite agenției. Fiecare sturion va 

fi marcat cu mărci PIT și se va menționa într-un registru toate operațiunile și etapele parcurse de la 

capturare până la reproducere și eliberare. 

Controlul presupune: 

- Verificarea existenței și valabilității Autorizației speciale pentru capturarea 

reproducătorilor și efortul de pescuit corespunzător; 

- Încadrarea în cotele alocate prin monitorizarea fișelor de captură; 

- Verificarea utilizării de personal calificat în domeniul pescuitului; 

- Verificarea metodelor de capturare utilizate; 

- Completarea Fișei de captură; 

- Marcarea reproducătorilor cu cipuri PIT; 

- Verificarea modului de transport. 

 

b) Inspecția și controlul activității din stațiile de reproducere artificială a sturionilor 

Vizează: 

- Existența și valabilitatea licenței de acvacultură; 

- Înscrierea reproducătorilor în Registrul de evidență a reproducerii sturionilor 

- Existența Registrului de evidență a reproducerii sturionilor; 

- Verificarea utilizării unor metode de reproducere artificială care să asigure 

supraviețuirea reproducătorilor; 

- Prezența inspectorului piscicol regional la activitatea de pescuit științific; 

- Verificarea utilizării de personal calificat; 

- Înscrierea în Registru a datelor necesare ( specia, marca, greutatea, sexul, data 

capturării și eliberării, numărul fișei de captură, etc.);.În urma verificărilor, inspectorul 

piscicol responsabil va semna în rubrica aferentă a Registrului  

- Întocmirea procesului verbal de eliberare a reproducătorului în mediul natural ; 

- Marcarea de către agentul economic a puieților destinați programelor de repopulare cu 

sârmulițe codate CWT; 

- Datele referitoare la activitățile din cadrul stației ( livrări de puiet, primiri, mortalități, 

etc.); 

Dacă este necesar transferul  reproducătorului în alte stații, acest lucru se v putea face doar 

în prezența și cu viza inspectorilor regionali competenți. 



 

 
 

 

Cooperarea 
Colaborarea cu Jandarmeria Română  

Încheiat în anul 2011, protocolul(disponibil pe site-ul Agenției)  are scopul de a facilita 

desfășurarea de acțiuni comune pe linia respectării prevederilor legale privind protejarea resurselor 

acvatice vii, prevenirea și combaterea faptelor antisociale în domeniul pescuitului, acvaculturii, 

procesării și pieței produselor pescărești și, după caz, sancționarea faptelor contravenționale, 

respectiv luarea măsurilor legale în situațiile de natura infracțională constatate. 

 În realizarea obiectivelor protocolului (identificarea  modalităților de executare și 

organizarea de acțiuni în comun precum) instituțiile se vor informa reciproc în situația identificării 

încălcărilor prevederilor legale, constitui echipe mixte operative de intervenție. Pentru a crește 

gradul de operativitate, instituțiile vor organiza sesiuni de pregătire de specialitate a personalului 

implicat în acțiunile de control, precum și sesiuni de evaluare și analiză semestrială a modului de 

aplicare a protocolului. De asemenea, în baza expertizei și a experienței de pe teren, pot elabora 

propuneri pentru adaptarea cadrului legislativ existent în domeniu.  

În baza planurilor de colaborare, Agenția va solicita sprijinul Jandarmeriei cu cel puțin 48 de 

ore înainte de începerea acțiunii (cu excepția cazurilor urgente). Tot în sarcina agenției revine 

conducerea și coordonarea acțiunilor precum și asigurarea mijloacelor de transport. 

Responsabilitățile Jandarmeriei se referă, conform atribuțiilor acesteia, asigurarea 

efectivelor pentru luarea măsurilor de ordine publică, stabilirea identității persoanelor despre care 

există indicii că au săvârșit fapte ilegale în domeniul de competență.  De asemenea vor transmite 

Agenției datele de identificare ale șefului structurii de jandarmi desemnat pentru conducerea și 

coordonarea activităților.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Partea IV Autorități de reglementare în domeniul sanitar veterinar și 

pentru siguranța alimentelor 

1. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 

Alimentelor 
Activitatea sanitar veterinară este organizată în servicii de publice de stat, și activități 

sanitar-veterinare de liberă practică.  

 În cadrul serviciilor de stat se află Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru 

Siguranța Alimentelor, înființată în temeiul  Ordonanței nr. 42 din 29 ianuarie 2004 privind 

organizarea activității sanitar veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificările și 

completările ulterioare71, și a Hotărârii nr. 1415 din 18 noiembrie 2009 privind organizare și 

funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților 

din subordinea acesteia72, cu modificările și completările ulterioare,  fiind  reprezentată la nivel 

județean de direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, iar la nivel local prin 

circumscripțiile sanitar-veterinare zonale precum și circumscripțiile pentru siguranța alimentelor și 

posturile de inspecție la frontieră  În subordinea acesteia se mai află: Institutul de Diagnostic și 

Sănătate Animală, Institutul pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz 

Veterinar, Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară. 

 

Organ de specialitate al administrației publice centrale,  aflat în subordinea Guvernului și în 

coordonarea ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, cu rol de reglementare și control în 

domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor,  aplicabil persoanelor fizice şi  juridice 

proprietare sau deţinătoare de animale vii ori material germinativ de origine animală, celor care 

produc, depozitează, colectează, transportă, procesează, intermediază, pun pe piaţă, importă, 

exportă sau comercializează animale vii ori material germinativ de origine animală, produse şi 

subproduse de origine animală, produse medicinale veterinare, deşeuri, subproduse de origine 

animală care nu sunt destinate consumului uman sau agenţi patogeni de origine animală, produse şi 

materii utilizate în nutriţia animalelor ori alte materii şi produse ce pot influenţa starea de sănătate a 

animalelor. 

 

 Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor,  are prerogative 

de reglementare, de control, strategie, administrare a structurilor din subordine și de reprezentare în 

îndeplinirea atribuțiilor în vederea asigurării și garantării sănătății animalelor, sănătății publice, 

protecției animalelor, protecției mediului și a siguranței alimentelor. 

În temeiul art.3 din H.G. nr 1415/2009 Autoritatea are următoarele atribuții principale: 

A)În domeniul sanitar-veterinar: 

- organizează activităţile sanitar-veterinare publice pe întregul teritoriu al ţării, după o 

concepţie unitară în domeniul său de activitate; 

- conduce serviciile sanitar-veterinare de stat şi stabileşte necesităţile de finanţare a 

acestora; 

                                                           
71 Publicat în Monitorul Oficial nr 94 din 31 ianuarie 2004  
72 Publicată în Monitorul Oficial nr 834 din 3 decembrie 2009 



 

 
 

- elaborează norme sanitar-veterinare, aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii, pentru 

domeniul său de activitate, unice şi obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice; 

- stabileşte responsabilităţile medicilor veterinari pentru domeniul său de activitate; 

- stabileşte drepturile şi obligaţiile medicilor veterinari oficiali; 

- stabileşte drepturile şi obligaţiile medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi pentru 

efectuarea unor activităţi sanitar-veterinare publice; 

- elaborează şi avizează convenţii, parteneriate, protocoale şi acordurile interguvernamentale 

şi cu autorităţile centrale similare din alte state privind colaborarea în domeniul sanitar-

veterinar, cu respectarea legislaţiei europene şi naţionale; 

- cooperează şi răspunde împreună cu autorităţile administraţiei publice centrale de 

organizarea şi aplicarea măsurilor necesare pentru prevenirea şi combaterea bolilor 

animalelor şi a celor comune omului şi animalelor, precum şi pentru siguranţa alimentelor; 

- organizează, coordonează, gestionează şi controlează activitatea privind identificarea şi 

înregistrarea animalelor şi a exploataţiilor, precum şi radierea acestora din evidenţele 

veterinare, conform cu realitatea din teren, prin direcţiile sanitar-veterinare şi pentru 

siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti şi medicii veterinari de liberă 

practică împuterniciţi pentru efectuarea acestei activităţi; 

- organizează, coordonează, gestionează şi controlează activitatea de comerţ, import, export, 

tranzit şi inspecţie la frontieră, precum şi comerţul intracomunitar; 

- organizează şi asigură funcţionarea sistemului informatic sanitar-veterinar naţional şi 

conectarea acestuia la sistemul informatic veterinar comunitar; 

- elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare şi stabileşte atribuţiile şi 

responsabilităţile unităţilor din subordine; 

- organizează, conform legii, prin direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor 

judeţene şi a municipiului Bucureşti, activităţile sanitar-veterinare publice de interes naţional, 

care controlează şi răspund de efectuarea acestora de către medicii veterinari de liberă 

practică împuterniciţi; 

- organizează activităţile sanitar-veterinare publice de interes la nivel naţional, prin 

încheierea de acorduri-cadru, conform legislaţiei privind achiziţiile publice, sau prin direcţiile 

sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, după 

caz, stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii; 

- stabileşte cerinţele sanitar-veterinare pentru: anunţarea, declararea, notificarea internă şi 

internaţională a oricărei suspiciuni de boală sau îmbolnăvire; producerea, comercializarea, 

deţinerea şi utilizarea substanţelor tireostatice, hormonale, beta-agoniste ori a altor 

substanţe similare, pentru administrare la animale producătoare de hrană; supravegherea şi 

monitorizarea unor substanţe şi a reziduurilor la animale vii, produse şi subproduse destinate 

consumului uman; supravegherea, prevenirea şi controlul zoonozelor; producerea, testarea, 

autorizarea, prescrierea, utilizarea, importul, comerţul intracomunitar, tranzitul şi exportul de 

furaje medicamentate, aditivi furajeri şi de hrană concentrată pentru animale de companie; 

inspecţii şi controale sanitar-veterinare; organizarea şi funcţionarea posturilor de inspecţie la 

frontieră, precum şi procedurile de efectuare a acestor inspecţii şi controale; producerea, 

testarea, autorizarea, depozitarea, transportul, comercializarea, utilizarea, importul, 

tranzitul, exportul şi comerţul intracomunitar cu furaje, materii furajere, premixuri, 

zooforturi, aditivi furajeri, furaje complete, furaje suplimentare, furaje combinate, alte 

materii şi produse utilizate în furajarea şi nutriţia animalelor; producerea, testarea, 



 

 
 

autorizarea, depozitarea, transportul, comercializarea, utilizarea, importul, tranzitul, exportul 

şi comerţul intracomunitar cu produse medicinale veterinare, precum şi pentru alte activităţi 

specifice domeniului sanitar-veterinar; 

- stabileşte politicile în domeniul bunăstării animalelor, la fermă, în timpul transportului şi la 

sacrificare sau ucidere; 

- face analize de risc epidemiologie şi geoepidemiologic; 

- face studii de epidemiologie generală şi epidemiologie descriptivă şi biostatistică; 

- face studii de epidemiosupraveghere şi supraveghere transfrontalieră; 

- face analize economico-veterinare prin evaluări micro - şi macroeconomice; 

- participă la crearea şi funcţionarea sistemului de notificare şi înregistrare a bolilor la 

animale; 

- creează şi asigură funcţionarea sistemului de clasificare şi certificare a sfatusului de 

sănătate a animalelor; 

- elaborează politicile de luptă în cazul apariţiei de boli majore la animale; 

- elaborează concepte cu care să poată lucra în caz de necesitate; 

- elaborează şi reactualizează planurile de contingenţă în domeniul sanitar-veterinar; 

- elaborează manualele operaţionale de aplicare a planurilor de contingenţă în domeniul 

sanitar-veterinar; 

- stabileşte o reţea de contact pentru facilitarea alertei în teritoriu în caz de criză; 

- solicită, atunci când este cazul, activarea Centrului Naţional de Combatere a Bolilor, pentru 

organizarea acţiunilor de intervenţie pentru combaterea epidemiilor în rândul animalelor, şi 

coordonează activitatea grupurilor de lucru; 

- notifică organismelor internaţionale cu responsabilităţi în domeniu, respectiv Direcţia 

Generală Sănătate şi Protecţia Consumatorilor din cadrul Comisiei Europene, denumită în 

continuare DG SANCO, şi Organizaţia Mondială pentru Sănătatea Animală, suspiciunile şi 

confirmările cazurilor de boli infecţioase cu mare difuzibilitate la animale; 

- activează centrele de criză create la nivel local, conform prevederilor legale; 

- controlează funcţionalitatea centrelor de criză în cazul epidemiilor în rândul animalelor, prin 

includerea de personal suplimentar în caz de necesitate; 

- contribuie efectiv la combaterea epidemiilor în rândul animalelor, conform normelor Uniunii 

Europene şi conform măsurilor stipulate în manualul operaţional; 

-  colaborează cu structurile subordonate în ceea ce priveşte planificarea măsurilor de 

combatere a epidemiilor în rândul animalelor; 

- stabileşte mijloacele necesare combaterii epidemiei şi actualizează planurile organizaţionale 

şi programele de desfăşurare a activităţilor pentru centrele de criză; 

- stabileşte condiţiile sanitare veterinare de comerţ intracomunitar, import, export şi tranzit 

pentru animale vii, ovule, embrioni, spermă, hrană pentru animale; 

- stabileşte politicile în domeniul bolilor care pot afecta animalele vii; 

- cooperează pe plan internaţional cu toate organizaţiile implicate în domeniul sănătăţii 

animalelor şi în alte domenii conexe pentru a păstra România în circuitul politicilor europene 

şi internaţionale specifice; 

- elaborează programele naţionale în domeniul sanitar-veterinar; 

- controlează aplicarea normelor sanitare veterinare; 

- coordonează şi organizează în numele Autorităţii activitatea de formare, instruire şi 

perfecţionare a personalului implicat în domeniul sanitar-veterinar; 



 

 
 

- promovează şi coordonează activitatea de instruire şi perfecţionare a personalului în 

domeniul sanitar-veterinar prin efectuarea de cursuri postuniversitare în domeniul său de 

activitate, în cadrul universităţilor acreditate în acest sens de Ministerul Educaţiei, Cercetării 

şi Inovării pe bază de protocol sau parteneriat încheiat cu instituţiile de învăţământ superior 

acreditate în domeniul sanitar-veterinar; 

- organizează activităţi specifice de audit în scopul realizării prevederilor regulamentelor 

europene; 

- îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative în domeniul sanitar-veterinar. 

