ORDIN nr. 43 din 22 februarie 2007
privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 30/2006 pentru aprobarea
Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor ce
guvernează mişcarea ecvideelor şi importul lor din ţări terţe
Văzând Referatul de aprobare nr. 16.084 din 20 februarie 2007, întocmit de Direcţia
generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi
pentru Siguranţa Alimentelor,
având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004
privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi
completările ulterioare,
în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr.
130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,
preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor nr. 30/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind
condiţiile de sănătate a animalelor ce guvernează mişcarea ecvideelor şi importul lor
din ţări terţe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 8 martie
2006, se modifică după cum urmează:
1.Articolul 4 va avea următorul cuprins:
"Art. 4
Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 90/426/CEE privind condiţiile de
sănătate a animalelor ce guvernează mişcarea ecvideelor şi importul lor din ţările
terţe, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 224 din 18
august 1990, p. 42, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva Consiliului
2006/104/CE ce actualizează anumite directive în domeniul agriculturii (legislaţia
veterinară şi fitosanitară), ca urmare a aderării Bulgariei şi României, publicată în
Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 63 din 30 decembrie 2006, p.
352-367."
Art. II
Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor ce guvernează
mişcarea ecvideelor şi importul lor din ţări terţe, aprobată prin Ordinul preşedintelui
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.
30/2006, se modifică după cum urmează:
1.Articolul 1 va avea următorul cuprins:
"Art. 1
Prezenta normă sanitară veterinară stabileşte condiţiile de sănătate a animalelor
pentru mişcarea ecvideelor vii între statele membre ale Uniunii Europene şi importul
acestora din ţări terţe."
2.La articolul 2, litera c) va avea următorul cuprins:
"c) ecvidee înregistrate - orice ecvidee înregistrate, aşa cum sunt definite în Normele
privind organizarea stud-book-ului, certificarea originii şi comerţul cu ecvidee de rasă
pură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.
464/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 21 august
2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 90/427/CEE,
identificate prin intermediul unui document de identificare, emis de autoritatea de
creştere sau orice altă autoritate competentă a ţării de origine a animalului, care
administrează cartea genealogică ori registrul pentru acea rasă de animale, sau orice

asociaţie ori organizaţie internaţională ce se ocupă de cai pentru competiţie sau
curse;"
3.La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Totuşi, autoritatea veterinară centrală a României ca stat de destinaţie poate
acorda derogări generale sau limitate cu privire la transportul de ecvidee, care:
a) sunt conduse călare sau dirijate, în scopuri sportive ori recreative, pe drumuri
situate lângă frontierele cu Republica Ungară şi Republica Bulgaria;
b) iau parte la evenimentele culturale sau similare acestora ori la activităţi organizate
de organismele locale autorizate, evenimente situate lângă frontierele cu Republica
Ungară şi Republica Bulgaria;
c) sunt destinate numai păşunatului sau muncii temporare lângă frontierele cu
Republica Ungară şi Republica Bulgaria."
4.La articolul 4, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
"(4) Ecvideele trebuie să fie identificate astfel:
(i)în cazul cailor înregistraţi, prin intermediul unui document de identificare prevăzut
de normele aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării
rurale nr. 464/2006 ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului
90/427/CEE, care trebuie să certifice în special că au fost respectate prevederile alin.
(5) şi (6) şi ale art. 5 din prezenta normă sanitară veterinară. Validitatea acestui
document trebuie să fie suspendată de către medicul veterinar oficial pe durata
interdicţiilor prevăzute la alin. (5) sau la art. 5. După tăierea cailor înregistraţi,
documentul trebuie înapoiat autorităţii care l-a emis. Procedura pentru
implementarea acestui punct va fi adoptată de către Comisia Europeană în
conformitate cu procedura comunitară;
(ii)în cazul ecvideelor pentru reproducţie şi producţie, printr-o metodă de identificare
ce va fi stabilită de Comisia Europeană, în conformitate cu procedura comunitară.
Până la utilizarea acestei metode, rămân aplicabile metodele de identificare naţionale
aprobate oficial, cu condiţia ca acestea să fie notificate Comisiei Europene şi
celorlalte state membre ale Uniunii Europene."
5.La articolul 4, alineatul (7) se abrogă.
6.La articolul 4, alineatul (8) va avea următorul cuprins:
"(8) Programele prezentate de autoritatea veterinară centrală a României sunt
examinate de Comisia Europeană, care le aprobă în conformitate cu procedura
comunitară. Orice garanţii suplimentare, generale sau specifice, care pot fi solicitate
în comerţul intracomunitar, pot fi definite în conformitate cu aceeaşi procedură.
Astfel de garanţii nu trebuie să le depăşească pe cele solicitate de România pe
teritoriul său."
7.La articolul 4, alineatul (9) va avea următorul cuprins:
"(9) Programele prezentate de autoritatea veterinară centrală a României pot fi
modificate sau completate în conformitate cu procedura comunitară. Modificările ori
completările programelor care au fost deja aprobate sau garanţiilor la care se referă
alin. (8) pot fi aprobate în conformitate cu aceeaşi procedură."
8.La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 5
(1) Se pot expedia ecvidee din acea parte a teritoriului care este considerată a fi
infectată cu pestă ecvină, în sensul alin. (2), doar în condiţiile stabilite la alin. (3)."
9.La articolul 5 alineatul (2), literele a)-d) vor avea următorul cuprins:
"a) Se consideră infectată cu pestă ecvină o parte a teritoriului în care:
(i)o evidenţă clinică, serologică (la animalele nevaccinate) şi/sau epidemiologică a
relevat prezenţa pestei ecvine în ultimii 2 ani; sau
(ii)s-a efectuat vaccinarea împotriva pestei ecvine în ultimele 12 luni.
b) Partea teritoriului considerată a fi infectată cu pesta ecvină trebuie să cuprindă
minimum:

