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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCÞIILOR ªI TURISMULUI

ORDIN
privind aprobarea reglementãrii tehnice ”Normativ pentru executarea straturilor de beton poros
la benzile de staþionare accidentalã la autostrãziÒ, indicativ NEÐ024Ð2003
În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcþii, cu modificãrile
ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 ºi ale art. 5 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului,
având în vedere Avizul nr. 53 din 19 iunie 2003 al Comitetului tehnic de specialitate Ñ CTS9,
ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã reglementarea tehnicã ”Normativ
pentru executarea straturilor de beton poros la benzile de

staþionare accidentalã la autostrãziÒ, indicativ NEÐ024Ð2003,
elaboratã de Societatea Comercialã ”Institutul de Cercetãri
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în Transporturi Ñ INCERTRANSÒ Ñ S.A., prevãzutã în
anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul

Oficial al României, Partea I.
Art. 3. Ñ Direcþia generalã tehnicã va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

p. Ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului,
Traian Panait,
secretar de stat
Bucureºti, 8 octombrie 2003.
Nr. 481.
*) Anexa se publicã în Buletinul Tehnic Rutier editat de Regia Autonomã ”Administraþia Naþionalã a Drumurilor din RomâniaÒ ºi Asociaþia
Profesionalã de Drumuri ºi Poduri.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCÞIILOR ªI TURISMULUI

ORDIN
pentru aprobarea reglementãrii tehnice ”Normativ privind determinarea adezivitãþii lianþilor
bituminoºi la agregateÒ, indicativ NEÐ022Ð2003
În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcþii, cu modificãrile
ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 ºi ale art. 5 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului,
având în vedere Avizul nr. 56 din 19 iunie 2003 al Comitetului tehnic de specialitate Ñ CTS9,
ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã reglementarea tehnicã ”Normativ
privind determinarea adezivitãþii lianþilor bituminoºi la agregateÒ, indicativ NEÐ022Ð2003, elaboratã de Societatea
Comercialã ”Institutul de Cercetãri în Transporturi Ñ
INCERTRANSÒ Ñ S.A., prevãzutã în anexa*) care face

parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 3. Ñ Direcþia generalã tehnicã va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

p. Ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului,
Traian Panait,
secretar de stat
Bucureºti, 8 octombrie 2003.
Nr. 482.
*) Anexa se publicã în Buletinul Tehnic Rutier editat de Regia Autonomã ”Administraþia Naþionalã a Drumurilor din RomâniaÒ ºi Asociaþia
Profesionalã de Drumuri ºi Poduri.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCÞIILOR ªI TURISMULUI

ORDIN
privind aprobarea reglementãrii tehnice ”Normativ pentru executarea straturilor de bazã
din beton slab la autostrãziÒ, indicativ NEÐ023Ð2003
În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcþii, cu modificãrile
ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 ºi ale art. 5 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului,
având în vedere Avizul nr. 55 din 19 iunie 2003 al Comitetului tehnic de specialitate Ñ CTS9,
ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã reglementarea tehnicã ”Normativ
pentru executarea straturilor de bazã din beton slab

la autostrãziÒ, indicativ NEÐ023Ð2003, elaboratã de
Societatea

Comercialã

”Institutul

de

Cercetãri

în
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Transporturi Ñ INCERTRANSÒ Ñ S.A., prevãzutã în
anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
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Oficial al României, Partea I.
Art. 3. Ñ Direcþia generalã tehnicã va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

p. Ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului,
Traian Panait,
secretar de stat
Bucureºti, 8 octombrie 2003.
Nr. 483.
*) Anexa se publicã în Buletinul Tehnic Rutier editat de Regia Autonomã ”Administraþia Naþionalã a Drumurilor din RomâniaÒ ºi Asociaþia
Profesionalã de Drumuri ºi Poduri.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
CONSTRUCÞIILOR ªI TURISMULUI
Nr. 693 din 27 octombrie 2003

MINISTERUL APÃRÃRII NAÞIONALE
Nr. M.173 din 19 decembrie 2003

ORDIN
pentru aprobarea reclasificãrii spaþiului aerian naþional peste nivelul de zbor 195
Pentru îndeplinirea atribuþiilor ce revin Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului ºi Ministerului Apãrãrii
Naþionale,
în conformitate cu prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 21/1999 pentru ratificarea Protocolului armonizând
Convenþia internaþionalã privind cooperarea pentru siguranþa navigaþiei aeriene EUROCONTROL din 13 decembrie 1960,
dupã efectuarea unor modificãri, adoptat la Bruxelles la 27 iunie 1997, ºi a Protocolului adiþional privind trecerea de la
regimul Acordului multilateral privind tarifele de rutã din 12 februarie 1981 la regimul Anexei IV (”Dispoziþii privind sistemul comun de tarife de rutãÒ) la Convenþia internaþionalã privind cooperarea pentru siguranþa navigaþiei aeriene
EUROCONTROL, armonizatã prin Protocolul adoptat la Bruxelles la 27 iunie 1997, aprobatã prin Legea nr. 97/1999,
în temeiul prevederilor art. 12 lit. b), c) ºi j) din Ordonanþa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicatã, ale art. 10 din Ordonanþa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicatã, ale art. 2 din Hotãrârea
Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinþarea Autoritãþii Aeronautice Civile Române, cu modificãrile ulterioare, ale art. 2 din
Hotãrârea Guvernului nr. 74/1991 privind înfiinþarea Regiei Autonome ”Administraþia Românã a Serviciilor de Trafic AerianÒ Ñ
ROMATSA, cu modificãrile ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea ºi
funcþionarea Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului ºi ale art. 2 ºi art. 7 alin. (1) din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 14/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Apãrãrii Naþionale, aprobatã cu modificãri
prin Legea nr. 389/2001,
ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului ºi ministrul apãrãrii naþionale emit urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Începând cu data publicãrii prezentului ordin
în Monitorul Oficial al României, Partea I, spaþiul aerian
naþional superior, peste nivelul de zbor (FL) 195, clasificat
în prezent de clasã A pe rutele aeriene ºi de clasã G în
afara acestor rute, se reclasificã devenind spaþiu aerian
controlat de clasã C, urmând ca serviciile de navigaþie
aerianã în acest spaþiu sã fie furnizate de unitãþile civile ºi
militare de control al traficului aerian, în conformitate cu
prevederile reglementãrilor aeronautice naþionale.
Art. 2. Ñ Nivelul maxim al spaþiului aerian de clasã C
se modificã de la FL 490 la FL 660.
Art. 3. Ñ Zborurile efectuate ca trafic aerian general
(GAT) dupã reguli de zbor la vedere (VFR) între FL 195 ºi
FL 285 se permit numai în cadrul unor zone reglementate
în acest scop sau conform procedurilor de colaborare
încheiate de operatorul aerian interesat cu Regia Autonomã
”Administraþia Românã a Serviciilor de Trafic AerianÒ Ñ
ROMATSA ºi cu Comandamentul Operaþional Aerian
Principal Ñ COAP ºi numai în cadrul zonelor reglementate
în acest sens, între FL 285 ºi FL 660, zone care se definesc ºi se activeazã în conformitate cu prevederile reglementãrilor aeronautice civile ºi militare.

