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(Dintre aceste cinci variante numai una este corectă) 
 
 

1  Dreptul de iniţiativă legislativă aparţine următoarelor instituţii comunitare: 
a)      Parlamentului European 
b)      Consiliului European 
c)      Comisiei Europene 
d)     Curţii de JustitieEuropene 
e)      ConsiliuluiUniuniiEuropene 

2  În conducerea Uniunii Europene sunt implicate: 
a)      cinci instituţii 
b)      nouă institutii 
c)      cincisprezece instituţii 
d)     douăzeci de  instituţii 
e)      şapte instituţii 

3  Parlamentul European este ales de către: 
a)      parlamentarii statelor membre 
b)      guvernantii statelor membre 
c)      popoarele statelor membre 
d)     presedinţii statelor membre 
e)      popoarele statelor fondatoare 

4  Curtea de Justiţie asigură compatibilitatea dreptului naţional cu dreptul : 
a)      comunitar 
b)      international 
c)      Consiliului European 
d)     Parlamentului European 
e)      Comisiei Europene 

5  Curtea de Conturi este responsabilă cu controlul folosirii fondurilor: 
a)      comunitare 
b)      structurale 
c)      Phare 
d)     ISPA 
e)      SAPARD 

6  Parlamentarii europeni sunt aleşi din cele: 
a)      25 state membre 
b)      15 state membre 
c)      28 state membre 
d)     21 state membre 
e)      24 state membre 

7  Adoptarea legislaţiei comunitare se face de către: 
a)      Parlamentul European împreună cu Consiliul UE 
b)      Consiliul UE 
c)      Comisia Europeană 
d)     Comisia Europeană împreuna cu Curtea de Justiţie 
e)      Curtea de Justiţie împreuna cu Parlamentul European 

8  Consiliul Uniunii Europene este cunoscut ca şi: 
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a)      Consiliul de război
b)      Consiliul pentru politică externă 
c)      Consiliul de miniştri 
d)     Consiliul de securitate 
e)      Consiliul pentru afaceri interne 

9  Comisia Europeana este formată din:
a)      25 membri 
b)      28 membri 
c)      21 membri 
d)     24 membri 
e)      26 membri 

10  Comisia Europeană veghează la respectarea: 
a)      Ordonanţelor Uniunii Europene, de către statele membre 
b)      Tratatelor Uniunii Europene, de catre statele membre 
c)      Legilor UE, de catre statele membre
d)     Hotărarilor UE, de către statele membre 
e)      Decretelor UE, de către statele membre 

11  Fondurile structurale au ca scop eliminarea decalajelor economice: 
a)      din ţările nemembre UE 
b)      din ţarile sărace 
c)  dintre statele membre UE 
d)  din ţările lumii a III a 
e)  din statele candidate 

12  Curtea de Justiţie şi Curtea Europeană de Conturi numară câte: 
a)      28 membri 
b)      17 membri 
c)      15 membri 
d)     21 membri 
e)      24 membri 

13  Izvoarele originare (primare) sunt constituite din:
a)      legile comunitare 
b)      legile comunitare împreună cu hotărarile comunitare 
c)      actele juridice fundamentale ale dreptului comunitar 
d)     legile comunitare  împreuna cu decretele comunitare 
e)      regulamentele comunitare 

14  Cele trei comunităţi europene sunt reprezentate de: 
a)      Parlamentul European+Consiliul UE+Consiliul Europei 
b)      Parlamentul European+Consiliul UE+Consiliul European 
c)      CECO+EURATOM+CEE
d)     Consiliul European+ Curtea de Justitie+ Curtea de Conturi 
e)      Curtea de Conturi+ Comisia Europeana+ Parlamentul European 