 

B)În domeniul siguranţei alimentelor: 

- elaborează şi implementează strategia şi legislaţia privind siguranţa alimentelor; 

- elaborează norme pentru siguranţa alimentelor, aprobate prin ordin al preşedintelui 

Autorităţii, iar dacă este cazul, împreună cu autorităţile competente, aprobate prin ordine 

comune; 

- promovează şi coordonează elaborarea metodologiilor unitare de evaluare a riscului în 

domeniul siguranţei alimentelor; 

- realizează evaluarea riscului şi stabileşte măsurile ce se impun atunci când apare o 

problemă majoră ce poate periclita sănătatea oamenilor; 

- coordonează activităţile de elaborare a codurilor de bună practică şi alte asemenea 

activităţi; 

- coordonează metodologic activitatea de supraveghere şi control privind siguranţa 

alimentelor, de la producerea materiilor prime până la consumatorul final; 

- asigură coordonarea elaborării şi implementării politicilor guvernamentale în domeniul 

siguranţei alimentelor şi al biotehnologiei; 

- coordonează identificarea specialiştilor în vederea participării la activităţile Codex 

Alimentarius, precum şi la activităţile organismelor şi organizaţiilor naţionale şi 

internaţionale în domeniul specific de activitate; 

- coordonează identificarea specialiştilor în vederea participării la acţiunile organismelor şi 

organizaţiilor naţionale şi internaţionale în domeniul standardizării, siguranţei şi calităţii 

alimentelor; 

- coordonează activitatea de control în domeniul siguranţei şi calităţii alimentelor, după 

modelul existent în ţările din Uniunea Europeană; 

- coordonează metodologic activitatea de control, testare şi expertizare a alimentelor, de la 

producerea materiilor prime până la distribuirea către consumator; 

- realizează şi valorifică bazele de date proprii prin colectarea, clasificarea, corelarea, 

actualizarea permanentă, arhivarea şi diseminarea informaţiilor privind monitorizarea 

înregistrărilor, avizărilor şi a autorizărilor privind siguranţa alimentelor, acordate de 

autorităţile publice cu atribuţii în acest domeniu, monitorizarea rezultatelor acţiunilor de 

supraveghere şi control privind siguranţa alimentelor, precum şi a cadrului legislativ în 

domeniu, datele statistice şi datele privind procesul de cercetare-dezvoltare; 

- coordonează activitatea de formare, instruire şi perfecţionare a personalului implicat în 

domeniul siguranţei alimentelor; 

- acordă avize ştiinţifice şi asistenţă tehnică în domeniul specific de activitate; 

- reprezintă punctul naţional de contact şi coordonatorul la nivel naţional al Sistemului rapid 

de alertă pentru alimente şi furaje - SRAAF; 



 

 
 

- organizează un punct permanent de contact pe baza unui tel verde, telefon de urgenţă de la 

care orice persoană fizică sau juridică poate obţine informaţii obiective şi la care aceasta 

poate prezenta contestaţii în domeniul siguranţei alimentelor; 

- asigură supravegherea şi controlul privind respectarea condiţiilor generale din domeniul 

alimentar, prin punerea în practică a unor măsuri specifice care să conducă la diminuarea 

incidenţei şi la eliminarea bolilor transmisibile de la animale la om; 

- supraveghează şi monitorizează, din punctul de vedere al siguranţei alimentelor, operatorii 

economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul industriei agroalimentare; 

- participă la activitatea de standardizare, gradare şi clasificare a produselor agroalimentare, 

împreună cu celelalte instituţii abilitate; 

- reprezintă punctul de contact şi ţine permanent legătura cu autorităţile pentru siguranţa 

alimentelor, constituite la nivel naţional şi internaţional; 

- elaborează şi promovează acte normative în domeniul sanitar-veterinar şi al siguranţei 

alimentelor şi participă la promovarea reglementărilor în domeniul calităţii alimentelor; 

- elaborează programe naţionale în domeniul siguranţei alimentelor, împreună cu celelalte 

instituţii abilitate; 

- promovează şi coordonează activitatea de instruire şi perfecţionare a personalului în 

domeniul siguranţei alimentelor prin efectuarea de cursuri postuniversitare în domeniul său 

de activitate, în cadrul universităţilor acreditate în acest sens de Ministerul Educaţiei, 

Cercetării şi Inovării pe bază de protocol sau parteneriat încheiat cu instituţiile de învăţământ 

superior acreditate în domeniul siguranţei alimentelor; 

- elaborează şi avizează convenţii, parteneriate, protocoale şi acorduri interguvernamentale 

şi cu autorităţile centrale similare din alte state privind colaborarea în domeniul siguranţei 

alimentelor, cu respectarea legislaţiei europene şi naţionale; 

- organizează, coordonează, gestionează şi controlează activitatea de comerţ intracomunitar, 

import, export, tranzit şi inspecţie la frontieră în domeniul siguranţei alimentelor; 

- elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare şi stabileşte atribuţiile şi 

responsabilităţile unităţilor din subordine în domeniul siguranţei alimentelor; 

- participă la elaborarea strategiilor naţionale şi internaţionale în domeniul terorismului şi 

bioterorismului alimentar; 

- cooperează şi răspunde împreună cu autorităţile administraţiei publice centrale de 

organizarea şi aplicarea măsurilor necesare pentru siguranţa alimentelor; 

- elaborează şi reactualizează planurile de contingenţă în domeniul siguranţei alimentelor; 

- notifică organismele internaţionale WHO, EFSA, DG SANCO, FAO cu responsabilităţi în 

domeniul siguranţei alimentelor; 

- cooperează pe plan internaţional cu toate organizaţiile implicate în domeniul siguranţei 

alimentelor şi în alte domenii conexe pentru a păstra România în circuitul politicilor europene 

şi internaţionale specifice; 

- verifică aplicarea la nivel naţional şi teritorial a normelor privind siguranţa alimentelor; 

- asigură controlul oficial la operatorii care produc, procesează, transportă şi comercializează 

alimente; 

- organizează activităţi specifice de audit în scopul realizării şi implementării prevederilor 

regulamentelor europene; 

- coordonează elaborarea Planului naţional unic de control integrat pentru România - PNUCI 

şi Raportul anual referitor la PNUCI; 



 

 
 

- îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi în domeniul 

reglementării alimentaţiei şi biotehnologiei stabilite prin legislaţia în vigoare naţională şi 

europeană. 

 

Pentru aducerea la îndeplinire a acestor atribuții, autoritatea este abilitată să 

armonizeze cadrul legislativ național cu reglementările Uniunii Europene(prin elaborarea și 

promovarea actelor normative relevante, ce vor fi supuse spre aprobare Guvernului), 

întreprindă demersurile necesare pentru obținerea unor contribuții financiare comunitare și 

ducerea la îndeplinire a programelor finanțate conform prevederilor Regulamentelor  și 

deciziilor Europene, contracteze servicii de consultanță relevante pentru buna desfășurare a 

atribuțiilor sale.  

Sugestie de acțiune 

În temeiul actului normativ de funcționare și organizare a autorității, aceasta , în 

limita bugetului, va edita buletine informative și alte publicații de specialitate. WWF se poate 

implica activ în editarea unor materiale informative specifice domeniului vizat.  

 

Autoritatea va face publice avizele științifice, rapoartele de activitate, precum și alte 

documente de interes public, și va permite accesul la documentele proprii și la măsuri astfel încât 

părțile interesate să primească informații obiective și accesibile, în condițiile legii.  

Structura organizatorică 
 

Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor  este condusă  de 

un Președinte (cu rang de secretar de stat) , împreună cu 2 vicepreședinți (subsecretari de stat), 

având un mandat de 5 ani.  Aceștia coordonează activitatea instituției, precum și a unităților 

subordonate, numește și eliberează personalul , reprezintă autoritatea în raporturile cu alte entități, 

participă ca invitat la ședințele Guvernului ce au ca temă probleme din domeniul de activitate. În 

plus este ordonator principal de credit, iar în desfășurarea activității emite ordine  și instrucțiuni, cele 

cu caracter normativ fiind publicate în Monitorul Oficial (partea I).  

Autoritatea are în structura organizatorică un Secretar de Stat numit de către Primul 

Ministru în baza unui concurs.  

 

 

A. Structura Organizatorică a Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru 

Siguranța Alimentelor 

În temeiul Regulamentului de organizare și funcționare al Autorității Naționale Sanitare 

Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor din 2016, disponibil pe pagina de internet a instituției, 

prezentăm Structura organizatorică, cu mențiunea că au fost detaliate doar organismele care ar 

putea avea relevanță pentru studiul de față: 

 

 

1. Președinte 

2. Vicepreședinte - 2 posturi  

3. Secretar General 

4. Cabinetul Președintelui 



 

 
 

5. Direcția Generală Sănătatea și Bunăstarea Animalelor, Prevenirea și Combaterea 

Bolilor la Animale -    

Direcție ce are în subordinea sa 2 servicii:  

a. Serviciul Sănătatea și Bunăstarea Animalelor, la rândul ei subordonată în 2 birouri, 

Biroul Sănătatea Animalelor, și  Biroul Bunăstarea Animalelor.  

În  temeiul art.24 al Regulamentului de organizare și funcționare Biroul Sănătatea 

Animalelor are următoarele atribuții specifice: 

”1. Răspunde de întocmirea documentaţiei specifice de fundamentare şi stabilire a acţiunilor 
din domeniile specifice de competenţă cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, 
control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia 
animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, 
caprinelor şi ecvideelor, denumit în continuare Program strategic;  

2. Răspunde de întocmirea documentaţiei de fundamentare şi stabilire a obiectivelor/ţintelor 
de supraveghere din domeniile specifice de competenţă;  

3. Răspunde de întocmirea documentaţiei specifice de iniţiere, elaborare şi fundamentare a 
proiectelor de acte normative din domeniul de competenţă, pe baza analizei şi prelucrării 
informaţiilor primite de la structurile de coordonare a controlului oficial, structurile de control/audit 
intern, structura de statistică, instituţiile subordonate, precum şi de la instituţiile/organismele 
europene şi internaţionale;  

4. Întocmeşte materiale informative de promovare a bunelor practici pentru operatorii 
economici, precum şi de educare/informare a populaţiei pe domeniile specifice de competenţă;  

5. Asigură iniţierea şi elaborarea documentaţiei specifice de reglementare în vederea 
implementării politicii guvernamentale în domeniile specifice de competenţă;  

6. Întocmeşte şi actualizează baza naţională cu specialiştii din segmentele specifice 
domeniilor de competenţă;  

7. Răspunde de întocmirea şi fundamentarea documentaţiei justificative privind 
nominalizarea specialiştilor din baza naţională pentru participarea la reuniuni tehnice şi grupuri de 
lucru la nivel de experţi organizate la nivel naţional, european şi internaţional din domeniile specifice 
de competenţă;  

8. Răspunde de întocmirea documentaţiei privind fundamentarea, organizarea şi realizarea 
programelor de instruire organizate la nivel naţional, precum şi a documentaţiei justificative privind 
participarea personalului A.N.S.V.S.A. şi al instituţiilor subordonate, în cadrul programelor de instruire 
la nivel european în domeniile specifice de competenţă;  

9. Participă la elaborarea convenţiilor, parteneriatelor, protocoalelor şi acordurilor 
interguvernamentale şi cu autorităţile competente din alte state privind colaborarea în domeniile 
specifice de competenţă urmărind apărarea intereselor României;  
10. Răspunde de furnizarea datelor şi informaţiilor aferente competenţelor specifice structurii, către 
reprezentanţii abilitaţi ai instituţiilor/organismelor naţionale, europene şi internaţionale, în 
conformitate cu angajamentele A.N.S.V.S.A. şi cu respectarea termenelor stabilite;  
11. Elaborează şi răspunde de întocmirea şi fundamentarea documentelor de poziţie a României 
şi/sau mandatelor cu privire la aspectele legate de domeniul de competenţă, pe temele care 
figurează pe agenda reuniunilor Consiliului Uniunii Europene şi ale C.E., urmărind apărarea 
intereselor României, pe care le transmite Compartimentului Consilieri Afaceri Europene;  
12. Participă la reuniunile tehnice organizate la nivel național, european și internațional, în domeniul 
de competenţă;  

13. Asigură participarea la elaborarea documentaţiei specifice cu privire la modul de 
respectare de către agricultori a SMR referitoare la domeniile specifice de competenţă;  



 

 
 

14. Elaborează şi fundamentează programele tehnice de supraveghere, control şi eradicare a 
bolilor în vederea accesării de fonduri europene, în conformitate cu legislaţia europeană în vigoare;  

15. Coordonează activitatea specifică de autorizare/înregistrare din domeniul sănătăţii 
animalelor, inclusiv a mijloacelor de transport SNCU, realizată de D.S.V.S.A., întocmeşte şi 
actualizează baza de date naţională aferentă şi realizează demersurile specifice pentru publicarea 
acesteia pe website-ul instituţiei;  

16. Răspunde de transmiterea datelor şi a informaţiilor solicitate de Direcţia Analiză Statistică 
şi Tehnologia Informaţiei, potrivit domeniului de competență;  

17. Răspunde de monitorizarea modului de îndeplinire a acţiunilor prevăzute în cadrul 
programelor de supraveghere, control şi eradicare a bolilor, finanţate din fonduri europene, şi 
avizează din punct de vedere tehnic rapoartele tehnico-financiare;  

18. Propune directorului general al Direcţiei Generale Sănătatea şi Bunăstarea Animalelor, 
Prevenirea şi Combaterea Bolilor la Animale realizarea de verificări privind modul de îndeplinire a 
acţiunilor prevăzute în cadrul programelor de supraveghere, control şi eradicare a bolilor, finanţate 
din fonduri europene;  

19. Răspunde de transmiterea către C.E. a rapoartelor tehnico-financiare aprobate, întocmite 
în cadrul programelor de supraveghere, control şi eradicare a bolilor, finanţate din fonduri europene, 
cu respectarea termenelor stabilite, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;  

20. Transmite prin mediul electronic online, în calitate de ofiţer raportor al României la EFSA, 
datele înregistrate pe parcursul anului anterior, sub formă de raport de ţară al României privind 
zoonozele, agenţii zoonotici şi rezistenţa antimicrobiană asociată acestora, în unităţile de creştere a 
animalelor şi în unităţi care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de 
origine animală, precum şi a toxiinfecţiilor alimentare produse în urma consumului de produse de 
origine animală;  

21. Răspunde de raportarea către conducerea A.N.S.V.S.A. a activităţilor realizate, conform 
dispoziţiilor primite;  

22. Răspunde de elaborarea şi avizarea planurilor de măsuri/acţiuni faţă de 
recomandările/măsurile primite în urma auditurilor/controalelor interne şi externe a activităţilor 
specifice, precum şi de realizarea acestora în termenele stabilite, în conformitate cu legislaţia 
specifică în vigoare;  

23. Răspunde la solicitările altor structuri din cadrul A.N.S.V.S.A. și ale persoanelor fizice sau 
juridice, privind domeniile de competenţă, conform legislației în vigoare;  

24. Soluţionează petiţiile primite în responsabilitatea sa de la Serviciul Comunicare, şi 
comunică răspunsurile către acesta, având în vedere respectarea termenului legal de răspuns către 
petent, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea 
activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002;  
25. Duce la îndeplinire şi alte sarcini dispuse de conducerea instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare, în 

limita competenţelor specifice.” 