(i)o zonă de protecţie cu o rază de cel puţin 100 km în jurul oricărui centru de
infecţie;
(ii)o zonă de supraveghere de cel puţin 50 km care se extinde dincolo de zona de
protecţie, în care nu s-a efectuat nicio vaccinare în ultimele 12 luni.
c) Regulile care controlează măsurile de combatere referitoare la teritoriile şi zonele
menţionate la lit. a) şi b) şi derogările relevante sunt specificate în Norma sanitară
veterinară privind măsurile de control şi combatere a pestei africane a calului,
aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor nr. 135/2006, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 617 din 18 iulie 2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva
Consiliului 92/35/CEE.
d) Toate ecvideele vaccinate care se găsesc în zona de protecţie trebuie să fie
înregistrate şi identificate în conformitate cu art. 6 alin. (1) din norma sanitară
veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 135/2006 ce transpune în legislaţia
naţională Directiva Consiliului 92/35/CEE. Documentul de identificare şi/sau
certificatul de sănătate trebuie să poarte o menţiune clară referitoare la această
vaccinare."
10.La articolul 5 alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins:
"a) să fie expediate doar în anumite perioade ale anului ce vor fi stabilite de Comisia
Europeană asistată de Comitetul Permanent privind Lanţul Alimentar şi Sănătatea
Animalelor, în funcţie de activitatea insectelor vectori;"
11.La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 7
(1) Ecvideele trebuie transportate cât mai curând posibil de la exploataţia de origine
către locul de destinaţie, fie direct, fie printr-o piaţă sau un centru de colectare
aprobat, aşa cum este definit la art. 2 alin. (2) lit. o) din Norma sanitară veterinară
privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comerţul intracomunitar cu
animale din speciile bovine şi suine, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 şi 289 bis din 30 martie 2006, cu
modificările şi completările ulterioare, ce transpune în legislaţia naţională Directiva
Consiliului 64/432/CEE, în vehicule sau containere ce au fost curăţate şi dezinfectate
în mod regulat cu o substanţă dezinfectantă la intervale care trebuie să fie stabilite
de statul membru de expediere."
12.La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 11
(1) Ecvideele importate în România trebuie să respecte condiţiile stabilite la art. 12,
13, 14, 15 şi 16."
13.La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 12
(1) Importul ecvideelor în România este autorizat doar din ţări terţe care figurează
pe o listă ce va fi întocmită sau modificată de Comisia Europeană."
14.La articolul 12, alineatul (8) se abrogă.
15.La articolul 13, alineatul (2) se abrogă.
16.Articolul 14 va avea următorul cuprins:
"Art. 14
Înainte de ziua încărcării pentru transportarea către statul membru de destinaţie,
ecvideele trebuie să fi rămas fără întrerupere pe teritoriul sau într-o parte a
teritoriului unei ţări terţe ori, în cazul regionalizării în partea teritoriului definit de
Comisia Europeană, pentru o perioadă ce va fi determinată în deciziile care vor fi
adoptate conform art. 15. Ele trebuie să provină dintr-o exploataţie aflată sub
supraveghere veterinară."