Art. 4. Ñ Toate aeronavele care efectueazã zbor GAT
VFR peste FL 195 trebuie sã fie echipate cu echipamente
de radiocomunicaþie aer-sol în banda VHF pentru realizarea comunicaþiei cu unitãþile de control al traficului aerian
ºi transponder operaþional în mod C.
Art. 5. Ñ Coordonarea zborurilor civile ºi militare se
executã în conformitate cu prevederile Reglementãrii aeronautice civil-militare române privind managementul spaþiului
aerian (ASM) ºi aplicarea conceptului de utilizare flexibilã a
spaþiului aerian (FUA) în România (RACMR-ASM/FUA) ºi
ale procedurilor încheiate în acest sens între unitãþile civile
ºi militare de control al traficului aerian.
Art. 6. Ñ Ministerul Transporturilor, Construcþiilor ºi
Turismului prin Direcþia generalã aviaþie civilã, Ministerul
Apãrãrii Naþionale, Regia Autonomã ”Autoritatea Aeronauticã
Civilã RomânãÒ, Regia Autonomã ”Administraþia Românã a
Serviciilor de Trafic AerianÒ Ñ ROMATSA, Statul Major al
Forþelor Aeriene ºi Comandamentul Aerian Operaþional
Principal vor lua mãsurile necesare ducerii la îndeplinire a
prevederilor prezentului ordin.
Art. 7. Ñ Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

p. Ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului,
Ileana Tureanu,
secretar de stat

p. Ministrul apãrãrii naþionale,
George Cristian Maior,
secretar de stat
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MINISTERUL SÃNÃTÃÞII
Nr. 1.215 din 23 decembrie 2003

MINISTERUL AGRICULTURII, PÃDURILOR,
APELOR ªI MEDIULUI
Nr. 117 din 12 februarie 2004

ORDIN
privind completarea Ordinului ministrului sãnãtãþii ºi familiei ºi al ministrului agriculturii,
alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 84/91/2002 pentru aprobarea Normelor privind contaminanþii
din alimente
Având în vedere prevederile art. 14 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea
producþiei, circulaþiei ºi comercializãrii alimentelor, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 57/2002,
vãzând referatul de aprobare al Direcþiei generale de sãnãtate publicã ºi inspecþia sanitarã de stat
nr. OB 6.828/2003,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Sãnãtãþii, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi al Hotãrârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi Mediului, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
ministrul sãnãtãþii ºi ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului emit urmãtorul ordin:
Art. I. Ñ La Normele privind contaminanþii din alimente,
aprobate prin Ordinul ministrului sãnãtãþii ºi familiei ºi al
ministrului
agriculturii,
alimentaþiei
ºi
pãdurilor
nr. 84/91/2002, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 255 din 16 aprilie 2002, se eliminã articolul 10, iar dupã articolul 9 se introduce un nou capitol,
capitolul V, cu urmãtorul cuprins:
”CAPITOLUL V
Metode de prelevare a probelor ºi de analizã utilizate
în controlul oficial al dioxinelor (PCDD/PCDF)
ºi determinarea dioxinelor similare PCB din alimente
Art. 10. Ñ Prelevarea probelor efectuate pentru controlul
oficial al limitelor de dioxine ºi furani ºi determinarea limitelor de dioxine similare PCB din alimente se efectueazã
conform metodelor descrise în anexa nr. VI.
Art. 11. Ñ Pregãtirea probelor ºi metodele de analizã
utilizate pentru controlul oficial al limitelor de dioxine ºi
furani ºi determinarea limitelor de dioxine similare PCB din

alimente se efectueazã în conformitate cu criteriile descrise
în anexa nr. VII.
Art. 12. Ñ Anexele nr. IÑVII fac parte integrantã din
prezentele norme.Ò
Art. II. Ñ Dupã anexa nr. V la normele aprobate prin
Ordinul ministrului sãnãtãþii ºi familiei ºi al ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 84/91/2002 se introduc
anexele nr. VI ºi VII, al cãror conþinut este prevãzut în
anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. III. Ñ Direcþia generalã de sãnãtate publicã ºi
inspecþia sanitarã de stat din cadrul Ministerului Sãnãtãþii
împreunã cu institutele de sãnãtate publicã, Direcþia de producþie animalã ºi industrie alimentarã ºi direcþiile de
sãnãtate publicã judeþene ºi a municipiului Bucureºti,
direcþiile pentru agriculturã ºi dezvoltare ruralã, direcþiile
sanitare veterinare judeþene ºi a municipiului Bucureºti ºi
institutele centrale de profil vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. IV. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare în termen de 12 luni de la data publicãrii.

Ministrul sãnãtãþii,
Ovidiu Brînzan

p. Ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului,
Petre Daea,
secretar de stat
ANEXÃ
”ANEXA Nr. VI
la norme
METODE

de prelevare a probelor pentru controlul oficial al limitelor de dioxine (PCDD/PCDF)
ºi determinarea dioxinelor similare PCB din anumite alimente
1. Scopul ºi domeniul de aplicare
Probele destinate controlului oficial al limitelor de dioxine
(PCDD/PCDF) ºi determinãrii conþinutului de dioxine similare PCB din alimente trebuie prelevate în conformitate cu
metodele descrise mai jos. Probele globale astfel obþinute
sunt considerate reprezentative pentru loturile sau subloturile respective. Respectarea limitelor maxime impuse de
legislaþia în vigoare este stabilitã pe baza limitelor determinate în probele de laborator.
2. Definiþii
Lot
Ñ cantitatea de aliment identificabilã, livratã o singurã datã ºi
determinatã de agentul responsabil pentru a prezenta caracteristici comune, cum ar fi: originea,
varietatea, tipul de ambalaj,

Sublot

Ñ

Probã elementarã

Ñ

Probã globalã

Ñ

Probã de laborator

Ñ

ambalatorul, expeditorul sau marcajul.
partea desemnatã dintr-un lot
mare pentru aplicarea metodei
de prelevare a probei din lotul
respectiv. Fiecare sublot trebuie
separat fizic ºi sã fie identificabil.
cantitatea de material prelevatã
dintr-un singur punct al lotului
sau sublotului.
totalul combinat al tuturor probelor elementare prelevate din lot
sau sublot.
o parte/cantitate din proba globalã destinatã laboratorului.
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Tabel OMS Ñ Factorii echivalenþi de toxicitate pentru
evaluarea riscului uman, bazat pe concluziile Organizaþiei
Mondiale a Sãnãtãþii, întrunitã la Stockholm, Suedia, la
15Ñ18 iunie 1997. Factorii echivalenþi de toxicitate (FET)
pentru PCB, PCDD, PCDF, pentru oameni, animale ºi
mediu
Congener

Valoare FET

Dibenzo-p-dioxine (PCDD)
2,3,7,8 Ñ TCDD
1,2,3,7,8 Ñ PeCDD
1,2,3,4,7,8-HxCDD
1,2,3,6,7,8-HxCDD
1,2,3,7,8,9-HxCDD
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD
OCDD

1
1
0,1
0,1
0,1
0,01
0,0001

Dibenzofurani (PCDF)
2,3,7,8 Ñ TCDF
1,2,3,7,8 Ñ PeCDF
2,3,4,7,8-PeCDF
1,2,3,4,7,8-HxCDF
1,2,3,6,7,8-HxCDF
1,2,3,7,8,9 Ñ HxCDF
2,3,4,6,7,8-HxCDF
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF
OCDF

0,1
0,05
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,01
0,01
0,01
0,0001