În temeiul art26, Biroul Bunăstarea Animalelor are următoarele atribuții: 

1. Răspunde de întocmirea documentaţiei specifice de fundamentare şi stabilire a acţiunilor din 

domeniul specific de competenţă cuprinse în Program strategic; 

2. Răspunde de întocmirea documentaţiei specifice de iniţiere, elaborare şi fundamentare a 

proiectelor de acte normative din domeniul de competenţă, pe baza analizei şi prelucrării 

informaţiilor primite de la structurile de coordonare a controlului oficial, structurile de control/audit 

intern, structura de statistică, instituţiile subordonate, precum şi de la instituţiile/organismele 

europene şi internaţionale; 



 

 
 

3. Întocmeşte materiale informative de promovare a bunelor practici pentru operatorii economici, 

precum şi de educare/informare a consumatorilor pe domeniul specific de competenţă; 

4. Asigură iniţierea şi elaborarea documentaţiei specifice de reglementare în vederea implementării 

politicii guvernamentale în domeniul specific de competenţă; 

5. Întocmeşte şi actualizează baza naţională cu specialiştii din segmentele specifice domeniilor de 

competenţă; 

6. Răspunde de întocmirea şi fundamentarea documentaţiei justificative privind nominalizarea 

specialiştilor din baza naţională pentru participarea la reuniuni tehnice şi grupuri de lucru la nivel de 

experţi organizate la nivel naţional, european şi internaţional din domeniile specifice de competenţă; 

7. Răspunde de întocmirea documentaţiei privind fundamentarea, organizarea şi realizarea 

programelor de instruire organizate la nivel naţional, precum şi a documentaţiei justificative privind 

participarea personalului A.N.S.V.S.A. şi al instituţiilor subordonate, în cadrul programelor de instruire 

la nivel european în domeniile specifice de competenţă; 

8. Participă la elaborarea convenţiilor, parteneriatelor, protocoalelor şi acordurilor 

interguvernamentale şi cu autorităţile competente din alte state privind colaborarea în domeniul 

specific de competenţă urmărind apărarea intereselor României; 

9. Răspunde de întocmirea documentelor de poziţie a României cu privire la aspectele legate de 

domeniile de competenţă, pe temele care figurează pe agenda reuniunilor Consiliului Uniunii 

Europene şi ale C.E., pe care o transmite Compartimentului Consilieri Afaceri Europene; 

10. Asigură participarea la elaborarea documentaţiei specifice cu privire la modul de respectare de 

către agricultori a SMR referitoare la domeniul specific de competenţă împreună cu alte structuri de 

specialitate din cadrul A.N.S.V.S.A.; 

11. Răspunde de furnizarea datelor şi informaţiilor aferente competenţelor specifice structurii, către 

reprezentanţii abilitaţi ai instituţiilor/organismelor naţionale, europene şi internaţionale, în 

conformitate cu angajamentele A.N.S.V.S.A. şi cu respectarea termenelor stabilite; 

12. Elaborează şi răspunde de întocmirea şi fundamentarea documentelor de poziţie a României 

şi/sau mandatelor cu privire la aspectele legate de domeniul de competenţă, pe temele care 

figurează pe agenda reuniunilor Consiliului Uniunii Europene şi ale C.E., urmărind apărarea 

intereselor României, pe care le transmite Compartimentului Consilieri Afaceri Europene;  

13. Participă la reuniunile tehnice organizate la nivel național, european și internațional, în domeniul 

de competenţă; 

14. Răspunde de transmiterea datelor şi a informaţiilor solicitate de Direcţia Analiză Statistică şi 

Tehnologia Informaţiei conform solicitărilor primite, potrivit domeniului de competență; 

15. Răspunde de raportarea către conducerea A.N.S.V.S.A. a activităţilor realizate, conform 

dispoziţiilor primite; 



 

 
 

16. Răspunde de elaborarea şi avizarea planurilor de măsuri/acţiuni faţă de recomandările/măsurile 

primite în urma auditurilor/controalelor interne şi externe a activităţilor specifice, precum şi de 

realizarea acestora în termenele stabilite, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare; 

17. Răspunde la solicitările altor structuri din cadrul A.N.S.V.S.A. și ale persoanelor fizice sau juridice, 

privind domeniile de competenţă, conform legislației în vigoare; 

18. Soluţionează petiţiile primite în responsabilitatea sa de la Serviciul Comunicare, şi comunică 

răspunsurile către acesta, având în vedere respectarea termenului legal de răspuns către petent, în 

conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 233/2002; 

19. Duce la îndeplinire şi alte sarcini dispuse de conducerea instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare, în 

limita competenţelor specifice. 

b. Serviciul Identificarea și Înregistrarea Animalelor  cu atribuții în: 

1. Răspunde de întocmirea documentaţiei specifice de fundamentare şi stabilire a acţiunilor din 

domeniile specifice de competenţă cuprinse în Programul strategic; 

2. Răspunde de întocmirea documentaţiei specifice de iniţiere, elaborare şi fundamentare a 

proiectelor de acte normative din domeniul de competenţă, pe baza analizei şi prelucrării 

informaţiilor primite de la structurile de coordonare a controlului oficial, structurile de control/audit 

intern, structura de statistică, instituţiile subordonate, precum şi de la instituţiile/organismele 

europene şi internaţionale; 

3. Întocmeşte materiale informative de promovare a bunelor practici pentru operatorii economici, 

crescătorii de animale precum şi de educare/informare a populaţiei în domeniile specifice de 

competenţă; 

4. Întocmeşte şi actualizează baza naţională cu specialiştii din domeniile de competenţă; 

5. Răspunde de întocmirea şi fundamentarea documentaţiei justificative privind nominalizarea 

specialiştilor din baza naţională pentru participarea la reuniuni tehnice şi grupuri de lucru la nivel de 

experţi organizate la nivel naţional, european şi internaţional din domeniile specifice de competenţă; 

6. Răspunde de întocmirea documentaţiei privind fundamentarea, organizarea şi realizarea 

programelor de instruire organizate la nivel naţional, precum şi a documentaţiei justificative privind 

participarea personalului A.N.S.V.S.A. şi al instituţiilor subordonate, în cadrul programelor de instruire 

la nivel european în domeniile specifice de competenţă; 

7. Participă la elaborarea convenţiilor, parteneriatelor, protocoalelor şi acordurilor 

interguvernamentale şi cu autorităţile competente din alte state privind colaborarea în domeniile 

specifice de competenţă urmărind apărarea intereselor României; 

8. Răspunde de furnizarea datelor şi informaţiilor aferente competenţelor specifice structurii, către 

reprezentanţii abilitaţi ai instituţiilor/organismelor naţionale, europene şi internaţionale, în 

conformitate cu angajamentele A.N.S.V.S.A. şi cu respectarea termenelor stabilite; 



 

 
 

9. Coordonează elaborarea documentaţiei specifice cu privire la modul de respectare de către 

agricultori a SMR la nivelul A.N.S.V.S.A.; 

10. Răspunde de elaborarea documentaţiei specifice cu privire la modul de respectare de către 

agricultori a SMR referitoare la domeniul de competenţă; 

11. Gestionează eşantioanele de control şi supracontrol primite de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură, asigură încărcarea acestora în aplicaţiile electronice dedicate în acest sens şi 

transmite către A.P.I.A. raportul cu rezultatele controalelor şi supracontroalelor; 

12. Participă la elaborarea, actualizarea şi transmiterea către D.S.V.S.A. a documentaţiei procedurale 

operaţionale cadru pentru efectuarea controalelor oficiale în domeniile de competenţă; 

13. Stabileşte proceduri specifice de control cu privire la calitatea mijloacelor oficiale de identificare a 

animalelor, comercializate pe teritoriul României; 

14. Răspunde de întocmirea şi fundamentarea documentelor de poziţie şi/sau mandatelor în 

domeniile specifice de competenţă, pentru reprezentanţii României din cadrul întâlnirilor sau 

reuniunilor cu instituţiile/ organismele europene şi cele din alte state, urmărind apărarea intereselor 

României şi ale A.N.S.V.S.A., pe care le transmite Compartimentului Consilieri Afaceri Europene; 

15. Răspunde de furnizarea datelor şi informaţiilor aferente competenţelor specifice structurii, către 

reprezentanţii abilitaţi ai instituţiilor/organismelor naţionale, europene şi internaţionale, în 

conformitate cu angajamentele A.N.S.V.S.A. şi cu respectarea termenelor stabilite; 

16. Participă la reuniunile tehnice organizate la nivel național, european și internațional, în domeniul 

de competenţă; 

17. Evaluează solicitările agenţilor economici, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, cu privire la 

aprobarea mijloacelor oficiale de identificare şi întocmeşte, după caz, documentele de 

aprobare/respingere; 

18. Răspunde de transmiterea datelor şi a informaţiilor solicitate de Direcţia Analiză Statistică şi 

Tehnologia Informaţiei conform solicitărilor primite, potrivit domeniului de competență; 

19. Răspunde de raportarea către conducerea A.N.S.V.S.A. a activităţilor realizate, conform 

dispoziţiilor primite; 

20. Răspunde de elaborarea şi avizarea planurilor de măsuri/acţiuni faţă de recomandările/măsurile 

primite în urma auditurilor/controalelor interne şi externe a activităţilor specifice, precum şi de 

realizarea acestora în termenele stabilite, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare; 

21. Răspunde la solicitările altor structuri din cadrul A.N.S.V.S.A. și ale persoanelor fizice sau juridice, 

privind domeniile de competenţă, conform legislației în vigoare; 

22. Soluţionează petiţiile primite în responsabilitatea sa de la Serviciul Comunicare, şi comunică 

răspunsurile către acesta, având în vedere respectarea termenului legal de răspuns către petent, în 

conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 233/2002; 



 

 
 

23. Duce la îndeplinire şi alte sarcini dispuse de conducerea instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare, în 

limita competenţelor specifice 

În cadrul acestei Direcții funcționează Direcția Coordonare Control Oficial Sănătatea și 

Bunăstarea Animalelor, Prevenirea și Combaterea Bolilor la Animale ce are în componența sa 

Serviciul Coordonare Control și Notificare Boli, Serviciul Coordonare Control Bunăstare și Poliția 

Animalelor, Biroul Coordonare Control Identificarea și Înregistrarea Animalelor. 

6 Direcția Generală Siguranța Alimentelor  ce are în structura sa  

a) Direcția Reglementare Siguranța Alimentelor, ce are în subordine 

- Serviciul Reglementare Siguranța Alimentelor cu atribuții: 

1. Întocmeşte documentaţia specifică de iniţiere, elaborare şi fundamentare a proiectelor de acte 

normative, pe baza analizei şi prelucrării informaţiilor primite de la structurile de coordonare a 

controlului oficial, structurile de control/audit intern, structura de statistică, instituţiile subordonate, 

precum şi de la instituţiile/organismele europene şi internaţionale; 

2. Elaborează programul naţional de instruire pentru domeniul igienei şi sănătății publice, zoonozelor, 

parametrilor fizico-chimici, microbiologici, aditivi, reziduuri de pesticide, contaminanţi, 

radioactivitate, organisme modificate genetic şi al altor substanţe din alimente; 

3. Elaborează şi transmite structurilor cu atribuţii şi responsabilităţi în efectuarea controalelor oficiale 

de la nivelul D.S.V.S.A. instrucţiunile tehnice necesare realizării într-un mod uniform a controalelor 

oficiale din domeniul siguranţei alimentelor; 

4. Stabilește măsuri necesare implementării procedurilor pentru încadrarea în clase de risc a 

unităţilor autorizate/înregistrate sanitar - veterinar care produc, procesează, depozitează, transportă 

şi/sau distribuie produse de origine animală și nonanimală; 

5. Răspunde de organizarea instruirii periodice şi de verificarea cunoştinţelor personalului de la nivel 

central şi teritorial care desfăşoară activităţi de control oficial, asupra aspectelor din domeniul 

siguranţei alimentelor, igienei şi expertizei produselor de origine animală și nonanimală, monitorizării 

zoonozelor, parametrilor fizico-chimici, microbiologici, aditivilor, reziduurilor de pesticide, 

contaminanţilor, radioactivității, organismelor modificate genetic şi a altor substanţe, conform 

domeniului de competență; 

6. Asigură participarea la şedinţele Comisiei Naţionale pentru Produsele Biocide, în conformitate cu 

prevederile legale privind constituirea, organizarea și funcționarea acesteia; 

7. Participă, în baza nominalizărilor preşedintelui A.N.S.V.S.A., la programele de instruire şi reuniunile 

grupurilor de experţi organizate de către C.E., EFSA și alte organisme europene și internaționale în 

domeniul de competenţă și răspunde de diseminarea informațiilor și de instruirea personalului din 

subordine; 

8. Reprezintă Punctul Naţional de Contact al României pentru reţeaua de colectare a datelor cu 

privire la zoonozele transmisibile prin consumul de alimente de origine animală; 

9. Verifică şi transmite către ofiţerul raportor către EFSA din cadrul A.N.S.V.S.A. datele privind 

zoonozele, agenţii zoonotici identificaţi în unităţile care produc, procesează, depozitează, transportă 



 

 
 

şi/sau distribuie produse de origine animală, precum şi cazurile de toxiinfecţii alimentare produse în 

urma consumului de produse de origine animală; 

10. Acordă sprijinul tehnic necesar şi avizează Ghidurile de Bune Practici din domeniul produselor de 

origine animală și nonanimală, elaborate de asociaţiile profesionale din industria alimentară; 

11. Răspunde de evaluarea informaţiilor colectate şi raportează, la solicitarea C.E., datele şi măsurile 

dispuse în domeniul siguranţei alimentelor, igienei şi expertizei produselor de origine animală și 

nonanimală; 

12. Organizează şi participă la discuţiile tehnice Interguvernamentale, în vederea negocierii şi 

stabilirii condiţiilor sanitar - veterinare și pentru siguranța alimentelor pentru domeniul propriu de 

competenţă; 

13. Participă la programe de perfecţionare sau specializare naţionale şi internaţionale, precum şi la 

schimburi de experienţă în domeniul de competenţă; 

14. Participă la avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte autorități și instituţii publice 

implicate în domeniul siguranței alimentelor; 

15. Iniţiază, gestionează şi/sau participă la proiecte naţionale şi internaţionale, pe domeniul specific 

de activitate; 

16. Coordonează acţiunile comune cu alte structuri sau instituţii publice în vederea pregătirii 

misiunilor de evaluare ale C.E. în domeniile de competenţă; 