15  Uniunea Europeană şi “piaţa unică” iau naştere prin tratatul de la: 
a)      Amsterdam 
b)      Nisa 
c)      Maastricht 
d)     Strasbourg 
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e)      Bruxelles 
16  Extinderea spre est a UE a fost stabilită prin tratatul de la: 

a)      Amsterdam 
b)      Nisa 
c)      Maastricht 
d)     Strasbourg 
e)      Bruxelles 

17  Izvoarele secundare (derivate) ale Dreptului comunitar sunt reprezentate de: 
a)      legi, regulamente şi ordonanţe 
b)      legi, regulamente si decrete 
c)      ordine, instructiuni si decrete 
d)     regulamente, directive şi decizii 
e)      directive, normative si decizii 

18  Actele normative comunitare: 
a)      nu sunt obligatorii pentru statele membre 
b)      sunt consultative pentru statele membre 
c)      sunt obligatorii pentru statele membre 
d)     sunt obligatorii în anumite circumstanţe 
e)      sunt obligatorii doar cînd nu exista reglementări interne pentru materia, subiectul 
respectiv 

19  Regulamentele au un caracter: 
a)      obligatoriu 
b)      general 

c)      obligatoriu şi aplicabilitate directă în dreptul intern al fiecarui stat membru 

d)     obligatoriu si aplicabilitate indirectă în dreptul intern al fiecarui stat membru 
e)      obligatoriu, general si aplicabilitate directă în dreptul intern al fiecarui stat 
membru 

20  Care din normativele comunitare au valoare de lege: 
a) ordinul şi directiva 
b) regulamentul si directiva 
c) regulamentul si decretul 
d) directiva si decizia 
e) directiva si decretul 

21  Directiva poate fi: 
a)      generală 
b)      particulară 
c)      generală sau particulară 
d)     generală sau impersonală 
e)      generală sau prescriptivă 

22  Norma juridică are un caracter: 
a)      prescriptiv 
b)      prescriptiv şi general 
c)      prescriptiv, general, impersonal şi obligatoriu 
d)     impersonal si obligatoriu 
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e)      impersonal, obligatoriu şi general
23  Elementele normei juridice sunt: 

a)      ipoteza si dispoziţia 
b)      dispoziţia si sancţiunea 
c)      ipoteza si sancţiunea 
d)     ipoteza, discuţia şi sancţiunea
e)      ipoteza, dispoziţia si sancţiunea 

24  Ipoteza stabileste: 
a)      condiţiile, în prezenţa cărora se cere o anumită conduită 
b)      imprejurările, în prezenţa carora se cere o anumită conduită 
c)      faptele, in prezenta carora se cere o anumita conduita 
d)     categoria subiecţilor la care face referire norma juridică 
e)      condiţiile, împrejurările, faptele în prezenţa cărora se cere o anumită conduită 
precum şi categoria subiecţilor la care face referire norma juridică 

25  Dispoziţia este acel element al normei juridice care prevede: 
a) drepturile subiecţilor vizaţi de normele juridice 
b) obligaţiile subiectilor vizati de normele juridice 
c) drepturile si obligaţiile subiecţilor vizaţi de normele juridice 
d)cateogria subiecţilor la care se referă normele juridice 
e) sancţiunile, ca urmare a nerespectării normelor juridice 

26  Reglementările temporare au o durata de aplicare de: 
a) 6 luni 
b) 1 an 
c) de la început limitată la o perioadă de timp prestabilită 
d) maxim 2 ani 
e) pînă în momentul în care sunt abrogate 

27  Încetarea acţiunii unui act normativ poartă numele de: 
a) derogare 
b) abrogare 
c) perioadă de tranziţie 
d) abolire 
e) absolvire 

28  În dreptul naţional, în ierarhia actelor normative, locul principal este ocupat de: 
a)decretele Preşedintelui 
b)ordonanţele guvernului României 
c)legi 
d)hotărârile de guvern 
e)actele normative ale administraţiei publice locale 

29  Legile sunt adoptate de : 
a)Preşedintele României 
b)Guvernul României 
c)Parlamentul României 
d)Parlamentul UE 
e)Comisia Europeană 