17.La articolul 15, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 15
(1) Importul ecvideelor de pe teritoriul unei ţări terţe sau o parte a acestuia definit
de Comisia Europeană, care figurează pe lista întocmită în conformitate cu art. 12
alin. (1), trebuie autorizat numai dacă ecvideele, pe lângă cerinţele art. 13:
a) respectă cerinţele de sănătate a animalelor pentru importul de ecvidee din ţara
respectivă, adoptate în conformitate cu procedura comunitară, cu referire la specia
respectivă şi la categoriile de ecvidee.
Baza de referinţă pentru stabilirea condiţiilor de sănătate a animalelor în
conformitate cu prezentul alineat o constituie standardele stabilite la art. 4 şi 5;
b) în cazul unei ţări terţe care nu este liberă de stomatita veziculoasă sau de arterita
virală de cel puţin 6 luni, ecvideele trebuie să respecte următoarele cerinţe:
(i)trebuie să provină dintr-o exploataţie care a fost îndemnă de stomatita veziculoasă
de cel puţin 6 luni şi trebuie să fi reacţionat negativ la un test serologic înainte de a fi
expediate;
(ii)în cazul arteritei virale, ecvideele masculi trebuie, fără a se aduce atingere
prevederilor stabilite de Comisia Europeană privind condiţiile speciale pentru
admiterea temporară pe teritoriul comunitar a ecvideelor înregistrate sau a
ecvideelor destinate utilizărilor speciale ori reintroducerea acestora pe teritoriul
comunitar după ce au fost exportate temporar, să fi reacţionat negativ la un test
serologic, la un test de izolare a virusului sau la orice alt test recunoscut care să
garanteze că animalul este indemn de această boală."
18.La articolul 15, alineatul (2) se abrogă.
19.Articolul 19 va avea următorul cuprins:
"Art. 19
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor informează
Comisia Europeană cu privire la actele normative şi prevederile administrative
necesare pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare."
20.Anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară se înlocuieşte şi va avea următorul
cuprins:
"ANEXA Nr. 2: INFORMAŢII DE SĂNĂTATE (a)
Nr. paşaportului ..................................
Subsemnatul certific (b) că animalul din specia ecvidee descris mai sus îndeplineşte
următoarele cerinţe:
a) a fost examinat astăzi şi nu prezintă niciun semn clinic de boală;
b) nu este destinat tăierii în condiţiile unui program naţional de eradicare a unei boli
infecţioase sau contagioase;
c) nu provine dintr-un teritoriu sau parte a teritoriului unui stat membru ori ţări terţe
supuse unor restricţii din cauza pestei ecvine; sau
- provine dintr-un teritoriu sau parte a teritoriului unui stat membru care a fost
supus interdicţiei din motive de sănătate a animalelor şi a fost supus, cu rezultate
satisfăcătoare, testelor prevăzute la art. 5 alin. (3) din Directiva 90/426/CEE, în
staţia de carantină a .......... între ..................şi .................( c);
- nu este vaccinat împotriva pestei ecvine sau a fost vaccinat împotriva pestei ecvine
la ............ ( c) (d);
d) nu provine dintr-o exploataţie care a fost supusă interdicţiei din motive de
sănătate a animalelor şi nici nu a avut contact cu ecvidee provenite dintr-o
exploataţie care a fost supusă interdicţiei din motive de sănătate animală:
- timp de 6 luni în cazul ecvideelor suspecte de a fi contractat durina, începând cu
data ultimului contact efectiv sau posibil cu un animal bolnav. Totuşi, în cazul unui
armăsar, interdicţia se va aplica până când animalul este castrat;
- timp de 6 luni în cazul morvei sau encefalomielitei ecvine, începând cu ziua în care
ecvideele ce suferă de boala în cauză sunt tăiate;

- în cazul anemiei infecţioase până la data la care animalele infectate au fost tăiate,
iar cele rămase au prezentat reacţie negativă la cele două teste Coggins efectuate la
interval de 3 luni;
- timp de 6 luni de la ultimul caz, în cazul stomatitei veziculoase;
- timp de o lună de la ultimul caz, în cazul rabiei;
- timp de 15 zile de la ultimul caz, în cazul antraxului;
- dacă toate animalele din speciile sensibile la boală situate în exploataţie au fost
tăiate, iar incinta a fost dezinfectată în cursul a 30 de zile, începând cu ziua în care
animalele au fost distruse şi incinta a fost dezinfectată, exceptând cazul antraxului,
când perioada de interdicţie este de 15 zile;
e) din cunoştinţele mele, nu a venit în contact cu ecvidee care suferă de o boală
infecţioasă sau contagioasă, în cele 15 zile precedente acestei declaraţii;
f) în momentul inspecţiei a fost corespunzător pentru a fi transportat pe traseul
stabilit în conformitate cu prevederile Directivei Consiliului 91/628/CEE(e);
Data
1)

Locul

Ştampila şi semnătura medicului veterinar
oficial1

Numele cu majuscule şi funcţia.