”Dioxine-similare PCBÒ Non-orto PCB + Mono-orto PCB
Non-orto PCB
PCB
PCB
PCB
PCB

77
81
126
169

0,0001
0,0001
0,1
0,01

Mono-orto PCB
PCB
PCB
PCB
PCB
PCB
PCB
PCB
PCB

105
114
118
123
156
157
167
189

0,0001
0,0005
0,0001
0,0001
0,0005
0,0005
0,00001
0,0001

Abrevieri: T = tetra, Pe = penta, Hx = hexa, Hp = hepta,
O = octo, CDD = clorodibenzodioxine, CDF = clorodibenzofuran, CB = clorobifenil.
3. Prevederi generale
3.1. Personalul
Prelevarea probelor se va efectua de persoane autorizate conform reglementãrilor în vigoare.
3.2. Materialul pentru eºantionare
Fiecare lot supus examinãrii trebuie prelevat separat.
3.3. Mãsuri de precauþie necesare
În cursul prelevãrii ºi pregãtirii probelor trebuie luate
mãsurile de precauþie necesare pentru a se evita orice
modificãri care ar putea schimba conþinutul de dioxine ºi
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dioxine similare PCB, determinarea analiticã sau reprezentativitatea probei globale.
3.4. Probe elementare
În mãsura posibilitãþilor probele elementare se vor preleva din diferite puncte ale lotului sau sublotului. Abaterea
de la aceastã regulã trebuie semnalatã în procesul-verbal,
conform specificaþiilor de la pct. 3.8.
3.5. Pregãtirea probei globale
Proba globalã se obþine prin amestecul corespunzãtor al
probelor elementare. Ea trebuie sã cântãreascã minimum
1 kg, cu excepþia cazului când nu este posibil, de exemplu
când a fost prelevat un singur ambalaj.
3.6. Subdivizarea probei globale în probe de laborator,
în scopul controlului, dreptului la recurs ºi al arbitrajului
Probele de laborator utilizate în scopul controlului, dreptului la recurs ºi al arbitrajului vor fi prelevate din proba
globalã omogenizatã, cu condiþia ca aceastã procedurã sã
fie în conformitate cu reglementãrile în vigoare privind prelevarea probelor. Mãrimea probei de laborator pentru control trebuie sã fie suficientã pentru a permite cel puþin
douã analize (duplicate).
3.7. Ambalarea ºi transmiterea probei globale ºi a probei de laborator
Fiecare probã globalã ºi de laborator prelevatã va fi
introdusã într-un recipient curat, confecþionat dintr-un material inert care sã asigure o protecþie adecvatã împotriva
contaminãrii, pierderii compuºilor prin adsorbþie de cãtre
pereþii interni ai recipientului ºi împotriva pagubelor ce se
pot produce în timpul transportului. Trebuie luate toate
mãsurile de precauþie necesare pentru ca în timpul transportului sau al depozitãrii sã nu se producã modificãri în
compoziþia probei globale ºi a probei de laborator.
3.8. Sigilarea ºi etichetarea probei globale ºi a probei
de laborator
Fiecare probã prelevatã în scopul utilizãrii oficiale va fi
sigilatã la locul de prelevare ºi identificatã conform reglementãrilor în vigoare respective. Trebuie întocmit un
proces-verbal pentru fiecare prelevare, pentru a se permite
identificarea fãrã echivoc a fiecãrui lot ºi indicând data ºi
locul prelevãrii împreunã cu orice informaþie posibilã suplimentarã pentru a fi în ajutorul chimistului analist.
4. Planul de eºantionare
Metoda de prelevare aplicatã trebuie sã asigure cã
proba globalã este reprezentativã pentru lotul care este
controlat.
4.1. Numãrul probelor elementare
În cazul laptelui ºi uleiurilor pentru care se presupune
o distribuþie omogenã a contaminanþilor ce trebuie analizaþi
într-un lot desemnat, este suficient sã se preleveze trei
probe elementare per lot, care formeazã proba globalã.
Trebuie datã o referire la numãrul lotului. Pentru alte produse numãrul minim de probe elementare de prelevat din
lot trebuie sã fie cel prezentat în tabelul nr. 1.
Proba globalã care reuneºte toate probele elementare
trebuie sã fie de minimum 1 kg (pct. 3.5.) Probele elementare trebuie sã aibã mase similare. Masa unei probe elementare trebuie sã fie de minimum 100 g. Masa probei
elementare depinde de mãrimea unitãþii individuale.
Abaterea de la aceastã regulã trebuie semnalatã în procesul-verbal, conform specificaþiilor de la pct. 3.8 ºi prevederilor legislaþiei în vigoare.
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Tabelul nr. 1 Ñ Numãrul minim de probe elementare ce trebuie prelevate din lot
Masa lotului (în kg)

Numãrul minim de probe elementare

< 50
50Ñ500
> 500

3
5
10

Dacã lotul este format din ambalaje individuale, numãrul ambalajelor care trebuie prelevate pentru a forma proba
globalã este menþionat în tabelul nr. 2.
Tabelul nr. 2 Ñ Numãrul de ambalaje (probe elementare) care trebuie prelevate pentru a forma proba globalã,
dacã lotul constã în ambalaje individuale
Numãrul de ambalaje sau unitãþi din lot

Numãrul de ambalaje sau unitãþi de prelevat

1Ñ25
26Ñ100
> 100

1 ambalaj sau unitate
aproximativ 5%, minimum 2 ambalaje sau unitãþi
aproximativ 5%, maximum 10 ambalaje sau unitãþi

5. Conformitatea lotului sau sublotului cu specificaþia
tehnicã
În caz de litigiu laboratorul de control trebuie sã efectueze analiza în dublu a probei de laborator, dacã rezultatul
obþinut la prima analizã este inferior sau superior cu mai
puþin de 20% faþã de limita maximã stabilitã, ºi sã calcu-

leze media rezultatelor. Lotul este acceptat dacã rezultatul
obþinut la prima analizã este inferior cu mai mult de 20%
faþã de limita maximã sau, în cazul analizei în dublu, dacã
media rezultatelor este conformã cu limita maximã stabilitã
de legislaþia în vigoare.
ANEXA Nr. VII
la norme

PREGÃTIREA PROBELOR ªI CERINÞELE

pentru metodele de analizã utilizate în controlul oficial al limitelor de dioxine (PCDD/PCDF) ºi determinarea
dioxinelor similare PCB din anumite alimente
1. Obiectivul ºi domeniul de aplicare
Aceste cerinþe se aplicã în cazul în care alimentele sunt
analizate pentru controlul oficial al limitelor de dioxine
(dibenzo-p-dioxine policlorurate PCDD) ºi dibenzofurani policloruraþi (PCDF) ºi determinarea dioxinelor similare PCB.
Monitorizarea prezenþei dioxinelor în alimente se poate
efectua printr-o strategie implicând o metodã de screening
(depistare) în scopul selecþionãrii probelor al cãror conþinut
de dioxine ºi dioxine similare PCB este fie inferior limitei
stabilite, fãrã ca abaterea sã depãºeascã 30Ñ40%, fie
superior limitei stabilite. Concentraþia de dioxine a probelor
cu valori semnificative trebuie determinatã/confirmatã printr-o
metodã de confirmare.
Metodele de screening (depistare) sunt metode care se
utilizeazã pentru detectarea prezenþei dioxinelor ºi dioxinelor
similare PCB în limita stabilitã. Aceste metode asigurã analiza unui numãr mare de probe, ceea ce permite
selecþionarea probelor pozitive. Ele sunt special concepute
pentru evitarea unor rezultate negative incorecte. Metodele
de confirmare sunt metode care furnizeazã informaþii complete sau complementare permiþând identificarea ºi cuantificarea fãrã echivoc a dioxinelor ºi dioxinelor similare PCB la
limita stabilitã.
2. Introducere
Deoarece probele de mediu ºi biologice (inclusiv probele
de alimente) conþin în general amestecuri complexe de
diferite dioxine congenere, conceptul factori echivalenþi de
toxicitate (FET) a fost dezvoltat pentru a facilita evaluarea
riscului. Aceºti FET au fost stabiliþi pentru a exprima concentraþiile amestecurilor de 2,3,7,8 substituenþi PCDD ºi
PCDF ºi curând unele non-orto ºi mono-orto dioxine similare PCB care au proprietãþi asemãnãtoare dioxinelor din