30  Constituţia României este o lege: 
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a)organică 
b)ordinară 
c)fundamentală 
d)socială 
e)cu un profund caracter politic 

31  În dreptul intern se regăsesc:
a) legi ordinare 
b) legi ordinare şi organice 
c) legi ordinare şi constituţionale 
d) legi ordinare, organice si constituţionale 
e) legi organice si constituţionale 

32 Ordonanţele Guvernului României sunt acte normative ce aparţin: 
a)Parlamentului României 
b)Guvernului României 
c)Parlamentului României împreună cu Guvernul României
d)Autorităţilor locale ale statului 
e)Prefecţilor 

33 Actele normative care aparţin Guvernului României poartă denumirea de: 
a) legi si ordonanţe 
b) ordonanţe si hotărâri
c) hotărâri si decizii 
d) legi şi regulamente 
e) ordine şi instrucţiuni 

34  Ordinele şi instrucţiunile sunt acte normative ce aparţin: 
a) Parlamentului 
b) Guvernului 
c) Autoritatilor locale 
d) Miniştrilor 
e) Executivului 

35  Conduita ilicită este caracterizată printr-o:
a) comportare conştientă 
b) comportare responsabilă 
c) comportare corectă 
d) comportare civilizată 
e) acţiune sau inacţiune contrară normei juridice 

36  Raspunderea contravenţională apare ca urmare a savarşirii: 
a) unei acţiuni 
b) unei inacţiuni 
c) infracţiunii 
d) contravenţiei 
e) sancţiunii 

37  Raspunderea disciplinară este specifică: 
a) dreptului penal 
b) dreptului civil contractual
c) dreptului civil delictual 
d) dreptului muncii 
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e) dreptului familiei 
38  La nivel naţional, Asociaţia Veterinara Mondială este reprezentată de: 

a) Comisia Codex Alimentarius 
b) Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari din România (AGMVR) 
c) Colegiul Medicilor Veterinari 
d) Comisia Europeană
e) Consiliul Ştiintific al ANSVSA 

39 
 Asociaţia Genereală a Medicilor Veterinari din România participă la elaborarea de acte 
normative ce privesc: 
a) domeniul siguranţei alimentare 
b) organizarea serviciilor sanitare veterinare 
c) comerţul internaţional cu animale şi produse de origine animală 
d) exercitarea profesiunii de medic veterinar 
e) protecţia şi bunastarea animalelor 

40  Publicatiile OIE se editează în limbile: 
a) franceză si engleză 
b) franceza, engleza si rusă 
c) franceza, engleza si germană 
d) franceza, engleza si spaniolă 
e) franceza si spaniola 

41  Codul terestru al OIE este elaborat pentru: 
a) mamifere 
b) mamifere şi peşti 
c) mamifere si pasări 
d) mamifere, pasari si albine 
e) mamifere, pasări si peşti 

42  OIE emite reglementări în domeniul: 
a) protecţiei si bunăstării animalelor 
b) profesiei medical veterinare 
c) transportului internaţional cu animale şi produse de origine animală 
d) siguranţei alimentare 
e) organizării structurilor medicale veterinare 

43  În momentul actual, numărul ţărilor membre care au aderat la OIE este de: 
a) 42 
b) 28 
c) 56 
d) peste 130 
e) peste 240 

44  În elaborarea publicaţiilor periodice, OIE colaborează cu: 
a) Comisia Codex Alimentarius 
b) FAO si OMS 
c) Organizaţia Mondială a Comerţului 
d) Asociaţia Veterinară Mondială 
e) Consiliul Europei 

45  Organizatia Mondială a Sanatăţii a luat fiinţă sub egida: 
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a) Organizaţiei Natiunilor Unite
b) NATO 
c) Consiliului Europei 
d) Uniunii Europene 
e) Consiliului Uniunii Europene 