17. Participa la întocmirea de materiale informative de promovare a bunelor practici în domeniul 

producerii, procesării, transportului, depozitării şi comercializării produselor alimentare, precum şi de 

educare/informare a consumatorilor în domeniul de competenţă; 

18. Întocmeşte şi actualizează baza naţională cu specialiştii din segmentele specifice domeniului de 

competenţă; 

19. Răspunde de întocmirea şi fundamentarea documentaţiei justificative privind nominalizarea 

specialiştilor din baza naţională pentru participarea la reuniuni tehnice şi grupuri de lucru la nivel de 

experţi organizate la nivel naţional, european şi internaţional din domeniul de competenţă; 

20. Coordonează activitatea specifică de autorizare/înregistrare din domeniul alimentar, realizată de 

structurile competente din cadrul D.S.V.S.A., în conformitate cu prevederile legale specifice; 

21. Participă la elaborarea convenţiilor, protocoalelor şi acordurilor interguvernamentale şi 

colaboreaza cu autorităţile competente din alte state în domeniile de competenţă, urmărind 

apărarea sănătății publice prin consumul de alimente; 

22. Răspunde de furnizarea datelor şi informaţiilor aferente competenţelor specifice structurii, către 

reprezentanţii abilitaţi ai instituţiilor/organismelor naţionale, europene şi internaţionale, în 

conformitate cu angajamentele A.N.S.V.S.A. şi cu respectarea termenelor stabilite; 

23. Elaborează şi răspunde de întocmirea şi fundamentarea documentelor de poziţie a României 

şi/sau mandatelor cu privire la aspectele legate de domeniul de competenţă, pe temele care 



 

 
 

figurează pe agenda reuniunilor Consiliului Uniunii Europene şi ale C.E., urmărind apărarea 

intereselor României, pe care le transmite Compartimentului Consilieri Afaceri Europene; 

24. Participă la reuniunile tehnice organizate la nivel național, european și internațional, în domeniul 

de competenţă; 

25. Participa la activitatea de standardizare, gradare şi clasificare a alimentelor în vederea 

armonizării standardelor româneşti cu cele europene şi internaţionale; 

26. Răspunde de elaborarea documentaţiei specifice cu privire la modul de respectare de către 

agricultori a SMR referitoare la domeniul de competenţă; 

27. Colaborează cu autorităţile competente omoloage din alte state în vederea stabilirii condiţiilor 

sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor care trebuie îndeplinite în cazul exporturilor de 

produse alimentare, precum şi la elaborarea procedurilor şi instrucţiunilor aferente; 

28. Răspunde de transmiterea datelor şi a informaţiilor solicitate de Direcţia Analiză Statistică şi 

Tehnologia Informaţiei conform solicitărilor primite, potrivit domeniului de competență; 

29. Răspunde de raportarea către conducerea A.N.S.V.S.A. a activităţilor realizate, conform 

dispoziţiilor primite; 

30. Răspunde de elaborarea şi avizarea planurilor de măsuri/acţiuni faţă de recomandările/măsurile 

primite în urma auditurilor/controalelor interne şi externe a activităţilor specifice, precum şi de 

realizarea acestora în termenele stabilite, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare; 

31. Răspunde la solicitările altor structuri din cadrul A.N.S.V.S.A. și ale persoanelor fizice sau juridice, 

privind domeniile de competenţă, conform legislației în vigoare; 

32. Soluţionează petiţiile primite în responsabilitatea sa de la Serviciul Comunicare, şi comunică 

răspunsurile către acesta, având în vedere respectarea termenului legal de răspuns către petent, în 

conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 233/2002; 

33. Realizează şi alte activităţi dispuse de conducerea instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare, în limita 

competenţelor specifice.(art. 34). 

În subordinea directorului Direcție se află Serviciul Strategie și Planificare Siguranța Alimentelor 

- Serviciul Strategie și Planificare Siguranța Alimentelor cu atribuții: 

1. Stabileşte strategia controalelor oficiale în unităţile autorizate/înregistrate sanitar - veterinar și 

pentru siguranța alimentelor; 

2. Elaborează și fundamentează Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei 

alimentelor; 

3. Elaborează periodic alte programe specifice de monitorizare şi control al parametrilor fizico-

chimici, microbiologici, aditivilor, reziduurilor, contaminanţilor, radioactivității şi altor substanţe din 

produsele alimentare, stabilind frecvenţa de recoltare a probelor, matricile din unităţile 



 

 
 

înregistrate/autorizate sanitar - veterinar și pentru siguranța alimentelor, precum şi măsurile care 

trebuie dispuse în cazul unor rezultate necorespunzătoare; 

4. Elaborează planuri de contingenţă şi programele specifice de monitorizare şi control al 

parametrilor fizico-chimici, microbiologici, aditivi, reziduuri, contaminanţi, radioactivitate şi altor 

substanţe din alimentele, 

stabilind frecvenţa de recoltare a probelor, matricile din unităţile înregistrate/autorizate sanitar - 

veterinar și pentru siguranța alimentelor, precum şi măsurile care trebuie dispuse în cazul unor 

rezultate necorespunzătoare; 

5. Coordonează elaborarea Planului Multianual Unic Integrat de Control pe care îl transmite C.E.; 

6. Stabileşte strategia pe termen scurt şi mediu a controalelor oficiale efectuate în domeniul igienei şi 

expertizei produselor de origine animală și nonanimală, în baza analizei rezultatelor controalelor 

oficiale efectuate în unităţile înregistrate/autorizate sanitar - veterinar, precum şi în baza rezultatelor 

anchetelor epidemiologice, ca urmare a toxiinfecţiilor alimentare produse în urma consumului de 

alimente de origine animală; 

7. Elaborează şi transmite D.S.V.S.A. formularele/machetele de raportare a rezultatelor programelor 

de control oficial în domeniile specifice de competenţă . 

8. Participă la instruirea periodică şi verificarea cunoştinţelor personalului de la nivel central şi 

teritorial care desfăşoară activităţi de control oficial, asupra aspectelor din domeniul de competență, 

9. Participă, în baza nominalizărilor preşedintelui A.N.S.V.S.A., la programele de instruire şi reuniunile 

grupurilor de experţi organizate de către C.E., EFSA și alte organisme europene și internaționale în 

domeniul de competenţă și răspunde de diseminarea informațiilor și de instruirea personalului din 

subordine; 

10. Cooperează cu alte autorități și instituții publice naţionale sau internaţionale în vederea stabilirii 

priorităţilor pentru apărarea sănătăţii publice prin consumul de produse de origine animală și 

nonanimală şi elaborează programe naţionale de supraveghere şi studii de referinţă privind 

prevalenţa unor agenţi zoonotici în produsele de origine animală și nonanimală; 

11. Participă la programe de perfecţionare sau specializare, la schimburi de experienţă în domeniul 

de competenţă; 

12. Răspunde de elaborarea PNUCI şi a Raportului anual referitor la PNUCI, pe domeniul de 

competenţă, prin centralizarea datelor primite de la structurile teritoriale, evaluarea activităţii 

desfăşurate, analiza neconformităţilor identificate;  

13. Iniţiază, gestionează şi/sau participă la proiecte naţionale şi internaţionale, pe domeniul specific 

de activitate; 

14. Asigură logistica şi asistenţa necesară îndeplinirii atribuţiilor de secretar în cadrul Comitetului 

interministerial pentru supravegherea şi controlul oficial al alimentelor şi hranei pentru animale; 



 

 
 

15. Coordonează acţiunile în vederea pregătirii misiunilor de evaluare realizate de ţările terţe, în 

domeniile de competenţă; 

16. Participă la întocmirea de materiale informative de promovare a bunelor practici în domeniul 

producerii, procesării, transportului, depozitării şi comercializării produselor alimentare precum şi de 

educare/informare a consumatorilor în domeniul de competenţă; 

17. Participă la elaborarea convenţiilor, protocoalelor şi acordurilor interguvernamentale şi 

colaborează cu autorităţile competente din alte state în domeniile de competenţă, urmărind 

apărarea sănătății publice prin consumul de alimente; 

18. Elaborează şi transmite D.S.V.S.A. instrucţiuni tehnice pentru implementarea programelor 

naţionale de supraveghere şi a unor studii de referinţă iniţiate de C.E. în domeniul alimentelor; 

19. Răspunde de transmiterea datelor şi a informaţiilor solicitate de Direcţia Analiză Statistică şi 

Tehnologia Informaţiei conform solicitărilor primite, potrivit domeniului de competență; 

20. Răspunde de raportarea către conducerea A.N.S.V.S.A. a activităţilor realizate, conform 

dispoziţiilor primite; 

21. Răspunde de elaborarea şi avizarea planurilor de măsuri/acţiuni faţă de recomandările/măsurile 

primite în urma auditurilor/controalelor interne şi externe a activităţilor specifice, precum şi de 

realizarea acestora în termenele stabilite, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare; 

22. Răspunde la solicitările altor structuri din cadrul A.N.S.V.S.A. și ale persoanelor fizice sau juridice, 

privind domeniile de competenţă, conform legislației în vigoare; 

23. Soluţionează petiţiile primite în responsabilitatea sa de la Serviciul Comunicare, şi comunică 

răspunsurile către acesta, având în vedere respectarea termenului legal de răspuns către petent, în 

conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 233/2002; 

24. Realizează şi alte activităţi dispuse de conducerea instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare, în limita 

competenţelor specifice. (art.36). 

În subordinea șefului Serviciului se află Compartimentul relații Organisme Internaționale. 

În subordinea directorului Direcției se află Biroul Coordonare Audit și Evaluarea Riscului. 

b) Direcția Coordonare Control Oficial Siguranța Alimentelor având în subordine 

Serviciul Coordonare Control Oficial Siguranța Alimentelor, având la rândul ei 

în subordine  

-  Biroul Implementare Programe Control Oficial având ca atribuții: 

1. Elaborează secţiunea specifică din cadrul Programului unic de coordonare a controlului oficial şi o 

comunică secretarului general pentru elaborarea documentului consolidat; 



 

 
 

2. Realizează acţiunile de verificare asupra controlului oficial desfăşurat de D.S.V.S.A. în domeniile de 

competenţă, prevăzute în Programul unic de coordonare a controlului oficial, aprobat prin ordin al 

preşedintelui A.N.S.V.S.A., în vederea uniformizării şi creşterii eficienţei acestora; 

3. Realizează misiuni ad-hoc de control în domeniile specifice de competenţă, neincluse în Programul 

unic de coordonare a controlului oficial, în baza ordinelor şi instrucţiunilor preşedintelui A.N.S.V.S.A.; 

4. Raportează imediat preşedintelui A.N.S.V.S.A. asupra neconformităţilor majore identificate în 

cadrul acţiunilor realizate; 

5. Propune măsuri de corectare a disfuncţionalităţilor şi a încălcărilor legilor în vigoare, sesizate în 

activitatea de verificare desfășurată, pe care le înaintează preşedintelui A.N.S.V.S.A.; 

6. Răspunde de urmărirea implementării măsurilor propuse în cadrul rapoartelor de control şi 

aprobate de conducerea A.N.S.V.S.A. şi de raportarea periodică cu privire la stadiul de implementare 

a acestora către conducerea ierarhică; 

7. Verifică periodic, la nivelul D.S.V.S.A., îndeplinirea cerinţelor sanitar - veterinare şi pentru siguranţa 

alimentelor stabilite de autoritățile veterinare din țările terţe; 

8. Răspunde de elaborarea, actualizarea şi transmiterea către D.S.V.S.A. a documentaţiei procedurale 

operaţionale cadru pentru efectuarea controalelor oficiale în domeniile de competenţă; 

9. Răspunde de elaborarea de instrucţiuni către D.S.V.S.A. pentru realizarea de acţiuni de verificare a 

eficienţei controalelor oficiale în domeniul siguranţei alimentelor, în cadrul Programului unic de 

coordonare a controlului oficial; 

10. Monitorizează informaţiile cu privire la focarele de toxiinfecţii alimentare, produse ca urmare a 

consumului de alimente, precum şi anchetele epidemiologice efectuate pentru investigarea focarelor 

de toxiinfecţii alimentare şi transmite măsuri pentru remediere, precum şi pentru prevenirea apariţiei 

acestora; 

11. Verifică Planurile cifrice anuale, aprobate de către D.S.V.S.A. și avizate de către institutele 

veterinare, pentru aplicarea Programului de Supraveghere şi Control în domeniul Siguranţei 

Alimentelor, transmite propuneri corective către conducerea D.S.V.S.A., dacă este cazul, și le supune 

aprobării directorului general al Direcției Generale Siguranța Alimentelor; 

12. Monitorizează şi analizează datele transmise de către D.S.V.S.A. ca urmare a controalelor oficiale 

efectuate în baza Programului Naţional de Supraveghere şi Control în domeniul Siguranţei 

Alimentelor și propune măsuri de remediere, atunci când este cazul; 

13. Întocmeşte şi fundamentează propuneri de modificare şi/sau completare a cadrului normativ în 

vigoare, în urma analizei rezultatelor aferente activităţilor de control şi le transmite Direcţiei 

Reglementare Siguranţa Alimentelor; 

14. Răspunde de transmiterea datelor privind rezultatele activităților de control oficial conform celor 

solicitate de Direcţia Reglementare Siguranța Alimentelor; 



 

 
 

15. Primeşte şi comunică D.S.V.S.A. informaţiile referitoare la eşantioanele de control şi supracontrol 

pentru eco condiţionalitate stabilite către A.P.I.A. cu privire la modul de respectare de către 

agricultori a SMR referitoare la domeniul de competență; 

16. Răspunde de elaborarea Raportului anual referitor la PNUCI prin centralizarea datelor primite de 

la structurile implicate la nivel național; 

17. Răspunde de furnizarea datelor şi informaţiilor aferente competenţelor specifice structurii, către 

reprezentanţii abilitaţi ai instituţiilor/organismelor naţionale, europene şi internaţionale, în 

conformitate cu angajamentele A.N.S.V.S.A. şi cu respectarea termenelor stabilite; 

18. Elaborează şi răspunde de întocmirea şi fundamentarea documentelor de poziţie a României 

şi/sau mandatelor cu privire la aspectele legate de domeniul de competenţă, pe temele care 

figurează pe agenda reuniunilor Consiliului Uniunii Europene şi ale C.E., urmărind apărarea 

intereselor României, pe care le transmite Compartimentului Consilieri Afaceri Europene; 

19. Participă la reuniunile tehnice organizate la nivel național, european și internațional, în domeniul 

de competenţă; 

20. Centralizează, verifică şi transmite către ofiţerul raportor al României către EFSA datele solicitate 

privind zoonozele şi agenţii zoonotici identificaţi în alimente, precum și cazurile de toxiinfecţii 

alimentare la om, contaminanți, reziduuri de pesticide; 

21. Răspunde de întocmirea documentaţiei privind fundamentarea, organizarea şi realizarea 

programelor de instruire organizate la nivel naţional, precum şi a documentaţiei justificative privind 

participarea personalului A.N.S.V.S.A. şi al instituţiilor subordonate, în cadrul programelor de instruire 

la nivel european în domeniile specifice de competenţă; 

22. Răspunde de verificarea activităţii structurilor specifice din cadrul D.S.V.S.A. cu privire la 

realizarea controalelor oficiale pentru domeniile de competenţă cuprinse în cadrul Programului 

Naţional de Supraveghere şi Control în domeniul Siguranţei Alimentelor şi în Planurile cifrice aferente; 

23. Răspunde de transmiterea datelor şi a informaţiilor solicitate de Direcţia Analiză Statistică şi 

Tehnologia Informaţiei conform solicitărilor primite, potrivit domeniului de competență; 

24. Răspunde de raportarea către conducerea A.N.S.V.S.A. a activităţilor realizate, conform 

dispoziţiilor primite; 

25. Răspunde de elaborarea şi avizarea planurilor de măsuri/acţiuni faţă de recomandările/măsurile 

primite în urma auditurilor/controalelor interne şi externe a activităţilor specifice, precum şi de 

realizarea acestora în termenele stabilite, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare; 

26. Răspunde la solicitările altor structuri din cadrul A.N.S.V.S.A. și ale persoanelor fizice sau juridice, 

privind domeniile de competenţă, conform legislației în vigoare; 

27. Soluţionează petiţiile primite în responsabilitatea sa de la Serviciul Comunicare, şi comunică 

răspunsurile către acesta, având în vedere respectarea termenului legal de răspuns către petent, în 

conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 233/2002; 



 

 
 

28. Realizează şi alte activităţi dispuse de conducerea instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare, în limita 

competenţelor specifice (art.42). 

