BIBLIOGRAFIE - medic veterinar grad profesional III – conform OG 42/2004
1. Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare si pentru Siguranţa Alimentelor nr.
35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de
supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale
la om, protecţia animalelor si protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor,
ovinelor, caprinelor si ecvideelor, precum si a Normelor metodologice de aplicare a Programului de
Supraveghere si Control in domeniul Siguranţei Alimentelor cu modificările şi completările
ulterioare
2. Ordonanţa 42/2004 privind organizarea activităţii sanitare veterinare
3. Ordinul ANSVSA NR 114 / 2013 actualizat privind aprobarea Normei Sanitare Veterinare si pentru
Siguranţa Alimentelor privind Autorizarea Laboratoarelor în care se desfăşoară activităţi supuse
supravegherii si controlului sanitar veterinar si pentru siguranţa alimentelor.
4. SR EN ISO/CEI 17025:2018. Cerinţe generale pentru competenta laboratoarelor de încercări şi
etalonări.
5. Ordinul ANSVSA nr. 45/2018 pentru aprobarea normei sanitar veterinare privind metodologia de
prelevare, ambalare, identificare si transport al probelor destinate examenelor de laborator din
domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, precum si din domeniul organismelor modificate
genetic
6. Radu Moga Manzat, ed.2002, Boli infecţioase ale animalelor. Bacterioze
7. Radu Moga Manzat, ed.2002, Boli virotice şi prionice ale animalelor
8. Manual of Diagnostics Test and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, 2019
9. Legea nr. 53/2003 Codul Muncii
10. Legea nr. 447/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile
publice
BIBLIOGRAFIE - medic veterinar grad profesional debutant - conform Ordinul ANSVSA
nr.113/2008
1. HG nr. 1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare si
pentru Siguranţa Alimentelor si a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările
ulterioare;
2. Legea nr. 53/2003 republicata, cu modificările si completările ulterioare;
3. Legea nr. 447/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile
publice;
4. Ordinul nr. 68/2005 al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor pentru aprobarea Normei privind Sistemul rapid de alerta pentru alimente şi furaje;
5. Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004
privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind
hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animal și de bunăstare a
animalelor;
6. Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului
din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare;
7. Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de
stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii
Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei
produselor alimentare;
8. Ordin nr 35/2016 al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi
pentru Siguranţa Alimentelor pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Programului 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,
supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor;
9. Ordin nr. 113 din 17 decembrie 2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi
desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport,
valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală, cu
modificările si completările ulterioare;
10. Manual de utilizare ATLAS VET LIMS

BIBLIOGRAFIE - biolog, grad profesional II - conform Ordinul ANSVSA nr.113/2008
1. Preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare si pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere,
prevenire,control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om,
protecţia animalelor si protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor,
ovinelor, caprinelor si ecvideelor, precum si a Normelor metodologice de aplicare a Programului de
Supraveghere si Control in domeniul Siguranţei Alimentelor cu modificările şi completările
ulterioare
2. Ordonanţa 42/2004 privind organizarea activităţii sanitare veterinare
3. Ordinul ANSVSA NR 114 / 2013 actualizat privind aprobarea Normei Sanitare Veterinare si pentru
Siguranţa Alimentelor privind Autorizarea Laboratoarelor în care se desfăşoară activităţi supuse
supravegherii şi controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.
4. SR EN ISO/CEI 17025:2018. Cerinţe generale pentru competenta laboratoarelor de încercări si
etalonări.
5. Legea nr. 53/2003 Codul Muncii
6. Legea nr. 447/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi
instituţiile publice;
7. SR EN 12014-3:2005 Produse alimentare. Determinarea conţinutului de nitraţi si/sau nitriţi. Partea
3: Determinarea spectrometrica a conţinutului de nitraţi şi nitriţi din produsele din carne după
reducerea enzimatica a nitraţilor în nitriţi
8. SR ISO 3496:1997 si SR ISO 3496/A1:1999 Carne si produse din carne. Determinarea conţinutului
de hidroxiprolina
9. SR ISO 7890-3 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de azotaţi. Partea 3: Metoda
spectrometrica cu acid sulfosalicilic
10. SR ISO 7150-1:2001 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de amoniu. Partea 1: Metoda
spectrometrica manuala
11. SR 784-3:2009 Miere de albine. Partea 3: Metode de analiza
12. Legea nr. 53/2003 Codul Muncii
13. Legea nr. 447/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și
instituțiile publice;