46  In cadrul OMS, există o secţie de:
a) protecţie si bunastare a animalelor 
b) igienă publică veterinară 
c) prevenire şi combatere a epizootiilor 
d) identificare si înregistrare a animalelor 
e) testare a medicamentului de uz veterinar 

47  FAO a luat fiinta sub egida: 
a) Organizaţiei Natiunilor Unite 
b) NATO 
c) Consiliului Europei 
d) Uniunii Europene 
e) Consiliului Uniunii Europene 

48  FAO a fost creat pentru: 
a) a combate foamea în lume 
b) a preveni bolile oamenilor
c) a preveni bolile animalelor 
d) a combate zoonozele 

e) a reglementa comerţul international cu animale şi produse de origine animală 
49  Comisia Europeană de luptă contra febrei aftoase, functionează în cadrul: 

a) OIE 
b) OMS 
c) FAO 
d) UE 
e) Comisiei Europene 

50  “Piaţa unică”, apare prin tratatul de la Maastricht, în anul: 
a) 1921 
b) 1951 
c) 1991 
d) 1993 
e) 1973 

51  Prin “piaţă unică” se întelege libera circulaţie a : 
a) oamenilor 
b) animalelor 
c)oamenilor, animalelor si produselor de origine animală 
d) oamenilor si bunurilor 
e) bunurilor, persoanelor, serviciilor si valorilor 

52  Notificarea bolilor animalelor se face la Comisia Europeană, prin sistemul codificat: 
a) ADN 
b) ARN 
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c) ADNS 
d) ANSVSA 
e) DSVSAJ 

53 
 Direcţiile generale sanitare veterinare şi fitosanitare (DG SANCO şi Direcţia Generală 
pentru Agricultură si Alimentaţie) ale Comisiei Europene sunt: 
a) Direcţiile generale  XXIV si VI 
b) Direcţiile generale I si IV 
c) Direcţiile generale II si VI 
d) Direcţiile generale VIII si IX 
e) Direcţiile generale VII si X 

54  În concepţia UE- PAC, siguranţa alimentara presupune: 
a) asigurarea trasabilităţii 
b) asigurarea competitivităţii 
c) asigurarea unei economii alimentare cu un mimim de efort 
d) asigurarea unui aspect placut produselor comercializate 
e) asigurarea unui gust placut produselor comercializate 

55 
 În conceptia UE-PAC, prin sănătate si bunastare a animalelor, se înţeleg norme clare 
în domeniul: 
a) transportului animalelor 
b) sacrificarii animalelor 
c) creşterii animalelor 
d) furajării animalelor 
e) transportului,  sacrificării, creşterii si furăjării animalelor 

56  Sigla “specialitate tradiţională garantată” (STG) se foloseste în cazul: 
a) autorizaţiilor de funcţionare 
b) certificatelor de înregistrare
c) licenţelor de fabricaţie 
d) produselor ce conţin ingrediente tradiţionale 
e) produselor ce conţin ingrediente traditionale sau sunt obţinute prin metode 
traditionale 

57  Agricultura ecologică, în conceptia UE- PAC se caracterizeaza prin faptul că aceasta:
a) poate fi realizata numai de către ţările foarte sărace 
b) poate fi realizată numai de către ţările foarte bogate 
c) conservă siturile arheologice 
d) conservă structura şi fertilitatea solului 
e) produce gaze de şist 

58  Semnificaţia “siglei ecologice” a UE este că: 
a) cel puţin 65% din ingredientele produsului au fost obţinute prin metode ecologice 
b) cel putin 75% din ingredientele produsului au fost obtinute prin metode ecologice 
c) cel putin 85% din ingredientele produsului au fost obtinute prin metode ecologice 
d) cel putin 95% din ingredientele produsului au fost obtinute prin metode ecologice 
e) cel putin 99% din ingredientele produsului au fost obtinute prin metode ecologice 