-  Biroul Metodologie și Controale Tematice cu atribuțiile: 

1. Realizează acţiuni de verificare a eficienţei a structurilor din subordine, conform Programului 

naţional de Inspecții aprobat de preşedintele A.N.S.V.S.A., precum şi misiuni ad-hoc, în domeniile 

specifice de competenţă, neincluse în Programul naţional de inspecții, în baza ordinelor şi 

instrucţiunilor preşedintelui A.N.S.V.S.A.; 

2. Răspunde de realizarea Programului naţional de inspecții; 

3. Urmăreşte implementarea măsurilor propuse în cadrul rapoartelor proprii de inspecții şi aprobate 

de conducerea A.N.S.V.S.A. şi răspunde de raportarea periodică cu privire la stadiul de implementare 

a acestora către conducerea ierarhică; 

4. Elaborează, actualizează şi răspunde de transmiterea către D.S.V.S.A. a documentaţiei procedurale 

operaţionale cadru pentru efectuarea inspecțiilor în domeniul de competenţă; 

5. Propune măsuri de corectare a disfuncţionalităţilor şi a încălcărilor legilor în vigoare, sesizate în 

activitatea de verificare desfășurată, pe care le înaintează preşedintelui A.N.S.V.S.A.; 

6. Monitorizează şi analizează datele transmise de către D.S.V.S.A. ca urmare a controalelor oficiale 

efectuate în baza Programului Naţional de Supraveghere şi Control în domeniul Siguranţei 

Alimentelor și propune măsuri de remediere, atunci când este cazul; 

7. Primeşte şi comunică D.S.V.S.A. informaţiile referitoare la eşantioanele de control şi supracontrol 

pentru ecocondiţionalitate stabilite către A.P.I.A. cu privire la modul de respectare de către agricultori 

a SMR referitoare la domeniul siguranţei alimentelor; 

8. Participă la elaborarea Raportului anual referitor la PNUCI prin centralizarea datelor primite de la 

structurile implicate la nivel național, în domeniul său de competenţă; 

9. Răspunde de furnizarea datelor şi informaţiilor aferente competenţelor specifice structurii, către 

reprezentanţii abilitaţi ai instituţiilor/organismelor naţionale, europene şi internaţionale, în 

conformitate cu angajamentele A.N.S.V.S.A. şi cu respectarea termenelor stabilite; 

10. Elaborează şi răspunde de întocmirea şi fundamentarea documentelor de poziţie a României 

şi/sau mandatelor cu privire la aspectele legate de domeniul de competenţă, pe temele care 

figurează pe agenda reuniunilor Consiliului Uniunii Europene şi ale C.E., urmărind apărarea 

intereselor României, pe care le transmite Compartimentului Consilieri Afaceri Europene; 

11. Participă la reuniunile tehnice organizate la nivel național, european și internațional, în domeniul 

de competenţă; 

12. Dispune efectuarea unor anchete epidemiologice pentru stabilirea cauzelor apariţiei unor boli 

transmisibile de la animale la om şi/sau toxiinfecţii alimentare la om, în urma consumului de alimente 

şi propune aplicarea unor măsuri specifice; 



 

 
 

13. Răspunde de întocmirea documentaţiei privind fundamentarea, organizarea şi realizarea 

programelor de instruire organizate la nivel naţional, precum şi a documentaţiei justificative privind 

participarea personalului A.N.S.V.S.A. şi al instituţiilor subordonate, în cadrul programelor de instruire 

la nivel european în domeniile specifice de competenţă; 

14. Elaborează şi propune spre aprobare tematici de inspecții și controale tematice în domeniul de 

competenţă, inclusiv pentru identificarea fraudelor alimentare; 

15. Realizează supravegherea activităţii structurilor specifice din cadrul D.S.V.S.A. cu privire la 

realizarea acţiunilor specifice domeniilor de competenţă; 

16. Dispune măsurile prevăzute de legislația în vigoare ca urmare a neconformităților identificate în 

activitățile de control efectuate in domeniul de competență; 

17. Răspunde de transmiterea datelor şi a informaţiilor solicitate de Direcţia Analiză Statistică şi 

Tehnologia Informaţiei conform solicitărilor primite, potrivit domeniului de competență; 

18. Răspunde de transmiterea datelor privind inspecțiile și controalele tematice conform celor 

solicitate de Direcţia Reglementare Siguranța Alimentelor. 

19. Răspunde de raportarea către conducerea A.N.S.V.S.A. a activităţilor realizate, conform 

dispoziţiilor primite; 

20. Răspunde de elaborarea şi avizarea planurilor de măsuri/acţiuni faţă de recomandările/măsurile 

primite în urma auditurilor/controalelor interne şi externe a activităţilor specifice, precum şi de 

realizarea acestora în termenele stabilite, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare; 

21. Răspunde la solicitările altor structuri din cadrul A.N.S.V.S.A. și ale persoanelor fizice sau juridice, 

privind domeniile de competenţă, conform legislației în vigoare; 

22. Soluţionează petiţiile primite în responsabilitatea sa de la Serviciul Comunicare, şi comunică 

răspunsurile către acesta, având în vedere respectarea termenului legal de răspuns către petent, în 

conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 233/2002; 

23. Realizează şi alte activităţi dispuse de conducerea instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare, în limita 

competenţelor specifice. (art . 43). 

c) Serviciul Coordonare SRAAF73, Fraude Alimentare și Asistență  Administrativă 

având ca atribuții: 

1. Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor specifice Punctului Naţional de Contact al României pentru 

reţeaua SRAAF; 

2. Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor specifice Punctului Naţional de Contact al României în 

domeniul fraudelor alimentare şi al asistenţei administrative; 
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3. Evaluează, încadrează şi, după caz, validează notificările şi documentele aferente transmise de 

către punctele de contact ale D.S.V.S.A. cu privire la potenţialele alerte în cadrul SRAAF; 

4. Evaluează și transmite informaţiile privind fraudele alimentare/alte neconformităţi către 

structurile de specialitate din cadrul A.N.S.V.S.A., alte autorităţi competente și/sau alte state membre 

ale U.E., ori, dacă este cazul, către SRAAF, în conformitate cu procedurile stabilite în cadrul reţelei 

fraudelor alimentare şi al sistemului de Asistență și Cooperare Administrativă din cadrul C.E.; 

5. Asigură schimbul rapid de informaţii dintre C.E. şi A.N.S.V.S.A., inclusiv posturile de inspecție la 

frontieră, respectiv alte autorități și instituții publice implicate, precum Ministerul Sănătăţii, 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, 

în ceea ce priveşte notificările în cadrul SRAAF; 

6. Solicită, ori de câte ori este necesar, întrunirea specialiştilor din cadrul structurilor A.N.S.V.S.A. 

pentru luarea deciziilor necesare soluţionării rapide a notificărilor primite şi transmise în cadrul 

SRAAF; 

7. Răspunde de elaborarea Manualului SRAAF şi a altor proceduri/linii directoare legate de 

funcţionalitatea SRAAF, a reţelei pentru fraude alimentare şi a sistemului de asistenţă administrativă; 

8. Asigură schimbul rapid de informaţii dintre posturile de inspecţie la frontieră şi C.E. privind 

respingerile la frontieră, în cadrul SRAAF; 

9. Recepţionează notificările transmise de C.E. prin SRAAF, identifică şi selectează notificările care 

privesc România şi le distribuie structurii/structurilor centrale direct răspunzătoare, în funcţie de 

domeniile de intervenţie, aşa cum sunt prevăzute în Manualul SRAAF; 

10. Realizează, cu privire la siguranţa alimentelor, anunţarea, declararea, notificarea internă şi 

internaţională pentru produsele neconforme precum şi orice suspiciune de boală sau îmbolnăvire 

datorate alimentului şi alimentaţiei; 

11. Efectuează instruiri ale celorlalte structuri implicate în domeniul SRAAF, al fraudelor alimentare și 

al asistenței administrative, atât de la nivel central, cât şi de la nivel local; 

12. Participă la programele de instruire şi la reuniunile grupurilor de experţi organizate de către C.E., 

EFSA şi alte organisme internaţionale în ce priveşte domeniile de competență; 

13. Iniţiază, gestionează şi/sau participă la proiecte naţionale şi internaţionale, pe domenii specifice 

de activitate; 

14. transmite, periodic, situaţia centralizată a notificărilor recepţionate şi gestionate, către Serviciul 

Audit și Evaluarea Riscului şi conducerea A.N.S.V.S.A.; 

15. Răspunde de transmiterea datelor şi a informaţiilor solicitate de Direcţia Analiză Statistică şi 

Tehnologia Informaţiei conform solicitărilor primite, potrivit domeniului de competență; 

16. Răspunde de raportarea către conducerea A.N.S.V.S.A. a activităţilor realizate, conform 

dispoziţiilor primite; 



 

 
 

17. Răspunde de elaborarea şi avizarea planurilor de măsuri/acţiuni faţă de recomandările/măsurile 

primite în urma auditurilor/controalelor interne şi externe a activităţilor specifice, precum şi de 

realizarea acestora în termenele stabilite, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare; 

18. Răspunde la solicitările altor structuri din cadrul A.N.S.V.S.A. și ale persoanelor fizice sau juridice, 

privind domeniile de competenţă, conform legislației în vigoare; 

19. Soluţionează petiţiile primite în responsabilitatea sa de la Serviciul Comunicare, şi comunică 

răspunsurile către acesta, având în vedere respectarea termenului legal de răspuns către petent, în 

conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 233/2002; 

20. Realizează şi alte activităţi dispuse de conducerea instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare, în limita 

competenţelor specifice (art 39). 

d) Biroul Coordonare Audit și Evaluarea Riscurilor  

 

7 Direcția Posturi de Inspecție la Frontieră și TRACES având în subordine: 

a) Biroul Coordonare Posturi de Inspecție la frontieră și TRACES 

b) Posturile de Inspecție la Frontieră, Punctele de Intrare, Punctele de Import Desemnate, 

Punctele de Intrare Desemnate și Punctele de Ieșire 

8 Direcția Laboratoare și Institute Veterinare  Având în subordine Biroul 

Reglementare și Autorizare și Biroul Coordonare Control. 

9 Direcția produse Medicinale Veterinare și Nutriția Animală 

10 Direcția Audit Public Intern 

11 Direcția Analiză Statistică și Tehnologia Informației 

12 Direcția Economică 

13 Direcția Juridică 

14 Direcția Resurse Umane 

15 Serviciul Comunicare 

16 Serviciul Control Intern/Managerial 

17 Compartimentul Consilieri Afaceri Europene 

18 Compartimentul Infrastructurii Critice 

19 Compartimentul Documente Clasificate 

20 Centrul Operativ pentru Situații  de Urgență 

21 Compartimentul  Arhivă 

22 Consiliul Consultativ și Consiliul Științific 

 

Consiliul științific este format din 7-15 personalități recunoscute în domeniile de 

competență ale autorității, și se întrunește semestrial (sau ori de câte ori este necesar) în 

vederea dezbaterii unor probleme apărute în domeniul de competență.  Consiliul își poate 

aduce aportul în vederea elaborării de actelor normative relevante. 

Consiliul consultativ este format din reprezentanți ai ministrelor precum și ai altor 

autorități ale administrației publice relevante, precum și de reprezentanți ai societății civile.  

Consiliul se întrunește periodic la solicitarea Președintelui autorității (care este și Președinte 



 

 
 

al Consiliului) și are atribuții în examinarea și dezbaterea unor probleme din domeniu, 

prezentare a avizelor consultative la solicitarea Autorității și în  ceea ce privește cererile de 

consultări științifice privind identificarea, evaluarea și managementul riscului și al situațiilor 

de criză.   

 

În situații de urgență specialiștii autorității, reuniți în cadrul Comitetului pentru 

situații de urgență, vor coordona măsurile ce se impun, cu consultarea instituțiilor relevante 

când este cazul.  

 

În subordinea Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor se 

află: 

a) Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală; 

b)  Institutul pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz 

Veterinar;



 

 

 

c)  Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară; 

d) Direcțiile sanitar veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București. 