punct de vedere al exprimãrii în echivalenþi toxici (TEQ)
pentru 2,3,7,8 TCDD (anexa nr. VIII nota din subsol).
Concentraþiile fiecãrei substanþe dintr-o probã datã sunt
multiplicate prin factorul echivalent de toxicitate propriu ºi
apoi sunt însumate, obþinându-se concentraþia totalã de
compuºi tip dioxinã exprimatã în echivalenþi toxici (TEQ).
Pentru calculul ”limitei superioareÒ se considerã contribuþia fiecãrui congener necuantificat la valoarea echivalentului toxic (TEQ) egalã cu limita de cuantificare.
Pentru calculul ”limitei inferioareÒ se considerã contribuþia
fiecãrui congener necuantificat la valoarea echivalentului
toxic (TEQ) egalã cu zero.
Pentru calculul ”limitei mediiÒ se considerã contribuþia
fiecãrui congener necuantificat la valoarea echivalentului
toxic (TEQ) egalã cu jumãtate din limita de cuantificare.
3. Cerinþe de asigurarea calitãþii, ce trebuie respectate
la pregãtirea probei
Trebuie luate mãsuri pentru evitarea contaminãrii
încruciºate, în fiecare etapã a procedurilor de prelevare de
probe ºi de analizã.
Probele trebuie depozitate ºi transportate în recipiente
de sticlã, aluminiu, polipropilenã sau polietilenã. Urmele de
pulberi de hârtie trebuie îndepãrtate din recipientul pentru
probe. Vasele de sticlã trebuie spãlate cu solvenþi controlaþi
în prealabil de prezenþa dioxinelor.
Depozitarea ºi transportul probelor trebuie efectuate astfel încât sã se menþinã integritatea probei de aliment.
Dacã este necesar, fiecare probã de laborator trebuie
mãcinatã fin ºi amestecatã bine printr-un procedeu cãruia i
s-a demonstrat eficienþa de omogenizare completã (de
exemplu, particulele trebuie sã treacã prin sita de 1 mm);
probele trebuie uscate înaintea mãcinãrii, dacã umiditatea
lor este prea mare.
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Realizarea unei analize a probei martor de reactivi trebuie efectuatã prin parcurgerea întregii proceduri de analizã în absenþa probei.
Masa probei pentru extracþie trebuie sã fie suficient de
mare pentru a corespunde exigenþelor privind sensibilitatea
metodei.
Existã multe metode specifice corespunzãtoare pentru
pregãtirea probelor de alimente. Metodele trebuie validate
conform recomandãrilor acceptate pe plan internaþional.
4. Cerinþe pentru laboratoare
Laboratoarele trebuie sã demonstreze validitatea metodei
pentru un domeniu de valori situat în jurul limitei maxime
admise, de exemplu: 0,5 x 1 x 2 x limita maximã admisã,
cu un coeficient de variaþie acceptabil pentru analizele
repetate. (Pentru detalii privind criteriile de validitate vezi pct. 5.)
Limita de cuantificare pentru metoda de confirmare nu
trebuie sã depãºeascã o cincime din limita maximã
admisã, pentru a se garanta coeficienþi de variaþii acceptabili în domeniul sus-menþionat.
În cadrul mãsurilor de asigurare a calitãþii interne trebuie
efectuat în mod regulat controlul probelor martor de reactivi, al probelor experimentale impurificate artificial sau analiza unor probe de control (de preferinþã, materiale de
referinþã certificate).
Pentru a demonstra competenþa laboratorului în efectuarea de analize specifice sunt necesare participãri în studii
interlaboratoare, cu rezultate foarte bune. Participarea cu
succes la un studiu interlaboratoare pentru probe de sol
sau ape reziduale nu demonstreazã competenþa laboratorului pentru probe de alimente sau de alimente pentru animale, care conþin niveluri inferioare de contaminare. Prin
urmare este obligatorie participarea continuã la studii interlaboratoare pentru determinarea dioxinelor ºi dioxinelor
similare PCB în probe matrice, furaje-alimente
corespunzãtoare.
Laboratoarele trebuie sã fie acreditate de o instituþie
abilitatã, care sã garanteze cã acestea aplicã procedeele
de asigurare a calitãþii analitice pentru analizele efectuate.
Laboratoarele trebuie acreditate conform standardului
ISO 17025:1999.
5. Cerinþe ce trebuie întrunite de procedurile analitice
pentru dioxine ºi dioxine similare PCB
5.1. Cerinþe principale pentru validarea procedurilor de
analizã
Sensibilitate înaltã ºi limite de detecþie joase. Cantitãþile
detectabile pentru PCDD ºi PCDF trebuie sã se încadreze

în domeniul picogramelor TE (10-12g) din cauza extremei
toxicitãþi a unor compuºi. Compuºi PCB (bifenilpolicloruraþi)
se gãsesc în cantitãþi mai mari decât PCDD ºi PCDF.
Pentru majoritatea congenerilor din grupa PCB sensibilitatea metodei de ordinul nanogramelor (10-9g) este suficientã. În orice caz pentru mãsurarea congenerilor mai toxici
din grupa dioxinelor similare PCB (în special congenerii
substituiþi non-orto) trebuie atinsã aceeaºi sensibilitate ca ºi
pentru PCDD ºi PCDF.
Selectivitate înaltã (specificitate). Este necesarã
diferenþierea între compuºii PCDD, PCDF ºi dioxinele similare PCB de alþi compuºi extraºi simultan din probã, susceptibili de a interfera prin prezenþa în concentraþii
superioare corespunzãtoare a câtorva ordine de mãrime
faþã de substanþele de analizat (analiþi). În metodele gaz
cromatografice/spectrometrie de masã (GC/SM) este necesarã diferenþierea între mai mulþi congeneri, în special între
cei toxici (de exemplu, cei 17 compuºi ai PCDD, PCDF
substituiþi în poziþiile 2,3,7,8 ºi dioxinele similare PCB) ºi
ceilalþi congeneri. Bioanalizele trebuie sã determine valorile
TEQ în mod selectiv ca suma PCDD, PCDF ºi dioxinelor
similare PCB.
Acurateþe înaltã (justeþe ºi fidelitate). Determinarea trebuie
sã asigure o estimare valabilã a concentraþiei reale din
probã. Acurateþea înaltã (acurateþea mãsurãtorii: gradul de
concordanþã între rezultatul mãsurãtorii ºi valoarea realã
sau valoarea atribuitã mãsurãtorii) este necesarã pentru a
evita respingerea rezultatului analizei probei datoritã nesiguranþei în estimarea TEQ. Acurateþea este exprimatã ca
justeþe (diferenþa dintre valoarea medie mãsuratã pentru un
analit într-un material certificat ºi valoarea sa certificatã
exprimatã ca procente din aceastã valoare) ºi fidelitate
(fidelitatea este în general calculatã ca deviaþie standard;
ea include repetabilitatea ºi reproductibilitatea ºi indicã gradul de concordanþã între rezultatele obþinute prin aplicarea
repetatã a procedeului experimental în condiþii determinate).
Metodele de screening pot cuprinde bioanalize ºi
metode GC/SM, pe când metodele de confirmare sunt
metode gaz cromatografice de înaltã rezoluþie cuplate cu
spectrometrie de masã de înaltã rezoluþie (HRGC/HRMS).
Urmãtoarele criterii trebuie respectate pentru valoarea totalã
în TEQ:

Metode de screening

Procentul probelor fals negative
Justeþe
Coeficient de variaþie
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Metode de confirmare

< 1%
< 30%

6. Cerinþe specifice pentru metodele GC/SM ce trebuie
respectate pentru scopuri de screening (selectare) sau
confirmare
În scopul validãrii metodei analitice, trebuie adãugate
înaintea fazei de extracþie etaloane interne de compuºi
PCDD/F substituiþi în poziþiile 2,3,7,8 ºi marcaþi cu 13C (în
cazul dozãrii dioxinelor similare PCB, trebuie adãugate etaloane interne din aceºti compuºi marcaþi cu 13C. Trebuie
adãugat cel puþin un congener pentru fiecare grupã de izomeri tetra-octocloruraþi ai compuºilor PCDD/F (ºi cel puþin
un congener pentru fiecare grupã de izomeri ai dioxinelor
similare PCB, în cazul dozãrii acestora); alternativ se
adaugã cel puþin un congener pentru fiecare funcþie de ioni
selectatã ºi înregistratã prin spectrometrie de masã în scopul monitorizãrii compuºilor PCDD/F ºi dioxinelor similare
PCB. Se recomandã în cazul metodelor de confirmare