59  Organizaţia Mondială a Comerţului a fost creată pentru a: 
a) soluţiona litigiile comerciale 

b) reglementa comerţul international cu animale si produse de origine animală 
c) reglementa profesia medical veterinară
d) reglementa regimul epizootiilor 
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e) reglementa domeniul siguranţei alimentare
60  Comisia CODEX Alimentarius este un organism comun: 

a) FAO/ OIE 
b) OIE/ OMS 
c) FAO/ OMS 
d) OIE/ CEE 
e) OIE/ UE 

61  Comisia Codex Alimentarius se ocupă în principal de: 
a) elaborarea şi uniformizarea standardelor alimentare 
b) elaborarea ghidurilor de bune practici 
c) elaborarea unor sisteme de sanitaţie 

d) emiterea autorizaţiei de funcţionare pentru unităţile din industria alimentară 
e) emiterea licenţelor de fabricaţie pentru alimente 

62  ANSVSA este autoritate veterinară: 
a) locală 
b) judeteană 
c) regională 
d) centrală 
e) europeană 

63  Sistemul sanitar veterinar din România, este un sistem: 
a) dublu 
b) triplu 
c)unic 
d)cvadruplu 
e)organizat din mai multe structuri naţionale şi europene 

64  Institutele veterinare sunt autorităţi de referintă la nivel: 
a) naţional 
b) local 
c) judeţean 
d) regional 
e) European 

65  Institutele veterinare se regasesc în subordinea: 
a) Ministerului Agriculturii 
b) Guvernului 
c) ANSVSA 
d) DSVSAJ 
e) Comisiei Europene 

66  Urmatoarele structuri au personalitate juridică: 
a) circumscripţiile zonale si pentru siguranţa alimentelor 

b)circumscripţiile zonale si pentru siguranţa alimentelor împreună cu Direcţiile Sanitar 
Veterinare si pentru Siguranţa Alimentelor Judetene (DSVSAJ) 
c) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranţa Alimentelor împreuna 
cu DSVSAJ 
d) ANSVSA, DSVSAJ si Institutele veterinare 
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e) ANSVSA si circumscripţiile zonale împreună cu cele pentru siguranţa alimentelor 
67  IDSA este institut national de referinţă pe probleme ce privesc: 

a) siguranţa alimentelor 
b)controlul si expertiza prodeselor de origine animală 
c) neutralizarea deşeurilor de origine animală 

d)diagnosticul, sanatatea animalelor si supravegherea teritoriului în cazul bolilor 
e) testarea, autorizarea, înregistrarea medicamentului de uz veterinar 

68  Circumscriptiile zonale si cele pentru siguranţa alimentelor: 
a) se organizeaza în structura DSVSAJ- urilor 
b) se organizeaza în subordinea DSVSAJ- urilor 
c) se organizeaza în subordinea ANSVSA 
d) se organizeaza în subordinea Institutelor veterinare 
e)se organizeaza în subordinea Ministerului Agriculturii 

69 
 Directiile Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Judeţene se regăsesc în 
subordinea: 
a) Ministerului Agriculturii 
b) Directiilor generale agricole 
c) ANSVSA 
d) ANARZ 
e) Guvernului 

70 
 Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) 
se regăseste în subordinea: 
a) Ministerului Agriculturii 
b)Direcţiei Generale pentru Agricultură si Alimentaţie
c) Direcţiei Generale pentru Sanatate Animală 
d) Guvernului 
e) Comisiei Europene 

71  Circumscripţia zonală este autoritate veterinară: 
a) comunală 
b)  locală 
c) judeteană 
d) la nivelul unui oraş 
e) la nivelul unui municipiu 

72  Directiile sanitare veterinare si pentru siguranţa animalelor se regasesc: 
a) la nivelul fiecarui judeţ 
b) la nivelul fiecarui municipiu 
c) la nivelul fiecarui oraş mare 
d) la nivelul fiecarei zone geografice
e) la nivelul fiecarui judeţ si a Municipiului Bucuresti 