 

 

Structura organizatorică ANSVSA sursa: www.ansvsa.ro/ROF 

 

http://www.ansvsa.ro/


 

 

Organigramă direcții, servicii și birouri cu atribuții protejarea sturionilor 

Președinte  

Direcția Generală Sănătatea și 
Bunăstarea Animalelor, 
Prevenirea și Combaterea Bolilor 
la Animale 

Direcția Reglementare Sănătate 
și Bunpăstarea Animalelor, 
Prevenirea și combaterea Bolilor 
la Animale 

Serviciul Sănătatea și 
Bunăstarea Animalelor 

Biroul Sănătatea 
Animalelor 

Biroul Bunăstarea 
Animalelor 

Serviciul Identificarea și 
Înregistrarea Animalelor 

Direcția Coordonare Control 
Oficial Sănătatea și Bunăstarea 
Animalelor, Prevenirea și 
Combaterea Bolilor la Animale 

Direcția Generală Siguranța 
Alimentelor 

Direcția Reglementare 
Siguranța Alimentelor  

Direcția coordonare 
Control Oficial 
Siguranța Alimentelor  

Serviciul Reglementare 
Siguranța Alimentelor 

Serviciul Strategie și 
Planificare Siguranța 
Alimentelor  

Serviciul de 
Coordonare Control 
Oficial și Siguranța 
Alimentelor 

Biroul 
Implementare 
programe Control 
Oficial  

Biroul 
Metodologie și 
Controale 
Tematice 



 

 

 

B. Structura Organizatorică a Direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor  

județene, respectiv a municipiului București 

 

Direcțiile sanitar veterinar sunt conduse de câte un Director executiv, medic 

veterinar  și au următoarea structură organizatorică: 

1. Serviciul,respectiv biroul Municipiului București pentru  Controlul Oficial 

Sănătății și Bunăstării Animalelor și are în subordine: 

- Compartimentul Autorizare/Înregistrare, Evaluarea Sănătatea Animalelor, Produse 

Medicinale Veterinare și Nutriție Animală; 

- Biroul/Compartimentul Monitorizare, Supraveghere, Inspecție Sănătatea, 

Bunăstarea și Poliția Animalelor; 

- Biroul/Compartimentul Identificare și Înregistrare Animale, TRACES74 și Certificare; 

- Circumscripțiile sanitar-veterinare zonale. 

2. Serviciul Control Oficial Siguranța Alimentelor ce are în componența sa: 

- Biroul/Compartimentul Autorizare/Înregistrare, Evaluare și Audit Sanitar-Veterinar și 

pentru Siguranța Alimentelor; 

- Biroul Monitorizare, Supraveghere și Inspecție Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța 

Alimentelor; 

- Circumscripțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor.  

3. Laboratorul Sanitar-Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor având în 

structura sa: 

- Biroul/Compartimentul Sănătate Animală, având în componență: 

a) Laborator morfopatologie; 

b) Laborator serologie; 

c) Laborator virusologie; 

d) Laborator bacteriologie; 

e) Laborator micologie; 

f) Laborator parazitologie; 

g) Laborator toxicologie; 

h) Laborator bunăstarea animalelor și protecția mediului; 

i) Laborator biologie moleculară și analiză genetică; 

j) Laborator analize paraclinice; 

k) laborator de patologia animalelor acvatice; 

l) Laborator de patologia insectelor utile.  

- Biroul/Compartimentul Siguranța Alimentelor având în structura sa: 

a) Laborator microbiologie și parazitologie; 

b) Laborator chimie; 

c) Laborator radioactivitate. 

- Compartimentul Control Reziduuri Contaminați având în structura sa: 

a) Laborator reziduuri; 

b) Laborator contaminanți; 

                                                           
 



 

 
 

c) Laborator nutriție animală. 

4. Biroul/Compartimentul Control Oficial Produse Medicinale Veterinare și 

Nutriție Animală. 

5. Serviciul/Biroul Economic și Administrativ ce are în subordine 

Compartimentul Achiziții Publice 

6. Compartimentul Audit Public Intern 

7. Biroul/Compartimentul Juridic și Resurse Umane 

8. Compartimentul Comunicare și Relații Publice. 

9. Unitatea operațională locală ce se întrunește ori de câte ori este necesar. 

 

 

Structura organizatorică a Direcțiilor sanitar veterinare. Sursa: www.ansvsa.ro 

 

 

 

 



 

 
 

Condiții de funcționare unităților ce intră sub incidența legislației sanitar-

veterinare 
 

În vedea bunei desfășurări a controalelor și a reducerii la minim a posibilelor riscuri asupra 

sănătății animalelor, sănătății publice, protecției mediului și siguranței alimentare persoanele fizice 

și juridice care desfășoare activități ce cad sub incidența legislației sanitar-veterinare, au obligația 

de a obține autorizațiile și certificatele sanitar-veterinare prevăzute de normele în vigoare.  

 

Persoanele fizice și juridice care desfășoară activități ce se supun controlului sanitar-

veterinar au obligația de a sprijini activitățile de control întreprinse de reprezentanții autorității 

(permiterea accesului la locații, prezentarea de documente relevante etc.). Persoanele vizate de 

control  vor trimite și informa autoritatea, în termenii stabiliți, despre: 

- Intrarea/ieșirea în/din localități a animalelor; 

- Înstrăinarea și dobândirea de animale; 

- Dispariția, moartea acestora; 

- Tăierea; 

- Orice alte evenimente referitoare la mișcarea animalelor 

 

 În plus acestea au și obligații preventive, și anume de a anunța autoritățile responsabile 

(autoritatea, autoritatea publică locală) orice suspiciune sau îmbolnăvire a animalelor cu 

obligativitatea izolării acestora, indiferent de stare,  până la sosirea medicului veterinar. 

În vederea mișcării sau transportului animalelor, produselor și subproduselor vor solicita de 

la autoritate certificatul de sănătate animală și vor trimite, în baza solicitării, copii ale 

documentelor și certificatelor ce însoțesc transportul. 

 

Alte măsuri specifice ce trebuie respectate vizează conformarea cu  prevederile normelor 

sanitar-veterinare în locațiile vizate, de respectare a interdicțiilor și restricțiilor stabilite de 

autoritate referitoare la punerea pe piață, importul , exportul, tranzitul  produselor în cauză. Nu în 

ultimul rând, au obligația de a respecta măsurile de suspendare sau retragere de pe piață a 

produselor vizate de autoritate.  

 

Unitățile care au ca obiect de activitate tăierea, colectarea, producerea, prelucrarea, 

procesarea, depozitarea , transportul produselor de origine animală, își pot desfășura activitatea 

numai dacă sunt înregistrate sau autorizate sanitar-veterinar și sunt supuse controlului oficial(în 

baza unui contract încheiat între ei și autoritate). În cazul unităților care prelucrează produsele de 

origine nonanimală, este necesară doar înregistrarea sanitar-veterinară.   

Orice activitate de mișcare internă, export, import, tranzit, comerț este supusă certificării 

sanitar-veterinare și de conformitate.  Pentru a veni în sprijinul controalelor, autoritatea are un 

sistem național de identificare și înregistrare a animalelor care să asigura trasabilitatea, în corelație 

cu sistemul de etichetare utilizat pentru produsele și subprodusele obținute.  

Unitățile care au ca obiect de activitate producerea materialului germinativ  trebuie să fie 

autorizate sanitar-veterinar și să fie înscrise în lista oficială elaborată de Autoritate, fiind supusă 

inspecției și controalelor specifice.  

 



 

 
 

 Depistarea bolilor se va face, în primul rând prin acțiuni de supraveghere sanitar-

veterinară, în baza normelor elaborate de Autoritatea.  În baza unei liste cu bolile transmisibile ale 

animalelor, se instituie obligația declarării și notificării oficiale și luarea măsurilor de carantină 

aferente.  Pentru bolile deja existente pe teritoriul României se vor elabora programe naționale de 

eradicare  și control, cu despăgubirea proprietarilor dacă este cazul.  

 

Referitor la produsele de origine animală acestea pot fi puse pe piața doar dacă au fost 

supse controlului sanitar-veterinar și nu au făcut obiectul unor restricții. În cazul în care au făcut 

obiectul unor restricții acestea trebuie fie marcate cu o marcă specială în acest sens, fie să fie 

tratate sau procesate în așa fel încât să se asigure inactivarea sau distrugerea agentului cauzal.  

 

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor  are obligația de 

a stabili condițiile pentru producerea, comercializarea, deținerea și utilizarea substanțelor 

tireostatice, hormonale, beta agoniste  etc. , ce vor fi administrate animalelor producătoare de 

hrană, și va controla utilizarea acestora prin intermediul Programului național de supraveghere și 

monitorizare a unor substanțe și a reziduurilor la animale vii. 

 

Toți proprietarii, deținătorii sau îngrijitorii de animale sunt obligați să asigure adăpostirea și 

îngrijirea animalelor pentru asigurarea bunăstării acestora.  Normele privind cerințele sanitar-

veterinare pentru protecția animalelor de fermă, în timpul transportului, tăierii sau uciderii, etc., 

sunt stabilite prin ordin al Președintelui autorității.  De asemenea, A.N.S.V.S.A. este responsabilă cu 

elaborarea normelor în ceea ce privește producerea, testarea, autorizarea, comerțul, importul 

exportul furajelor utilizate în nutriția animalelor.  

 

Controlul 
 

Controlul  în țară 

Activitatea de control este dusă la îndeplinire de către personalul împuternicit din cadrul 

Direcției Inspecții și Control Oficial, în temeiul Programului Național Cadru de Inspecție și a 

tematicii de control75. Conform Procedurii specifice pregătirii misiunii de control76, disponibil pe 

pagina de internet a autorității Tematica de control reprezintă mandatul oficial de intervenție, și  

conține numărul de ordine din Registrul de corespondență intrări-ieșiri al DICO, numele 

persoanelor desemnate în echipa de control, locația unde se va desfășura misiunea de control, 

durata controlului, scopul misiunii de control, obiectivele misiunii de control, perioada de timp 

supusă controlului, semnătura șefului de structură, semnătura Președintelui A.N.S.V.S.A.. Acestui 

document i se alătură ordinul de deplasare, adresa de solicitare a specialiștilor. 

 

Controalele pot fi efectuate în baza Programului Național Cadru de Inspecție, în baza 

sesizărilor/reclamațiilor sau în baza prevederilor acordurilor/protocoalelor la care autoritatea este 

parte.  

                                                           
75 La data de 02.02.2018, ultima versiune disponibilă pe site-ul instituției era Programul național de control 
pentru anii 2014-2016. 
76 Procedura Specifică Pregătirea Misiunii de Control, COD: PS-01-DICO, ediția 1 



 

 
 

Pașii procedurali ce trebuie parcurși în vederea efectuării controalelor planificate 

sunt: 

- Elaborarea tematicii de control; 

- Avizarea și aprobarea tematicii de control; 

- Solicitarea de specialiști în cadrul misiunii de control; 

- Elaborarea ordinului de deplasare; 

- Avizarea și aprobarea ordinului de deplasare; 

- Întocmirea documentației specifice pentru cheltuielile de deplasare; 

- Colectarea și prelucrarea informațiilor ce presupune analizarea unității ce urmează a fi 

controlate, a cadrului legislativ relevant; 

 

În cazul misiunilor de control ad-hoc pașii procedurali presupun: 

- Primirea sesizărilor sau a reclamațiilor 

- Desemnarea echipei de control pentru soluționare 

 

Ulterior pregătirii acțiunii se va proceda la inspecția propriu zisă  ce presupune: 

- Ședința de deschidere a misiunii de control la fața locului, ce va include prezentarea 

echipei de control și aducerea la cunoștință a tematicii . 

- Colectarea dovezilor relevante 

- Constatarea deficiențelor 

- Ședința de încheiere a misiunii. 

În urma efectuării controlului, inspectorii vor completa Nota de constatare/Fișa de 

inspecție, fie la fața locului fie în termen de maxim 5 zile, și  va conține obligatoriu următoarele 

elemente: numele, calitatea și instituția de unde provin inspectorii; numărul și data de înregistrare; 

datele de identificare ale persoanei controlate; datele de identificare ale reprezentantului 

persoanei fizice/juridice care participă la control; profilul obiectului controlat; neconformitățile 

constatate; măsurile propuse și termenele de remediere;concluziile echipei de control; semnătura 

și  ștampila  pentru luarea la cunoștință. Nota de control va fi redactată în 2 exemplare originale și 

o fotocopie și va fi  înregistrată în registrul de corespondență intrări-ieșiri al DICO și Registrul de 

corespondență al Cabinetului Președintelui.  

În cazul reclamațiilor/sesizărilor, în urma controlului se va completa și Adresa privind 

soluționarea sesizării ce va cuprinde: numărul și data înregistrării sesizării; destinatarul adresei; 

constatările echipei de control;concluziile controlului; semnătura membrilor echipei de control, 

semnătura Directorului Direcției Inspecții și Control Oficial. Aceasta se va redacta în 2 exemplare 

originale și se va înregistra în registrul de corespondență intrări-ieșiri al Direcției Inspecții și Control 

Oficial.  

Dacă este necesară luarea anumitor măsuri de către unitatea controlată, inspectorii 

autorității vor întocmi un calendar de implementare a măsurilor ce va conține numărul de 

înregistrare din Registrul de corespondență DICO, numărul de înregistrare de la Registratura 

A.N.S.V.S.A., numărul notei de control, structura controlată, numele și semnăturile echipei de 

control, conducerii DICO și DIGO, Președintelui, detalii privind numărul și enunțul măsurii, 

responsabilii pentru implementare și data dispusă pentru implementare. Inspectorii pot înainta o 



 

 
 

adresa privind solicitarea comunicării stadiului de implementare a  măsurilor  unității, iar la final vor 

elabora un raport privind stadiul de implementare a măsurilor.   

În îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, autoritatea va avea liber acces la locurile supuse 

supravegherii și controlului specific, verificarea oricăror documente, date și informații relevante.  

Autoritatea, va verifica dacă personalul angajat și obiectivele vizate de control respectă prevederile 

sanitar-veterinare . 

În contextul protecției sturionilor (și nu numai) autoritatea poate impune măsuri restrictive 

privind mișcarea și certificarea sanitar-veterinară pentru animalele vii, produse și subproduse ale 

acestora, supuse controlului specific, și poate limita sau interzice comerțul, importul, producerea 

sau punerea pe piață, exportul și tranzitului animalelor vii, materialelor germinative de origine 

animală.  

Pentru diminuarea factorilor de risc privind sănătatea  animalelor, sănătatea publică, 

protecția mediului, autoritatea poate recolta probe pentru a fi examinate în laborator. 

 În baza acestora autoritatea poate dispune luarea măsurilor de protecție și restricție 

privind animalele vii, materialul germinativ de origine animală produsele și subprodusele supuse 

supravegherii și controlului sanitar-veterinar. În plus,poate dispune punerea sub sechestru 

veterinar sau uciderea animalelor, confiscarea și distrugerea produselor și subproduselor, și  poate 

suspenda sau interzice funcționarea obiectivelor  vizate77.  Autoritatea este abilitată să aplice 

sancțiuni contravenționale în cazul constatării acestora.  

 

În situația apariției unui risc iminent pentru sănătatea animalelor, sănătatea publică, 

protecția animalelor, protecția mediului și siguranța alimentelor, autoritatea va solicita organelor 

administrației publice centrale și locale luarea măsurilor  legale.  

 Pe lângă constatarea și monitorizarea riscurilor iminente, autoritatea are și un rol 

preventiv, de a include în planurile naționale anuale și multianuale a măsurilor ce urmează a fi luate 

în cazul apariției sau evoluției unor boli prevăzute de legislația Comisiei Europene.  Autoritatea 

poate supune aprobării Comisiei Europene a programelor naționale anuale și multianuale în funcție 

de situația epidemiologică națională și regională. 