*(a) Această informaţie nu este solicitată atunci când există un acord bilateral în
conformitate cu art. 6 din Directiva Consiliului 90/426/CEE.
*(b) Valid pentru 10 zile.
*( c)
A se şterge orice nu se aplică.
*(d) Data vaccinării trebuie înscrisă pe paşaport.
*(e) Această declaraţie nu îi scuteşte pe transportatori de obligaţiile acestora în
conformitate cu prevederile comunitare în vigoare ce se referă, în special, la starea
animalelor care urmează să fie transportate."
21.Anexa nr. 3 la norma sanitară veterinară se înlocuieşte şi va avea următorul
cuprins:
"ANEXA Nr. 3: MODEL CERTIFICAT DE SĂNĂTATE pentru comerţul dintre statele
membre ale Uniunii Europene
ECVIDEE
Nr.: ...............
Statul membru de expediere: .......................................................
Ministerul responsabil: ..........................................................
Departamentul teritorial responsabil: .................................................
I. Numărul de ecvidee: ............................................................
II. Identificarea ecvideelor: ........................................................
Numărul de ecvidee1

Specia de cal, măgar,
catâr, bardou

1)

Rasa, vârsta, sexul

Metoda de identificare
şi identificarea2

În cazul animalelor destinate tăierii, natura mărcii speciale
Un paşaport destinat identificării ecvideelor poate fi ataşat la acest certificat cu condiţia ca
numărul acestuia să fie declarat

2)

III. Originea şi destinaţia animalului/animalelor:
Animalul/animalele trebuie trimis/trimise

de
la:
(locul
de
export)............................................................................................................
.........
la:
(statul
membru
şi
locul
de
destinaţie)..................................................................................................
Numele
şi
adresa
expeditorului:
......................................................................................................................
...
Numele
şi
adresa
destinatarului:
......................................................................................................................
........................
......................................................................................................................
.......................................
IV. Informaţii despre sănătate(a)
Subsemnatul
certific
că
animalul/animalele
descris/descrise
mai
sus
îndeplineşte/îndeplinesc următoarele cerinţe:
1. a(au) fost examinat(e) astăzi şi nu a(u) prezentat niciun semn clinic de boală;
2. nu este/sunt destinat(e) tăierii în baza unui program naţional de eradicare a bolii
contagioase sau infecţioase;
3. nu provin(e) din teritoriul ori partea teritoriului unui stat membru sau a unei ţări
terţe care este supusă restricţiilor din cauza pestei ecvine;
sau
- provin(e) din teritoriul sau partea teritoriului unui stat membru care a fost supus
restricţiilor din cauza pestei ecvine şi a(u) fost supus(e), cu rezultate satisfăcătoare,
testelor prevăzute la art. 5 alin. (3) din Directiva 90/426/CEE, în staţia de carantină
................ între ...........şi ........... b);
- nu este/sunt vaccinat(e) împotriva pestei ecvine pe ........... b);
sau
- a(u) fost vaccinat(e) împotriva pestei ecvine pe ........... b);
4. nu provin(e) dintr-o exploataţie care a fost supusă interdicţiei din motive de
sănătate a animalelor şi nici nu a(u) avut contact cu ecvidee dintr-o exploataţie care
a fost supusă interdicţiei din motive de sănătate a animalelor:
- timp de 6 luni în cazul ecvideelor suspecte de a fi contractat durina, începând cu
data ultimului contact efectiv sau posibil cu un animal bolnav. Totuşi, în cazul unui
armăsar, interdicţia se va aplica până când animalul este castrat;
- timp de 6 luni în caz de morvă sau encefalomielită ecvină, începând cu ziua în care
ecvideele ce suferă de boala în cauză sunt tăiate;
- în cazul anemiei infecţioase, până la data la care animalele infectate care au fost
tăiate, iar animalele rămase au prezentat o reacţie negativă la cele două teste
Coggins efectuate la interval de 3 luni;
- timp de 6 luni de la ultimul caz, în cazul stomatitei veziculoase;
- timp de o lună de la ultimul caz, în cazul rabiei;
- timp de 15 zile de la ultimul caz, în cazul antraxului;
- dacă toate animalele din speciile sensibile la boală situate în exploataţie au fost
tăiate, iar incinta a fost dezinfectată timp de 30 de zile, începând cu ziua în care
animalele au fost distruse şi incinta a fost dezinfectată, cu excepţia antraxului, când
perioada de interdicţie este de 15 zile;
5. din cunoştinţele mele, nu a(u) venit în contact cu ecvideele ce suferă de o boală
infecţioasă sau contagioasă, în cele 15 zile dinaintea acestei declaraţii;
6. În momentul inspecţiei a(u) fost corespunzător (corespunzătoare) pentru a fi
transportate pe traseul stabilit în conformitate cu prevederile Directivei
91/628/CEE(d).
V. Prezentul certificat este valabil 10 zile.