Ð 20% pânã la + 20%
< 15%

utilizarea standardelor interne pentru cei 17 izomeri substituiþi în poziþiile 2,3,7,8 ai PCDD/F marcaþi cu 13C ºi a celor
12 standarde interne ale dioxinelor similare PCB marcate
cu 13C (în cazul dozãrii dioxinelor similare PCB).
De asemenea, trebuie determinaþi factorii de rãspuns
relativ, prin utilizarea de soluþii de calibrare adecvate în
cazul congenerilor pentru care nu se adaugã un compus
analog marcat cu 13C.
În cazul produselor alimentare de origine vegetalã ºi de
origine animalã, conþinând mai puþin de 10% grãsime, este
obligatorie adãugarea de etaloane interne înaintea fazei de
extracþie. În cazul alimentelor de origine animalã, conþinând
mai mult de 10% grãsime, etaloanele interne se pot
adãuga fie înaintea fazei de extracþie, fie dupã extracþia
grãsimilor. Trebuie efectuatã validarea eficacitãþii fazei de
extracþie în funcþie de faza în care se introduc standardele
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interne ºi de modul de raportare a rezultatelor (pe baza
produsului sau raportat la grãsime).
Înaintea analizei GC/SM trebuie adãugate unul sau
douã standarde pentru evaluarea coeficientului de recuperare.
Controlul coeficientului de recuperare este necesar. În
cazul metodelor de confirmare, coeficienþii de recuperare
pentru standardele interne individuale trebuie sã fie cuprinºi
între 60Ñ120%. Coeficienþi de recuperare mai mici sau
mai mari pentru congenerii individuali, în special pentru unii
compuºi hepta- ºi octo-cloruraþi ai dibenzodioxinelor ºi
dibenzofuranilor, sunt acceptaþi numai dacã contribuþia
acestora la valoarea TEQ nu depãºeºte 10% din valoarea
TEQ totalã (numai pentru compuºii PCDD/F). În cazul
metodelor de screening, coeficienþii de recuperare trebuie
sã fie cuprinºi între 30Ñ140%.
Trebuie efectuatã separarea dioxinelor de compuºii cloruraþi interferenþi, cum sunt PCB ºi eterii difenil cloruraþi,
prin tehnici cromatografice adecvate (de preferinþã cu o
coloanã umplutã cu florisil, aluminã ºi/sau carbon).
Separarea izomerilor prin gaz cromatografie trebuie sã
fie eficace (< 25% între vârfurile cromatogramelor
compuºilor 1,2,3,4,7,8 Ñ HxCDF ºi 1,2,3,6,7,8 Ñ HxCDF).
Dozajul compuºilor trebuie efectuat conform metodei
Agenþiei de Protecþie a Mediului din S.U.A. (Environment
Protection Agency) EPA 1613, reviziune B, intitulatã ”Tetrathrough octa-clorinate dioxins and furans by isotope dilution
HRGC/HRMSÒ, sau altei metode ce întruneºte criterii de
performanþã echivalente.
Diferenþa dintre limita superioarã ºi limita inferioarã nu
trebuie sã depãºeascã 20% pentru alimentele cu o contaminare în dioxine de aproximativ 1 pg OMSÑTEQ/g
grãsime (numai pentru compuºii PCDD/PCDF). Aceste
recomandãri se aplicã ºi în cazul alimentelor cu conþinut
scãzut de grãsime, a cãror contaminare este de ordinul
1 pg OMSÐTEQ/g de produs. Pentru niveluri de contaminare inferioare, de exemplu 0,5 pg OMSÐTEQ/g produs,
diferenþa dintre limita superioarã ºi limita inferioarã se
poate situa între 25Ñ40%.
7. Metode screening de analizã
7.1. Introducere
Metoda screening se poate realiza în diferite moduri:
selectiv ºi cantitativ.
Abordare selectivã
Rãspunsul probelor este comparat cu cel al unei probe
de referinþã situate la nivelul de interes. Probele cu un
rãspuns inferior probei de referinþã sunt declarate negative
ºi cele cu rãspuns superior probei de referinþã sunt considerate pozitive.
Recomandãri:
În fiecare serie de probe de testat, extrase ºi testate în
acelaºi timp ºi în condiþii identice, trebuie incluse un blanc
ºi o probã de referinþã. Rãspunsul probei de referinþã trebuie sã fie în mod clar mai ridicat în comparaþie cu proba
blanc.
Trebuie incluse probe de referinþã suplimentare cu o
concentraþie egalã cu 0,5 x ºi 2 x limita consideratã pentru
a demonstra eficacitatea metodei la concentraþia respectivã.
În cazul analizei altor matrice trebuie demonstrat cã probele de referinþã sunt corespunzãtoare, de preferinþã, prin
includerea de probe cu o valoare TEQ stabilitã prin
HRGC/HRMS de ordinul probei de referinþã sau prin includerea unei probe blanc îmbogãþite pentru a atinge acest
nivel.
În cazul bioanalizelor nu se poate utiliza un standard
intern ºi testele de repetabilitate sunt foarte importante
pentru a se obþine informaþii asupra deviaþiei standard în

cadrul unei serii de probe. Coeficientul de variaþie trebuie
sã fie sub 30%.
În cazul bioanalizelor trebuie definiþi compuºii-þintã, interferenþele posibile, precum ºi valoarea maximã pentru blanc.
Abordare cantitativã
Abordarea cantitativã necesitã serii de diluþii tip, un proces de purificare ºi mãsurare dublu sau triplu, precum ºi
controlul blancului ºi al coeficientului de recuperare.
Rezultatul se poate exprima în TEQ, ceea ce presupune
cã acei compuºi care produc semnalul corespund principiului TEQ. Aceasta se poate realiza prin utilizarea TCDD
(sau un amestec standard de dioxine/furan) pentru obþinerea unei curbe etalon ce permite calcularea valorii TEQ în
extract ºi în probã. Rezultatul este apoi corectat cu valoarea TEQ calculatã pentru proba blanc (luându-se în considerare impuritãþile provenite din solvenþi sau din
substanþele chimice utilizate) ºi pentru recuperare (calculatã
pornind de la valoarea TEQ a unei probe de control de
calitate a cãrei concentraþie este în jurul nivelului de interes). Este important sã se noteze cã o parte din pierderea
aparentã de recuperare se datoreazã efectelor de matrice
ºi/sau diferenþelor dintre valorile FET în bioanalizã ºi valorile FET stabilite de OMS.
7.2. Cerinþe pentru metodele screening de analize
Screeningul (selectarea) se poate face cu metode de
analizã GC/SM ºi bioanalize. Cerinþele pentru metodele
GC/SM sunt prevãzute la pct. 6.
Cerinþele pentru bioanalize celulare sunt prevãzute la
pct. 7.3 ºi pentru bioanalize pe bazã de kituri la pct. 7.4.
Sunt necesare informaþii asupra numãrului de rezultate
fals pozitive ºi fals negative ale unei serii mari de probe
situate sub sau peste limita maximã ori limita de
intervenþie, în comparaþie cu valoarea TEQ determinatã
printr-o metodã analiticã de confirmare. Procentele de
probe fals negative trebuie sã fie sub 1%. Procentul probelor fals pozitive trebuie sã fie suficient de mic pentru ca
metoda screening sã fie avantajoasã.
Rezultatele pozitive trebuie întotdeauna confirmate printr-o
metodã analiticã de confirmare (HRGC/HRMS). De asemenea, probele ce se încadreazã într-un domeniu larg de
valori ale TEQ trebuie confirmate prin HRGC/HRMS (aproximativ 2Ñ10% probe negative). Trebuie prezentate
informaþii asupra corespondenþei dintre rezultatele bioanalizei ºi cele obþinute din HRGC/HRMS.
7.3. Cerinþe specifice pentru bioanalize celulare
În cazul bioanalizelor este necesarã utilizarea unei serii
de concentraþii de referinþã pentru TCDD sau unui amestec
de dioxine/furani (curba de rãspuns cu R2 > 0,95 pentru o
dozã completã) la fiecare serie de probe.
Pentru rezultatele bioanalizei obþinute într-un interval de
timp constant se utilizeazã o concentraþie de referinþã pentru TCDD (aproximativ de 3 ori limita de cuantificare) pe
un formular de control de calitate.
Grafice pentru controlul calitãþii trebuie realizate ºi verificate pentru fiecare tip de material de referinþã, în scopul
asigurãrii cã rezultatul corespunde cu indicaþiile stabilite.
Pentru calculele cantitative în special diluarea probei utilizate trebuie sã se situeze în partea liniarã a curbei de
rãspuns. Probele care se situeazã deasupra acestei pãrþi
liniare trebuie diluate ºi analizate din nou. Prin urmare se
recomandã analizarea cel puþin a 3 diluþii în acelaºi timp.
Deviaþia standard nu trebuie sã fie peste 15% în cazul
unei determinãri în triplu pentru fiecare diluþie de probã ºi
sã nu fie peste 30% între 3 experimente independente.
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Limita de detecþie se poate stabili la o valoare de 3 ori
mai mare decât deviaþia standard pentru blancul de solvenþi sau decât rãspunsul fondului. Altã metodã constã în
aplicarea unui rãspuns superior rãspunsului de fond (factor
de inducþie de 5 ori mai mare decât blancul de solvent)
calculat din curba etalon a zilei. Limita de cuantificare se
poate stabili la o valoare de 5Ñ6 ori mai mare decât
deviaþia standard a blancului de solvent sau a rãspunsului
de fond ori prin aplicarea unui rãspuns care este superior
rãspunsului de fond (factor de inducþie de 10 ori superior
blancului de solvent) calculat din curba de calibrare a zilei.
7.4. Cerinþe specifice pentru bioanalize realizate cu
ajutorul kiturilor1)
Trebuie respectate instrucþiunile fabricantului în privinþa
preparãrii probei ºi analizelor.
Kiturile nu trebuie utilizate dupã data expirãrii.
Kiturile trebuie pãstrate în condiþiile de temperaturã specificate ºi utilizate la temperatura indicatã.
Limita de detecþie pentru testele imunologice se obþine
prin adunarea valorii medii cu o valoare egalã de 3 ori
deviaþia standard pentru o serie de 10 analize ale blancului
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ºi prin împãrþirea sumei obþinute la valoarea pantei din
ecuaþia de regresie liniarã.
Trebuie utilizate standarde de referinþã pentru experimentele de laborator pentru siguranþa cã rãspunsul la standard se situeazã într-un domeniu acceptabil.
8. Raportarea rezultatelor
În mãsura în care procedurile analitice folosite fac posibil acest lucru, rezultatele analitice trebuie sã cuprindã
conþinutul de congeneri individuali PCDD/F ºi ai PCB-urilor
ºi sã fie raportate ca limitã inferioarã, limitã superioarã ºi
limitã medie, pentru a cuprinde maximum de informaþii în
raportarea rezultatelor ºi prin urmare fãcând posibilã interpretarea rezultatelor în funcþie de cerinþele specifice.
Raportarea trebuie sã includã, de asemenea, conþinutul
în grãsime al probei, precum ºi metoda utilizatã pentru
extracþia grãsimii.
Trebuie menþionaþi coeficienþii de recuperare pentru
standardele interne individuale, în cazul în care aceºtia se
situeazã în afara domeniului menþionat la pct. 6, în cazul
în care limita maximã este depãºitã ºi în alte cazuri, dupã
cerinþe.