  

 

Controlul unităților de acvacultură  

Controlul este efectuat în baza unui contract pentru asigurarea controlului sanitar-

veterinar . 

Activitatea privind verificarea în exploatațiile/unitățile de acvacultură presupun  

verificarea: a) împrejurimilor, amplasării și a clădirilor; b) a practicilor generale privind activitatea 

(curățarea facilităților și a echipamentului,  pregătirea bazinelor pentru populare, Managementul 

                                                           
77 În temeiul art 18 din O.G. 42/2004 ” Funcţionarea exploataţiilor de animale, a fermelor de carantină, a 
celor cu animale de vânat, parcurilor, rezervaţiilor naţionale şi grădinilor zoologice, păşunilor şi taberelor de 
vara, aglomerărilor temporare de animale, staţiilor de incubaţie a ouălor, precum şi a unităţilor care produc, 
depozitează, colectează, transportă, procesează, intermediază, pun pe piaţă, importă, exportă sau 
comercializează animale vii, material germinativ de origine animală, produse şi subproduse de origine 
animală destinate consumului uman, produse medicinale veterinare, deşeuri, subproduse de origine animală 
care nu sunt destinate consumului uman sau agenţi patogeni de origine animală, produse şi materii utilizate 
în nutriţia animalelor ori alte materii şi produse ce pot influenţa starea de sănătate a animalelor” 



 

 
 

apei, planurile de contingență); c) Managementul furajelor (originea furajelor și a substanțelor din 

furaje, depozitarea, calitatea acestora, furajarea, etc.); d) managementul medicamentelor de uz 

veterinar și ala altor substanțe chimice; e)managementul riscului bolilor; f) managementul după 

recoltarea animalelor de acvacultură (furnizorii de apă și gheață, recoltarea, manipularea după 

recoltare, transportul); g) păstrarea evidențelor ; h) instruirea personalului;  

 

 

 Controlul la frontieră 

 

Așa cum s-a menționat în capitolul dedicat Poliției de Frontieră, animalele, materialul 

germinativ de origine animală, precum și produsele și subprodusele importate, exportate, aflate în 

tranzit se va efectua numai prin posturile de inspecție la frontieră  organizate în cadrul punctelor de 

trecere a frontierei.  Procedurile de control, de organizare a posturilor de control sunt aprobate de 

către Președintele autorității, iar administratorii punctelor de trecere a frontierei au obligația  

conformării cu acestea în vederea asigurării condițiilor pentru buna desfășurare  a controalelor 

(asigurarea bazei materiale, forței de muncă pentru efectuarea dezinfecției, dezinsecției, 

deratizării, distrugerii cadavrelor, produselor improprii consumului, etc.). Persoanele fizice și 

juridice au obligația și responsabilitatea respectări condițiilor de igienă privind producerea, 

transportul și punerea pe piață.  În situația dezinfectării mijloacelor de transport rutiere, activitatea 

este întreprinsă de direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a 

municipiului București, în baza normelor legale.  

Ca regulă generală, dacă în urma controlului sunt depistate boli transmisibile  sau există 

suspiciunea  aceasta, precum și în cazul apariției altor factori de risc, lotul se va returna în țara de 

origine. Dacă acest lucru nu va fi posibil se va dispune  fie tăierea imediată și valorificarea în condiții 

speciale, fie uciderea întregului lot de animale, precum și distrugerea obiectelor și materialelor 

aferente și anunțarea autorității sanitar-veterinare centrale din țara exportatoare. Excepția o 

reprezintă Convențiile și acordurile în domeniu la care România este parte, caz în care, se va 

proceda conform prevederilor acestora.  

Animalele provenite din  statele membre sau țări terțe fac obiectul inspecției și 

controalelor la frontieră, iar în cazul celor din import se vor supune în mod obligatoriu carantinei 

profilactice, în locuri izolate și special amenajate, numai după verificarea îndeplinirii cerințelor 

sanitar-veterinare specifice.  

Cu titlul informativ menționăm domeniile specifice de competență a personalului din 

cadrul Direcției Posturi de Inspecție a Frontieră și TRACES așa cum sunt ele stipulate în art. 50 al 

Regulamentului de Organizare și Funcționare a A.N.S.V.S.A : 

a)Supravegherea şi prevenirea bolilor la animale în punctele de trecere la frontieră; 

b) Acţiunile generale de protecţie şi bunăstare a animalelor şi protecţie a mediului, inclusiv 

gestionarea SNCU în punctele de trecere la frontieră; 

c) Transportul de animale vii, material seminal, embrioni şi ovule prin posturile de inspecţie 

la frontieră; 

d) Transportul de produse destinate nutriţiei animalelor prin posturile de intrare la 

frontieră; 

e) Depistarea principalilor agenţi zoonotici în produse şi alimente de origine animală prin 

posturile de inspecţie la frontieră; 



 

 
 

f) Expertiza sanitar-veterinară a alimentelor prin prelevarea de probe pentru examenele de 

laborator prin posturile de inspecţie la frontieră; 

g) Controlul oficial privind conţinutul de contaminanţi în alimente/produse alimentare prin 

posturile de inspecţie la frontieră/punctele de intrare/punctele de import desemnate; 

h) Controlul oficial al reziduurilor de pesticide din şi/sau de pe alimente/produse alimentare 

prin posturile de inspecţie la frontieră/punctele de intrare/punctele de import desemnate; 

i) Controlul oficial al produselor alimentare ecologice prin punctele de intrare/punctele de 

import desemnate; 

j) Controlul oficial al aditivilor/substanţelor interzise în alimente prin punctele de 

intrare/punctele de import desemnate; 

k) Controlul oficial privind gradul de contaminare radioactivă a produselor alimentare prin 

punctele de intrare/punctele de import desemnate; 

l) Controlul oficial privind tratarea cu radiaţii ionizante a produselor alimentare şi a 

ingredientelor alimentare prin punctele de intrare/punctele de import desemnate; 

m) Controlul oficial al alimentelor şi hranei pentru animale modificate genetic prin punctele 

de intrare/punctele de import desemnate; 

n) Controlul oficial al contaminanţilor de pe furaje; 

o) Controlul oficial al reziduurilor din şi/sau de pe furaje; 

p) Determinarea nivelurilor de contaminare radioactivă a furajelor; 

r) Transportul de animale vii, material seminal, embrioni, ovule şi al subproduselor de 

origine animală şi nonanimală notificate prin TRACES; 

s) Controlul la frontieră efectuat asupra animalelor de companie şi a alimentelor din 

bagajele călătorilor şi a coletelor poştale provenite din ţări terţe; 

t) Controlul privind activitatea de depozitare a produselor de origine animală neconforme 

aflate în tranzit în depozitele vamale, zonele libere, depozitele din zonele libere sau în depozitele 

operatorilor care aprovizionează 

mijloacele de transport maritim (ship-supplier), provenite dintr-o ţară terţă şi destinate unei 

ţări terţe, aflate în aria vamală în care este organizat postul de inspecţie la frontieră; 

u) Controlul privind gestionarea şi neutralizarea deşeurilor provenite din bucătăriile 

mijloacelor de transport internaţional aeriene şi navale provenite din ţări terţe. 

(3) Direcţia Posturi de Inspecţie la Frontieră şi TRACES are în structura sa Biroul Coordonare 

Posturi de Inspecţie la Frontieră și TRACES, precum și Posturile de Inspecţie la Frontieră, Punctele de 

Intrare, Punctele de Import Desemnate, Punctele de Intrare Desemnate şi Punctele de Ieşire. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Concluzii și recomandări 
 

• Din punct de vedere legislativ, instituțiile analizate au cadrul legal de desfășurare a 

controalelor în domeniul pescuitului, importului, exportului precum și comerțului cu 

sturioni și produse provenite de la sturioni, precum și luare a măsurilor legale în cazul 

constatării încălcării normelor.  

 

• Una dintre cele mai complexe instituții cu atribuții în domeniul analizat este Poliția 

Română. Atribuțiile din domeniu sunt duse la îndeplinire de către Direcția de Ordine 

Publică prin Serviciul protecția fondului forestier și piscicol, respectiv  Serviciul de Poliție 

”Delta Dunării”; precum și prin intermediul Direcției de Poliție Transporturi. Deși fac parte 

din aceeași instituție, nu au fost raportate de către pescari controale la care să participe 

reprezentanți ai tuturor direcțiilor (cum ar fi reprezentanți ai Serviciului protecția fondului 

forestier împreună cu reprezentanți ai Direcției Transporturi). Astfel rămâne întrebarea 

dacă între cele 3 organisme există acțiuni de informare și/sau cooperare (avându-se în 

vedere zonele de competență!). 

 

• Din discuțiile cu pescarii, rezultă că în majoritatea zonelor vizate de proiect(Fetești, Borcea, 

Jurilovca, Sfântu Gheorghe) relația și cooperarea cu autoritățile (Poliția de Frontieră, Poliția 

Română, Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură) a devenit foarte bună în ultimii 2-

3  ani. Deși sunt controale dese(în special în perioadele de migrație), aceștia nu constată 

abuzuri din partea autorităților menționate. În schimb, pescarii din Galați se plâng că tot de 

2-3 ani, relația cu autoritățile  a devenit foarte proastă.  Aceștia susțin că reprezentații 

autorităților comit abuzuri în îndeplinirea atribuțiile de serviciu în domeniu.   

 

• Din  actele  analizate (avându-se în vedere că unele au caracter secret, nefiind disponibile 

spre analiză) rezultă că există protocoale de colaborare între instituții. Cu toate acestea, 

pescarii nu au raportat controale comune foarte frecvente, de cele mai mult ori instituțiile 

vin singure. În plus, nu s-au raportat în comunitățile vizate de proiect controale la care să 

participe reprezentanți ai Jandarmeriei Române, ceea ce poate susține argumentul 

conform căruia relația dintre pescari și autorități s-a îmbunătățit. Însă, pescarii au afirmat 

că știu de existența controalelor în alte comunități de pescari, la care au participat și 

jandarmii.  De asemenea nu au fost raportate controale din partea Gărzii Naționale de 

Mediu. 

 

• O altă problemă  reieșită  din discuții, o reprezintă personalului insuficient de control din 

cadrul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură.  În multe cazuri există doar un 

inspector responsabil de controlul unei întinderi foarte mari de Dunăre.  Această problemă 

ar putea fi rezolvată prin implementare protocoalelor de colaborare privind controlalele 

comune. 

 

 



 

 
 

 

• Poliția de Frontieră Română colaborează, conform prevederilor legii cadru de organizare și 

funcționare a Poliției de Frontieră, cu organisme private pentru combaterea traficului 

ilegal. O astfel de colaborare este cea încheiată cu grupul JTI România  în vederea 

colaborării pentru combaterea traficului ilegal cu țigarete. Astfel, polițiștii de frontieră  

beneficiază de sprijinul, consultanța  și expertiza reprezentanților  JTI  pentru eficientizare 

acțiunilor de combatere și depistare a produselor contrafăcute.  WWF poate facilita 

încheierea unui astfel de parteneriat între experții în domeniu și poliția de frontieră. De 

asemenea nu există un protocol având ca obiect specific protecția sturionilor.  

 

• După cum s-a evidențiat în capitolul dedicat Poliției Române, din O.U.G nr 23/2008 privind 

pescuitul și acvacultura, au dispărut competențele exprese ale Poliției Române de a 

constata și lua măsurile necesare în cazul infracțiunilor. O posibilă direcție de acțiune o 

reprezintă lobby-ul pentru reintroducerea competenței exprese în cadrul legii cadru.  

 

• În cadrul parteneriatului dintre Garda Națională de Mediu și Autoritatea Națională a 

Vămilor, WWF poate ajuta la  îmbunătățirea prezentului protocol  prin actualizarea actelor 

normative în vigoare menționate în anexă, precum și prin inițierea și facilitarea de sesiuni 

de instruire conform cerințelor europene în vigoare privind protecția florei și faunei 

sălbatice. De asemenea se pot introduce noi reglementări despre protecția sturionilor, 

comerțului cu produse provenite de la sturioni. 

 

• În temeiul actului normativ de funcționare și organizare a Autorității Naționale Sanitare 

Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,  aceasta , în limita bugetului, va edita buletine 

informative și alte publicații de specialitate. Astfel,  WWF se poate implica, în baza unui 

acord parteneriat, în realizarea/editarea de buletine informative și alte publicații de 

specialitate. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 
 

Conclusion and recommendations 
• The analyzed institutions have the legal framework for controls and taking the legal 

measures in cases of violations. The framework is regulated either by the Fishing and 

Aquaculture Law (G.E.O no 23/2008), either by the institutions framework Law(s) . 

 

• One of the most complex institutions with responsibilities in the field,  is Romanian Police. 

The attributions regarding protection of fish resources are carried out by the Public Order 

Directorate trough the Fish and Forest protection fund Service and „Danube Delta” Police 

Service; and trough Transport Directorate. Though they are part of the same institution, 

the fishermen didn’t report any common controls of the serviced in questions (such as Fish 

and Forest protection fund Service together with Transport Directorate). The question is 

that if there is a cooperation and collaboration between the 3 bodies(taking in 

consideration the competencies areas). 

 

• The discussions with the fishermen showed that in the most communities targeted by the 

project (Fetesti, Borcea, Jurilovca, Sfantu Gheorghe) the relationship between fishermen 

and authorities (Border Police, Romanian Police, National Agency for Fishing and 

Aquaculture) improved in the past 2-3 years. Even though there are frequent controls 

(especially during the migration period), they didn’t noticed any abuses. However, the 

fishermen from Galati are complaining that in the past 2-3 years the relationship between 

then and authorities got worse. They stated that the authorities are making a lot of abuses 

during the controls.   

 

• The analyzed documents (having in mind that some of them are classified and not 

available) revealed that there are collaboration protocols established between institutions. 

However, the fishermen didn’t report frequently common controls, most of the times the 

institutions are alone.  Moreover, weren’t reported common controls together with 

Gendarmerie, which can sustain the the argument regarding the better relationship 

between agencies and fishermen. The fishermen stated that they heard of this type of 

common controls in other communities. Also weren’t reported controls made by the 

National Environmental Guard. 

 

• A problem raised form the discussion is the insufficient number of inspectors from National 

Agency for Fishing and Aquaculture. In the most cases there is only one inspector 

responsible with the controls on a huge stretch of the Danube. These problems can be 

overcome by strengthening the collaboration between institutions.  