73 
 Directiile sanitar veterinare si pentru siguranţa alimentelor judeţene, sunt autoritati 
veterinare: 
a) locale 
b) centrale 
c) naţionale 
d) judetene 
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e) la nivelul fiecarei zone geografice
74  Posturile de inspectie la frontiera se organizeaza in structura: 

a) Direcţiilor Agricole judeţene 
b) DSVSAJ- urilor 
c) ANSVSA 
d) Guvernului 
e) Ministerului Agriculturii 

75  ANSVSA este condusa de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit de: 
a) Preşedintele Camerei Deputatilor 
b) Preşedintele Senatului 
c) Preşedintele Romaniei 
d) Primul Ministru 
e) Ministrul Agriculturii 

76  Actele normative emise de catre preşedintele ANSVSA poarte numele de: 
a) legi si ordonanţe 
b) regulamente si directive 
c) ordine si instrucţiuni 
d) directive si decizii 
e) hotărâri si decizii 

77 
 Institutul de Igiena si Sănătate Publica Veterinară, este institut national de referinţă pe 
probleme ce privesc: 
a) controlul si expertiza produselor de origine animală si al furajelor 
b) controlul toxiinfecţiilor alimentare 
c) controlul zoonozelor 
d) controlul deşeurilor de origine animală 
e) controlul surselor animale poluante pentru mediu 

78 
 Activităţile sanitare veterinare de interes public naţional care fac obiectul concesiunii 
se contractează cu: 
a) circumscripţiile zonale 
b) circumscripţiile zonale si cele pentru siguranţa alimentelor 
c) ANSVSA 
d) Direcţiile generale agricole judeţene 
e) DSVSAJ 

79  Lista unităţilor înregistrate sanitar veterinar se notifică: 
a) Direcţiilor agricole judeţene 
b) Ministerului Agriculturii 
c) Guvernului Romaniei 
d) Comisiei Europene 
e) Consiliului UE 

80  Unităţile cu profil sanitar veterinar se autorizează de către: 
a) Direcţiile agricole judeţene 
b) Ministerul Agriculturii 
c) Guvernul României 
d) Comisia Europeană 
e) Direcţiile Sanitare Veterinare Judeţene si a Municipiului Bucureşti, respectiv de către 
ANSVSA 
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81 
 În cazul unităţilor care se autorizeaza sanitar veterinar, referatul de evaluare este 
întocmit de personalul de specialitate din cadrul: 
a) DSVSAJ sau dupa caz, din Direcţia Generala Sanitara Veterinara din cadrul 
ANSVSA 
b) Direcţiei Generale Agricole 
c) Circumscripţiei sanitare veterinare si pentru siguranţa alimentelor 
d) Directiei generale Inspecţii si Control 
e) Directiei generale Autorizări Sanitare Veterinare 

82  Suspendarea temporară a activităţii se realizeaza prin: 
a) ordonanţă privind suspendarea activităţii 
b) retragerea pe perioadă determinată a certificatului de înregistrare 
c) retragerea pe perioadă determinată a autorizaţiei de funcţionare 
d) ordonanţă privind interzicerea activităţii 
e) suspendarea licenţelor de fabricaţie 

83  Organizarea, coordonarea identificării si înregistrării ecvideelor se face de către: 
a) ANSVSA 
b) DSVSAJ 
c) Direcţia generală agricolă 
d)Agenţia Naţionala pentru Ameliorare si Reproducţie în Zootehnie 
e) Direcţia generală Sanitară Veterinară 

84  Identificarea ecvideelor se face prin: 
a) microcipare 
b) microcipare si dangalizare 
c) crotaliere 
d) cu ajutorul unui transponder 
e) dangalizare 

85  Identificarea ecvideelor se realizeaza în primele: 
a) 20 de zile de la naştere 
b) 12 zile de la nastere 
c) 6 luni de la nastere 
d) 2 luni de la nastere 
e) 3 luni de la naştere 