1) Pânã în prezent nu s-a menþionat nici o dovadã cã bioanalizele bazate pe kituri comercializate au suficientã sensibilitate ºi siguranþã pentru a fi utilizate în screeningul (selectarea) prezenþei dioxinelor în limitele stabilite în probe de alimente ºi furaje.Ò

MINISTERUL SÃNÃTÃÞII
Nr. 61 din 27 ianuarie 2004

MINISTERUL AGRICULTURII, PÃDURILOR, APELOR ªI MEDIULUI
Nr. 111 din 9 februarie 2004

ORDIN
privind completarea Ordinului ministrului sãnãtãþii ºi familiei ºi al ministrului agriculturii,
alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 84/91/2002 pentru aprobarea Normelor
privind contaminanþii din alimente
Vãzând Referatul de aprobare al Direcþiei generale de sãnãtate publicã ºi inspecþia sanitarã de stat
nr. OB 656/2004,
având în vedere prevederile art. 1 alin. (3) din Legea nr. 100/1998 privind asistenþa de sãnãtate publicã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi ale Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producerii, circulaþiei ºi comercializãrii alimentelor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Sãnãtãþii,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi ale Hotãrârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi Mediului, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
ministrul sãnãtãþii ºi ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului emit urmãtorul ordin:
Art. I. Ñ La Normele privind contaminanþii din alimente,
aprobate prin Ordinul ministrului sãnãtãþii ºi familiei ºi al
ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 84/91/2002,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255
din 16 aprilie 2002, se eliminã articolul 12, iar dupã articolul 11 se introduce un nou capitol, capitolul VI, cu
urmãtorul cuprins:
”CAPITOLUL VI
Metode de prelevare a probelor ºi de analizã utilizate în
controlul oficial al limitelor de ochratoxinã A din alimente
Art. 12. Ñ Prelevarea probelor efectuate pentru controlul
oficial al limitelor de ochratoxinã A din alimente se efectueazã conform metodelor descrise în anexa nr. VIII.

Art. 13. Ñ Pregãtirea probelor ºi metodele de analizã
utilizate în controlul oficial al limitelor de ochratoxinã A din
alimente se efectueazã în conformitate cu criteriile descrise
în anexa nr. IX.
Art. 14. Ñ Anexele nr. IÑIX fac parte integrantã din
prezentele norme.Ò
Art. II. Ñ Dupã anexa nr. VII la normele aprobate prin
Ordinul ministrului sãnãtãþii ºi familiei ºi al ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 84/91/2002 se introduc
anexele nr. VIII ºi IX, al cãror conþinut este prevãzut în
anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. III. Ñ Direcþia generalã de sãnãtate publicã ºi
inspecþia sanitarã de stat din cadrul Ministerului Sãnãtãþii
împreunã cu Direcþia de producþie animalã ºi industrie alimentarã din cadrul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor
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ºi Mediului ºi direcþiile de sãnãtate publicã judeþene ºi a
municipiului Bucureºti împreunã cu direcþiile pentru agriculturã ºi dezvoltare ruralã judeþene ºi a municipiului Bucureºti
vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Ministrul sãnãtãþii,
Ovidiu Brînzan

Art. IV. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare în termen de 12 luni de la data publicãrii.
p. Ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului,
Petre Daea,
secretar de stat
ANEXÃ
”ANEXA Nr. VIII
la norme

METODE

de prelevare a probelor pentru controlul oficial al limitelor de ochratoxinã A din anumite alimente
1. Scopul ºi domeniul de aplicare
Probele destinate controlului oficial al limitelor de ochratoxinã A din alimente trebuie prelevate în conformitate cu
metodele descrise mai jos. Probele globale astfel obþinute
sunt considerate reprezentative pentru loturile respective.
Respectarea limitelor maxime impuse de legislaþia în
vigoare este stabilitã pe baza limitelor determinate în probele de laborator.
2. Definiþii
Lot Ñ cantitatea de aliment identificabilã, livratã o singurã datã ºi determinatã de agentul responsabil pentru a
prezenta caracteristici comune, cum ar fi: originea, varietatea, tipul de ambalaj, ambalatorul, expeditorul sau marcajul.
Sublot Ñ partea desemnatã dintr-un lot mare pentru
aplicarea metodei de prelevare a probei din lotul respectiv.
Fiecare sublot trebuie separat fizic ºi sã fie identificabil.
Probã elementarã Ñ cantitatea de material prelevatã
dintr-un singur punct al lotului sau sublotului.
Probã globalã Ñ totalul combinat al tuturor probelor elementare prelevate din lot sau sublot.
3. Prevederi generale
3.1. Personalul
Prelevarea probelor se va efectua de persoane autorizate conform reglementãrilor în vigoare.
3.2. Materialul pentru eºantionare
Fiecare lot supus examinãrii trebuie prelevat separat.
Conform prevederilor specifice din prezenta anexã, loturile
mari trebuie subdivizate în subloturi prelevate separat.
3.3. Mãsuri de precauþie necesare
În cursul prelevãrii ºi pregãtirii probelor trebuie luate
mãsurile de precauþie necesare pentru a se evita orice
modificãri care ar putea schimba conþinutul de ochratoxinã A,
determinarea analiticã sau reprezentativitatea probei
globale.
3.4. Probe elementare
În mãsura posibilitãþilor, probele elementare se vor preleva din diferite puncte ale lotului sau sublotului. Abaterea
de la aceastã regulã trebuie semnalatã în procesul-verbal.
3.5. Pregãtirea probei globale
Proba globalã se obþine prin amestecul probelor elementare.
3.6. Probe identice
Probele identice utilizate în scopul controlului, dreptului la
recurs ºi al arbitrajului vor fi prelevate din proba omogenizatã,
cu condiþia ca aceastã procedurã sã fie în conformitate cu
reglementãrile în vigoare privind prelevarea probelor.