 

 

 

• Romanian Border Police collaborates with private organism in order to fight against illegal 

traffic. One good example of collaboration is with JTI Romania Group  in order to fight 



 

 
 

against illegal traffic with cigarettes. In this partnership, the agents  benefits from JTI 

consultancy, expertise in order to assure effective control and trace of counterfeit 

products. WWF can facilitate such a partnership between its experts and Romanian Border 

Police experts in order to assure a better protection of sturgeon, by improving the control 

and availability of relevant information about the species.  

 

• As was shown in the chapter dedicated to the Romanian police, from  The Framework Law 

regarding fishing and aquaculture were taken out the prerogatives of police agent to 

sanction offences. One possible action would be to lobby the reintroduction of these 

prerogatives in the law. However the police still has the prerogatives to sanction offences, 

trough Romanian Police Law.  

 

 

• WWF can contribute to the improvement of the partnership agreement between National 

Environmental Guard and Romanian Customs Authority, by updating the list of legislative 

acts that are annexed to it. Also can contribute by initiating  and facilitating of workshops 

concerning European requirement for wild flora and fauna species, setting an accent on 

sturgeon.  

 

• According to the framework law of National Sanitary-Veterinary and Food Safety Agency, it 

can edit  newsletters and other  specialized informative papers based on the available 

budget. WWF, can help, based on a partnership agreement , in editing and development of 

relevant materials.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexe 

Anexa  nr. 1  Situația punctelor de trecere a frontierei de stat a României și 

a zonelor libere 
I. La frontiera româno-ungară 
Puncte de trecere a frontierei deschise traficului internațional: 

1.Petea, județul Satu Mare - rutier; 
2.Cărei, județul Satu Mare - feroviar; 
3.Urziceni, județul Satu Mare - rutier; 

4.Valea lui Mihai, județul Bihor - feroviar și rutier; 
5.Săcuieni, județul Bihor - rutier; 

6.Episcopia Bihor, județul Bihor - feroviar; 
7.Borş, județul Bihor - rutier; 
8.Salonta, județul Bihor - rutier și feroviar; 

9.Vărşand, județul Arad - rutier; 
10.Curtici, județul Arad - feroviar; 

11.Tudor Vladimirescu, județul Arad - rutier RO-LA; 
12.Turnu, județul Arad - rutier; 
13.Nădlac, județul Arad - rutier 

14.Nădlac II, județul Arad - rutier 
15.Cenad, județul Timiș - rutier 

II.La frontiera româno-sârbă 
Puncte de trecere a frontierei deschise traficului internațional: 
1.Jimbolia, județul Timiș - rutier si feroviar; 

2.Vălcani, județul Timiș - rutier; 
3.Lunga, județul Timiș - rutier; 

4.Foeni, județul Timiș - rutier; 
5.Stamora - Moravița, județul Timiș - rutier și feroviar; 
6.Naidăş, județul Caraș-Severin - rutier; 

7.Moldova Veche, județul Caraș-Severin - portuar; 
8.Orşova, județul Mehedinți - portuar; 

9.Porţile de Fier I, județul Mehedinți - rutier; 
10.Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți - portuar; 
11.Porţile de Fier II, județul Mehedinți - rutier. 

III.La frontiera româno-bulgară 
Puncte de trecere a frontierei deschise traficului internațional: 

1.Calafat, județul Dolj - rutier, feroviar și portuar; 
2.Bechet, județul Dolj - rutier (bac) și portuar; 

3.Corabia, județul Olt - portuar; 
4.Turnu Măgurele, județul Teleorman - rutier (bac) și portuar; 
5.Zimnicea, județul Teleorman - rutier (bac) și portuar; 

6.Giurgiu, județul Giurgiu - rutier, feroviar și portuar; 
7.Olteniţa, județul Călărași - portuar; 

8.Călăraşi (Chiciu), judeţul Călăraşi - rutier (bac) şi portuar; 
9.Ostrov, judeţul Constanţa - rutier; 
10.Lipniţa, judeţul Constanţa - rutier; 

11.Dobromir, judeţul Constanţa - rutier; 
12.Negru Vodă, judeţul Constanţa - rutier şi feroviar; 

13.Vama Veche, judeţul Constanţa - rutier. 
IV.La frontiera româno-moldoveană 



 

 
 

Puncte de trecere a frontierei deschise traficului internaţional: 
1.Galaţi - Giurgiuleşti, judeţul Galaţi - rutier; 

2.Galaţi, judeţul Galaţi - feroviar; 
3.Galaţi, judeţul Galaţi - portuar; 

4.Oancea, judeţul Galaţi - rutier; 
5.Fălciu, judeţul Vaslui - feroviar; 
6.Albiţa, judeţul Vaslui - rutier; 

7.Iaşi, judeţul laşi - feroviar; 
8.Sculeni, judeţul laşi - rutier; 

9.Stânca - Costeşti, judeţul Botoşani - rutier; 
10.Rădăuţi-Prut, judeţul Botoşani - rutier. 
V.La frontiera româno-ucraineană 

A)Puncte de trecere a frontierei deschise traficului internaţional: 
1.Siret, judeţul Suceava - rutier; 

2.Vicovu de Sus, judeţul Suceava - rutier; 
3.Vicşani, judeţul Suceava - feroviar; 
4.Valea Vişeului, judeţul Maramureş - feroviar; 

5.Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş - rutier; 
6.Câmpulung la lisa, judeţul Maramureş - feroviar; 

7.Halmeu, judeţul Satu Mare - rutier şi feroviar. 
B)Puncte de mic trafic: 

1.Isaccea, judeţul Tulcea - portuar; 
2.Chilia Veche, judeţul Tulcea - portuar (neoperaţional); 
3.Plauru, judeţul Tulcea - portuar; 

4.Periprava, judeţul Tulcea - portuar; 
5.Racovăţ, judeţul Suceava - rutier/pietonal; 

6.Climăuţi, judeţul Suceava - pietonal; 
7.Văşcăuţi, judeţul Suceava - pietonal (neoperaţional); 
8.Ulma, judeţul Suceava - rutier/pietonal; 

9.Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava - pietonal; 
10.Tarna Mare, judeţul Satu Mare - rutier/pietonal; 

11.Galaţi, judeţul Galaţi - fluvial (neoperaţional); 
12.Sighet, judeţul Maramureş - pietonal (neoperaţional). 
VI.Puncte de trecere a frontierei de stat situate în interiorul ţării: 

1."Henri Coandă" Bucureşti - aeroportuar; 
2.Aeroport Bucureşti Băneasa - aeroportuar; 

3.Aeroport Baia Mare, judeţul Maramureş - aeroportuar; 
4.Aeroport Suceava, judeţul Suceava - aeroportuar; 
5.Aeroport laşi, judeţul laşi - aeroportuar; 

6.Aeroport Bacău, judeţul Bacău - aeroportuar; 
7.Aeroport Craiova, judeţul Dolj - aeroportuar; 

8.Aeroport "Delta Dunării" Tulcea, judeţul Tulcea - aeroportuar; 
9.Aeroport Timişoara, judeţul Timiş - aeroportuar; 
10.Aeroport Arad, judeţul Arad - aeroportuar; 

11.Aeroport Oradea, judeţul Bihor - aeroportuar; 
12.Aeroport Cluj-Napoca, judeţul Cluj - aeroportuar; 

13.Aeroport Satu Mare, judeţul Satu Mare - aeroportuar; 
14.Aeroport Târgu Mureş, judeţul Mureş - aeroportuar; 
15.Aeroport Sibiu, judeţul Sibiu - aeroportuar; 

16.Aeroport Constanţa - Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa - aeroportuar. 
VII.Puncte de trecere a frontierei situate la Marea Neagră şi Dunărea maritimă: 



 

 
 

1.Brăila, judeţul Brăila - portuar; 
2.Cernavodă, judeţul Constanţa - portuar; 

3.Tulcea, judeţul Tulcea - portuar; 
4.Sulina, judeţul Tulcea - portuar; 

5.Midia, judeţul Constanţa - portuar; 
6.Constanţa, judeţul Constanţa - portuar; 
7.Constanţa - Sud, judeţul Constanţa - portuar şi RO-RO; 

8.Mangalia, judeţul Constanţa - portuar. 
VIII.Zone libere: 

1.Curtici, judeţul Arad; 
2.Giurgiu, judeţul Giurgiu; 
3.Basarabi, judeţul Constanţa; 

4.Constanţa - Sud, judeţul Constanţa; 
5.Sulina, judeţul Tulcea; 

6.Galaţi, judeţul Galaţi; 
7.Brăila, judeţul Brăila. 
 

 

Anexa nr 2- Sistemul național unic pentru apeluri de urgență 
Reglementat de Ordonanța de Urgență  nr 34 din 19 martie 2008 privind organizarea și 

funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență78, aprobat cu modificări și 

completări prin Legea nr 160/200879 cu modificările și completările ulterioare cu scopul de a 

”asigura preluarea apelurilor de urgență și transmiterea lor către agențiile specializate de 

intervenție în vederea asigurării unei reacții imediate, uniforme și unitare pentru soluționarea 

urgențelor”(art.1).   

Numărul unic de urgență poate fi apelat în situațiile în care este periclitată viața, 

integritatea ori sănătatea persoanelor, ordinea publică, proprietatea publică sau privată precum și 

mediul.  

Prin agenții specializate, în temeiul art.3, alin.b) se înțeleg ”structurile autorităților 

administrației publice, care au rolul de intervenție imediată pentru soluționarea urgențelor în 

domeniul ambulanței, Serviciilor Mobile de Urgență, Reanimare și Descarcerare (S.M.U.R.D.), 

poliției,  jandarmeriei, serviciilor publice profesioniste și voluntare pentru situații de urgență, 

inclusive S.M.U.R.D., contra terorismului, precum și alte structuri stabilite prin hotărâre a 

Guvernului”.  

Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență (SNUAU)  este compus din centrele unice 

pentru apeluri de urgență (operate de administratorul SNUAU – Serviciul de Telecomunicații 

Speciale), dispeceratele de urgență ( operate de către agențiile specializate de intervenție, 

menționate anterior), dispeceratele integrate de urgență ( operate atât de STS cât și de agențiile 

specializate de intervenție și organizate la nivelul reședințelor de județ, municipiului București, 

precum și la nivelul municipiilor ș orașelor dacă este necesar).  

                                                           
78 Publicat în Monitorul Oficial nr 246 din 28 martie 2008 
79 Publicat în Monitorul Oficial nr 675 din 1 octombrie 2008 



 

 
 

Din punct de vedere funcțional Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență este 

împărțită în 2 structuri funcționale distincte, astfel: 

1. O structură integrată, în cadrul căreia centrul unic pentru apeluri transferă apelurile și 

datele către dispeceratele de urgență ale structurilor specializate. 

Centrul unic are următoarele atribuții principale:  

a)primesc și înregistrează automat apelurile de urgență comunicate prin telefon, radio, dispozitive 

automate de anunțare, semnalizare, alarmare ori prin alte mijloace, confirmă și localizează, pe cât 

posibil, apelurile primite; 

b)analizează, direcționează și transmit operativ apelurile de urgență la dispeceratele de urgență, 

precum și la autoritățile competente, în funcție de natura evenimentelor și de consecințele acestora, 

pe baza unui indexai incidentelor stabilit de toate structurile specializate în soluționarea urgențelor; 

c)transferă centrului operațional și centrului operativ pentru situații de urgență apelurile, datele și 

informațiile privitoare la situații de urgență, pentru care s-a definit responsabilitatea, la solicitarea 

acestuia; 

d)primesc și înregistrează datele și informațiile privind evoluția evenimentelor și a intervențiilor; 

e)centralizează, stochează și pun la dispoziția autorităților abilitate datele privind apelurile de 

urgență gestionate; 

f)recepționează apelurile de urgență și în limbile minorităților naționale din unitatea administrativ-

teritorială, precum și în cel puțin o limbă de circulație internațională; 

g)primesc apeluri de la persoane cu dizabilități prin intermediul terminalelor telematice utilizate în 

rețelele publice, în limite tehnic fezabile. 

h)primesc mesaje asociate unui apel de urgență din rețelele publice de telefonie mobilă, de la 

utilizatorii cu dizabilități de auz și/sau vorbire. 

Dispeceratele au ca atribuții principale: 

a)asigură permanent preluarea apelurilor de urgență transmise de centrul unic pentru apeluri de 

urgență; 

b)alertează de îndată structura/personalul de intervenție; 

c)asigură și mențin permanent legătura cu resursele proprii dislocate la locul evenimentului sau cu 

structurile din care provin acestea; 

d)asigură facilități tehnice și personalul necesar operării; 

e)centralizează, stochează și pun la dispoziție autorităților abilitate datele privind apelurile de 

urgență gestionate; 

f)asigură interfațarea cu centrele de expertiză și coordonare la distanta; 



 

 
 

g)asigură mijloacele de comunicație necesare legăturii dintre dispeceratele de urgență, stațiile de 

intervenție și resursele dislocate la locul evenimentului. 

2. O structură integrată centralizată în care dispeceratele de urgență se află în același 

sediu cu serviciul unic pentru apeluri de urgență. 

În această situație, dispeceratele au ca atribuii principale: 

a)primesc și înregistrează automat apelurile de urgență comunicate prin telefon, radio, dispozitive 

automate de anunțare, semnalizare, alarmare ori prin alte mijloace, confirmă și localizează, pe cât 

posibil, apelurile primite; 

b)alertează de îndată structura/personalul de intervenție aparținând agențiilor integrate sau 

direcționează și transmit operativ apelurile de urgență la dispeceratele de urgență cu activitate în 

afara dispeceratului integrat de urgență, precum și la autoritățile competente, în funcție de natura 

evenimentelor și de consecințele acestora, pe baza unui index al incidentelor stabilit de toate 

structurile specializate în soluționarea urgențelor; 

c)asigură și mențin permanent legătura cu resursele dislocate la locul evenimentului sau cu 

structurile din care provin acestea; 

d)apelurile, datele și informațiile privitoare la situația de urgență sunt transferate centrului 

operațional național/județean pentru situații de urgență, pentru care s-a definit responsabilitatea, 

la solicitarea acestuia; 

e)primesc și înregistrează datele și informațiile privind evoluția evenimentelor și a intervențiilor; 

f)centralizează, stochează și pun la dispoziția autorităților abilitate datele privind apelurile de 

urgență gestionate; 

g)recepționează apelurile de urgență și în limbile minorităților naționale din unitatea administrativ-

teritorială, precum și în cel puțin o limbă de circulație internațională; 

h)primesc apeluri de la persoane cu dizabilități prin intermediul terminalelor telematice utilizate în 

rețelele publice, în limite tehnic fezabile; 

i)asigură interfațarea cu centre de expertiză și coordonare la distanță. 

j)primesc mesaje asociate unui apel de urgență din rețelele publice de telefonie mobilă, de la 

utilizatorii cu dizabilități de auz și/sau vorbire. 
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