86  Paşaportul este actul de identificare pentru: 
a) bovine 
b) bovine, ovine si caprine 
c) bovine si ecvine 
d) ecvine 
e) bovine, ovine, caprine si suine 

87  Animalele din speciile bovine sunt identificate în primele: 
a) 30 de zile de la naştere 
b) 20 de zile de la nastere 
c) 2 luni de la nastere 
d) 3 luni de la nastere 
e) 3 zile de la nastere 

88  Animalele din speciile ovine si caprine sunt identificate în primele: 
a) 30 de zile de la naştere 
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b) 20 de zile de la nastere
c) 2 luni de la nastere 
d) 3 luni de la nastere 
e) 9 luni de la naştere 

89  Animalele din specia suine sunt identificate în primele: 
a) 30 de zile de la naştere
b) 20 de zile de la nastere 
c) 2 luni de la naştere 
d) 3 luni de la naştere 
e) 9 luni de la naştere 

90 

 Sistemul Naţional de identificare si înregistrare a animalelor (SNIIA) stochează 
informaţiile oricarei exploataţii, din momentul în care nu mai există nici un animal în 
exploataţie, pe o perioada de: 
a) 3 ani consecutivi 
b) 3 luni consecutive 
c) 9 luni consecutive 
d) 12 luni consecutive 
e) 18 luni consecutive 

91  Apariţia cazurilor de boală trebuie anunţată în cel mult: 
a) 72 de ore 
b) 48 de ore 
c) 24 de ore 
d) 12 ore 
e) 6 ore 

92  În concepţia UE-PAC, siguranţa alimentelor începe:
a) de la transportul acestora 
b) de la fermă 
c) de la abator 
d) de la procesator 
e) de la comercializarea acestora.

93  Uniunea Europeană i-a fiinţă în anul 1993 prin Tratatul de la: 
a) Luxemburg 
b) Maastrich 
c) Nisa  
d) Paris 
e) Amsterdam 

94  Suspendarea temporară a activitaţii unităţilor, este o sancţiune din sfera: 
a) penală 
b) civilă 
c) contractuală 
d) contravenţională 
e) delictuală 

95  În cazul sacrificării tradiţionale a animalelor, se completează:  
a) formularul de înregistrare 
b) formularul de mişcare 
c) formularul  de declarare eveniment 
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d) cartea de exploataţie
e) documentul de mişcare 

96  Sistemul codificat ADNS al Comisiei Europene se referă la : 
a) codificarea alertelor în domeniul siguranţei alimentare 
b) codificarea bolilor transmisibile ale animalelor 
c) codificarea alertelor privind medicamentul de uz veterinar
d) codificarea alertelor privind toxiinfecţiile alimentare 
e) codificarea alertelor privind furajele folosite în hrana animalelor 

97  Administraţia veterinară centrală a României este reprezentată de : 
a) ANARZ 
b) ANSVSA  
c) DSVSAJ 
d) IDSA 
e) IISPV 

98  Cartea/cardul de exploataţie reprezintă:
a) paşaportul exploataţiei 
b) certificatul de înregistrare al exploataţiei 
c) autorizaţia de funcţionare a exploataţiei 
d) documentul de identificare al exploataţiei 
e) autorizaţia sanitară veterinară condiţionată a exploataţiei

99  În cazul pierderii crotaliei se completează:  
a) formularul de înregistrare 
b) formularul de mişcare 
c) formularul  de declarare eveniment 
d) cartea de exploataţie
e) documentul de mişcare 

100  Obligaţia întocmirii “Actului Sanitar Veterinar de Declarare a Epizootiei” aparţine: 
a) medicului veterinar oficial zonal 
b) reprezentantului DSVSAJ 
c) medicului veterinar de liberă practică 
d) medicului veterinar de liberă practica imputernicit 
e) Consiliului local 

 