3.7. Ambalarea ºi transmiterea probelor
Fiecare probã prelevatã va fi introdusã într-un recipient
curat, confecþionat dintr-un material inert care sã asigure o
protecþie adecvatã împotriva contaminãrii ºi pagubelor ce se
pot produce în timpul transportului. Trebuie luate toate
mãsurile de precauþie necesare pentru ca în timpul transportului sau al depozitãrii sã nu se producã modificãri în
compoziþia probei.
3.8. Sigilarea ºi etichetarea probelor
Fiecare probã prelevatã în scopul utilizãrii oficiale va fi
sigilatã la locul de prelevare ºi identificatã conform reglementãrilor în vigoare respective. Trebuie întocmit un proces-verbal pentru fiecare prelevare, pentru a se permite
identificarea fãrã echivoc a fiecãrui lot, indicându-se data ºi
locul prelevãrii, împreunã cu orice informaþie posibilã suplimentarã, pentru a fi în ajutorul chimistului analist.
4. Prevederi specifice
4.1. Diferite tipuri de loturi
Mãrfurile alimentare pot fi comercializate în vrac, în containere sau în ambalaje individuale (saci, pungi, ambalaje
pentru vânzarea cu amãnuntul etc.). Metoda de prelevare
a probelor se poate aplica tuturor mãrfurilor plasate pe
piaþã, indiferent de forma în care sunt comercializate.
Fãrã a aduce prejudicii prevederilor specifice menþionate
la pct. 4.3, 4.4 ºi 4.5, formula de mai jos se poate utiliza
ca ghid pentru prelevarea probelor comercializate în ambalaje individuale (saci, pungi, ambalaje pentru vânzarea cu
amãnuntul etc.).
Frecvenþa prelevãrii probei (n) = (masa lotului x masa
probei elementare)/(masa probei globale x masa unui
ambalaj individual).
Masa este exprimatã în kg.
Frecvenþa prelevãrii de probe: fiecare ”nÒ sac sau pungã
din care trebuie sã se preleveze proba elementarã (zecimalele trebuie rotunjite la numãrul întreg cel mai apropiat).
4.2. Masa probei elementare
Masa probei elementare este de aproximativ 100 g dacã
nu este definitã altfel în prezenta anexã. În cazul loturilor
prezentate în ambalaje destinate vânzãrii cu amãnuntul,
masa probei elementare depinde de masa ambalajului respectiv.
4.3. Prezentarea generalã a metodei de prelevare a probelor pentru cereale ºi stafide
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Tabelul nr. 1 Ñ Subdivizarea loturilor în subloturi în funcþie de produs ºi de masa lotului
Masa lotului
(în tone)

Produsul

Cereale ºi produse
cerealiere

³
>
³
<
³
<

Stafide
1)
2)

1.500
300 ºi < 1.500
50 ºi ² 300
50
15
15

Masa sau numãrul
de subloturi

500 tone
3 subloturi
100 tone
Ñ
15Ñ30 tone
Ñ

Numãrul de probe
elementare

Proba globalã
masã/kg

100
100
100
10Ñ1001)
100
10Ñ1002)

10
10
10
1Ñ10
10
1Ñ10

În funcþie de masa lotului Ñ vezi tabelul nr. 2.
În funcþie de masa lotului Ñ vezi tabelul nr. 3.

4.4. Metoda de prelevare a probelor pentru cereale ºi
produse cerealiere (loturi ³ 50 tone) ºi stafide (loturi ³ 15
tone)
Conform tabelului nr. 1 de la pct. 4.3, fiecare lot trebuie
subdivizat în subloturi, cu condiþia ca aceste subloturi sã
poatã fi separate fizic. Având în vedere cã masa lotului nu
este întotdeauna un multiplu exact al masei subloturilor,
masa sublotului poate depãºi masa indicatã cu maximum 20%.
Fiecare sublot trebuie prelevat separat.
Numãrul probelor elementare: 100 în cazul loturilor de
cereale mai mici de 50 tone ºi al loturilor de stafide mai
mici de 15 tone Ñ vezi pct. 4.5. Masa probei globale = 10 kg.
În cazul în care metoda de prelevare a probelor
descrisã mai sus nu poate fi aplicatã fãrã a cauza consecinþe economice care decurg din deteriorarea lotului (de

exemplu, din cauza formelor de ambalare sau a mijloacelor
de transport), aceasta poate fi înlocuitã cu o metodã alternativã de prelevare, cu condiþia ca prelevarea sã fie cât
mai reprezentativã ºi ca metoda aplicatã sã fie bine
descrisã ºi documentatã.
4.5. Dispoziþii aplicabile la prelevarea probelor de
cereale ºi de produse cerealiere (loturi < 50 tone) ºi a probelor de stafide (loturi < 15 tone)
În cazul loturilor de cereale mai mici de 50 tone ºi
pentru loturile de stafide mai mici de 15 tone, numãrul probelor elementare ce trebuie prelevate depinde de masa
lotului cu o valoare minimã de 10 ºi una maximã de 100,
formând o probã globalã de minimum 1 kg ºi maximum 10 kg.
Tabelele urmãtoare conþin valorile ce pot fi utilizate la
determinarea numãrului de probe elementare de prelevat.

Tabelul nr. 2 Ñ Numãrul de probe elementare ce trebuie prelevate în funcþie de masa lotului de cereale
Masa lotului
(în tone)

²
>
>
>
>

1
1Ñ² 3
3Ñ² 10
10Ñ² 20
20Ñ² 50

Numãrul de probe
elementare

10
20
40
60
100

Tabelul nr. 3 Ñ Numãrul de probe elementare ce trebuie prelevate în funcþie de masa lotului de stafide
Masa lotului
(în tone)

²
>
>
>
>
>
>
>

0,1
0,1Ñ² 0,2
0,2Ñ² 0,5
0,5Ñ² 1,0
1,0Ñ² 2,0
2,0Ñ² 5,0
5,0Ñ² 10,0
10,0Ñ² 15,0

4.6. Prelevarea probelor în cazul comercializãrii cu
amãnuntul
Prelevarea probelor de alimente comercializate cu
amãnuntul trebuie efectuatã pe cât posibil conform prevederilor pct. 4.3. În cazul în care metoda de prelevare a
probelor descrisã nu poate fi aplicatã, aceasta poate fi înlocuitã cu altã metodã de prelevare a probelor comercializate

Numãrul de probe
elementare

10
15
20
30
40
60
80
100

cu amãnuntul, cu condiþia ca prelevarea sã garanteze
reprezentativitatea lotului.
5. Acceptarea unui lot sau sublot:
Ñ acceptare, dacã proba globalã este în conformitate
cu limita maximã;
Ñ respingere, dacã proba globalã depãºeºte limita
maximã.
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ANEXA Nr. IX
la norme
PREGÃTIREA

probelor ºi criteriile pentru metodele de analizã utilizate în controlul oficial al limitelor de ochratoxinã A
din anumite alimente
1. Mãsuri de precauþie
Probele trebuie pregãtite ºi în special omogenizate cu
foarte multã grijã deoarece distribuþia ochratoxinei A este
extrem de neomogenã.
Pentru pregãtirea materialului de testare vor fi utilizate
toate probele primite de laborator.
2. Tratarea probei sub forma primitã în laborator
Proba globalã este în întregime mãcinatã fin ºi amestecatã bine printr-un proces cãruia i s-a demonstrat eficienþa
de omogenizare completã.
3. Subdivizarea probelor în scopul controlului,
dreptului la recurs ºi al arbitrajului
Probele identice de laborator utilizate în scopul controlului, dreptului la recurs ºi al arbitrajului vor fi prelevate din
materialul omogenizat, dacã acest lucru nu contrazice
reglementãrile în vigoare privind prelevarea de probe.
4. Metoda de analizã care va fi utilizatã în laborator ºi
condiþiile de control ale laboratorului
4.1. Definiþii
Mai jos este prezentat un numãr de definiþii uzuale care
trebuie utilizate în laboratoare:
Parametrii de precizie cel mai des citaþi sunt repetabilitatea ºi reproductibilitatea.
r = repetabilitatea, valoarea sub care diferenþa absolutã
dintre rezultatele a douã teste separate obþinute în
condiþii de repetabilitate (de exemplu: aceeaºi
probã, acelaºi operator, acelaºi aparat, acelaºi
laborator ºi interval scurt de timp) se situeazã în
limitele unei probabilitãþi specifice (în principiu
95%); astfel r = 2,8 x sr.
sr = deviaþia standard, calculatã din rezultatele obþinute
în condiþii de repetabilitate
RSDr = deviaþia standard relativã, calculatã din rezultate obþinute în condiþii de repetabilitate
[(sr/xø) x 100], unde xø este media rezultatelor
tuturor laboratoarelor ºi probelor.
Concentraþia
µ/kg