Întocmit, ............

Data ............
.....................................
(Semnătura)
(Numele cu majuscule şi funcţia medicului veterinar oficial)( c)
a
*( ) Această informaţie nu este solicitată dacă există un acord bilateral în
conformitate cu art. 6 din Directiva Consiliului 90/426/CEE.
*(b) Se şterge orice nu se aplică.
*(c) Medic veterinar autorizat.
*(d) Această declaraţie nu îi scuteşte pe transportatori de obligaţiile acestora în
conformitate cu prevederile comunitare în vigoare, în special cele privitoare la
condiţia fizică a animalelor ce urmează a fi transportate."
22.La anexa nr. 4 la norma sanitară veterinară, punctul 1.1.6 va avea următorul
cuprins:
"1.1.6. Cromogen
Se prepară soluţia de cromogen OFD (orto-fenildiamină) conform instrucţiunilor
producătorului (0,4 mg/ml în apă distilată sterilă), exact înainte de utilizare. Se
adaugă substratul (peroxid de hidrogen H2O2) pentru a rezulta o concentraţie finală
de 0,05% (v/v) (1/2.000 dintr-o soluţie de H2O2 30%). Se adaugă 50 µ de soluţie
OFD în fiecare godeu şi se lasă plăcile pe bancă timp de 10 minute la temperatura
camerei. Se opreşte reacţia prin adăugarea de 50µl/godeu de acid sulfuric (H2SO4) 1
M."
23.La anexa nr. 4 la norma sanitară veterinară, punctul 1.2.1 va avea următorul
cuprins:
"1.2.1. Utilizându-se un computer, se determină valorile densităţii optice (DO) şi
procentul de inhibiţie (Pl) pentru serul de testat şi cel de control pe baza valorii medii
înregistrate în cele 4 godeuri de control cu ser de cobai. Datele exprimate ca valori
DO şi Pl sunt utilizate pentru a se determina dacă testul s-a efectuat în limite
acceptabile. Limitele superioare de control (LSC) şi limitele inferioare de control (LIC)
pentru serul de cobai de control se situează între valorile 1,4 şi, respectiv, 0,4 ale
DO. Titrul punctului final pentru controlul pozitiv bazat pe un PI de 50% trebuie să
fie de 1/240 (în limitele cuprinse între 1/120 şi 1/480). Orice placă ce nu se
conformează criteriilor de mai sus trebuie respinsă. Totuşi, dacă titrul serului pozitiv
de control este mai mare de 1/480, iar probele de testat sunt tot negative, atunci
probele de testat negative pot fi acceptate.
Godeurile duplicat cu seruri negative de control şi godeurile duplicat goale trebuie să
înregistreze valori ale PI între +25% şi -25% şi, respectiv, între +95% şi +105%.
Neîncadrarea în aceste limite nu face placa să fie nevalidă, dar sugerează că se
dezvoltă culoarea de fond."
24.La anexa nr. 4 la norma sanitară veterinară, punctul 3.1.2.2 va avea următorul
cuprins:
"3.1.2.2. Pentru titrare: se prepară o serie dublă de diluţie din serurile de testat şi
testele de control pozitive (100µl/godeu) de la 1/10 la 1/1.280 în 8 godeuri. Probele
de control negative sunt testate la o diluţie de 1/10."
25.La anexa nr. 4 la norma sanitară veterinară, punctul 3.2.3 va avea următorul
cuprins:
"3.2.3. Interpretarea rezultatelor
Probele cu DO mai mică decât valoarea finală pozitivă trebuie să fie considerate
drept pozitive pentru anticorpii VPE.
Probele cu DO mai mare decât valoarea finală negativă trebuie să fie considerate
drept negative pentru anticorpii VPE.

Probele cu DO situată între aceste două valori trebuie să fie considerate
neconcludente şi să fie recoltate de la animale după două sau trei săptămâni."
Art. III
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
Marian Avram
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 155 din data de 5 martie 2007