< 1
1Ñ10

R = reproductibilitatea, valoarea sub care diferenþa
absolutã dintre rezultatele unui singur test, obþinute
în condiþii de reproductibilitate (de exemplu: pentru
materialul identic obþinut de operatori în diferite
laboratoare, prin utilizarea metodei testului standardizat), se situeazã în limitele unei probabilitãþi (în
principiu 95%); R = 2,8 x sR.
sR = deviaþia standard, calculatã din rezultatele obþinute
în condiþii de reproductibilitate
RSDR = deviaþia standard relativã, calculatã în urma
rezultatelor obþinute în condiþii de reproductibilitate [(sR/xø) x 100]
4.2. Condiþii necesare generale
Metodele de analizã care se utilizeazã vor fi
selecþionate în funcþie de urmãtoarele criterii:
a) specificitate;
b) acurateþe;
c) precizie: variaþiile repetabilitãþii în cadrul aceluiaºi
laborator ºi ale reproductibilitãþii între laboratoare diferite.
Aceste valori trebuie sã fie obþinute în urma unui proces
de colaborare organizat în conformitate cu un protocol
recunoscut pe plan internaþional ºi trebuie sã fie exprimate
într-o formã recunoscutã pe plan internaþional;
d) limita de detecþie;
e) sensibilitate;
f) practicabilitate;
g) alte criterii stabilite în funcþie de necesitãþi.
4.3. În cazul în care nu sunt recomandate metode specifice de analizã, pentru determinarea limitelor de ochratoxinã A în alimente laboratoarele trebuie sã utilizeze o
metodã care sã corespundã criteriilor de performanþã indicate în tabelul de mai jos:
Criterii de performanþã ale metodei de analizã pentru
ochratoxinã A

Ochratoxina A

RSDr
(%)
² 40
² 20

RSDR
(%)
² 60
² 30

Recuperare
(%)
50Ñ120
70Ñ110

Ñ RSDR reprezintã deviaþia standard relativã, calculatã
Nu sunt indicate limitele de detecþie pentru metodele de
analizã utilizate, deoarece valorile parametrilor de precizie
corespund unor concentraþii ce prezintã interes.
Valorile parametrilor de precizie pentru metodele de
analizã sunt calculate din ecuaþia Horwitz:
RSDR = 2(1Ð0,5 log C),
în care:

din rezultatele obþinute în condiþii de reproductibilitate
[(sR/xø) x 100];
Ñ C reprezintã raportul de concentraþie (de exemplu:
1 = 100 g/100 g, 0,001 = 1,000 mg/kg).
Aceasta este o ecuaþie generalã pentru precizia metodei
care este independentã de substanþa de analizat ºi matrice
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ºi depinde numai de concentraþie pentru majoritatea metodelor de analizã de rutinã.
4.4. Calculul coeficientului de recuperare
Rezultatul analitic este raportat, corectat sau necorectat
pentru recuperare.

ACTE

ALE

BÃNCII
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Trebuie raportate modul de exprimare a rezultatelor ºi
coeficientul de recuperare.
4.5. Standarde calitative de laborator
Analizele vor fi efectuate de laboratoare acreditate.Ò

NAÞIONALE

A

ROMÂNIEI

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

REGULAMENT
privind utilizarea codurilor IBAN în România
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) ºi ale art. 23 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Naþionale
a României, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancarã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ale art. 164 ºi 285 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaþiile cooperatiste de credit, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 200/2002,
în temeiul art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Naþionale a României, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
Banca Naþionalã a României emite prezentul regulament.
CAPITOLUL I

Art. 1. Ñ În înþelesul prezentului regulament, termenii ºi
expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaþii:
1. cod IBAN (acronim pentru International Bank Account
Number) înseamnã un ºir de caractere care identificã în mod
unic la nivel internaþional contul unui client la o instituþie,
cont utilizat pentru procesarea plãþilor în cadrul sistemelor
de plãþi sau prin schemele de tip bãnci corespondent;
2. instituþie înseamnã oricare dintre urmãtoarele:
Ñ instituþie de credit autorizatã de Banca Naþionalã a
României;
Ñ Trezoreria Statului;
Ñ Banca Naþionalã a României;
3. generarea codurilor IBAN înseamnã procesul,
desfãºurat o singurã datã, de creare a unui unic cod IBAN
pentru un cont.

(2) În vederea efectuãrii de plãþi prin intermediul sistemelor de plãþi sau prin schemele de tip bãnci corespondent, instituþiile vor notifica clienþilor lor codurile IBAN
atribuite în conformitate cu prevederile prezentului regulament, acestea urmând sã fie menþionate în extrasele de
cont ºi în toate celelalte rapoarte referitoare la conturile
respective, emise de instituþii clienþilor.
(3) Fiecare instituþie este responsabilã pentru generarea
corectã a codurilor IBAN corespunzãtoare conturilor
clienþilor sãi ºi pentru transmiterea acestora cãtre clienþi.
(4) Banca Naþionalã a României este exceptatã de la
obligativitatea generãrii, utilizãrii ºi notificãrii codurilor IBAN
pentru conturile clienþilor sãi, instituþii de credit ºi Trezoreria
Statului, prevãzutã la alin. (1) ºi (2).
Art. 3. Ñ În cadrul lanþului de procesare al instrucþiunii
de platã codul IBAN va fi transmis în totalitate între
instituþiile intermediare, cel puþin pânã la punctul de intrare
în þara în care este localizat beneficiarul plãþii.

CAPITOLUL II

CAPITOLUL III

Generarea codurilor IBAN

Structura codului IBAN

Art. 2. Ñ (1) Instituþiile vor genera ºi utiliza coduri IBAN,
în conformitate cu prevederile prezentului regulament, pentru
conturile clienþilor acestora, utilizate în scopul efectuãrii de
plãþi, în lei sau în orice altã monedã, prin sistemele de plãþi
sau prin schemele de tip bãnci corespondent.

Art. 4. Ñ Structura codurilor IBAN atribuite în România
de instituþii conturilor clienþilor lor este prezentatã în
anexa nr. 1 ºi constã într-un ºir de 24 caractere alfanumerice care, considerate de la stânga la dreapta, au urmãtoarea semnificaþie:

Dispoziþii generale

Numãrul
caracterelor

Tipul
caracterelor

2
2
4

Alfabetice
Numerice
Alfabetice

16

Alfanumerice

Semnificaþia

Codul de þarã al României (respectiv RO)
Caractere de verificare a codului IBAN
Caractere care identificã în mod unic instituþia, respectiv primele patru caractere
ale codului BIC atribuit instituþiei (acronim pentru Bank Identifier Code)
Caractere care identificã în mod unic unitatea teritorialã a instituþiei ºi contul
clientului de la respectiva unitate teritorialã
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Art. 5. Ñ (1) Caracterele utilizate în structura codurilor
IBAN pot fi numai litere majuscule ale alfabetului latin (de
la A la Z) ºi cifre arabe (de la 0 la 9).
(2) În format electronic codul IBAN nu va conþine caractere de separare sau spaþii.
(3) Reprezentarea pe suport hârtie a unui cod IBAN
este similarã celei în format electronic, cu excepþia faptului
cã ºirul de caractere ale codului prezentat pe suport hârtie
se va împãrþi în grupuri de 4 caractere, despãrþite printr-un
spaþiu.
Art. 6. Ñ Caracterele de verificare a codului IBAN se
calculeazã utilizând algoritmul MOD 97-10, prezentat în
detaliu în anexa nr. 2.
Art. 7. Ñ (1) Modalitatea de identificare în mod unic la
nivelul instituþiei, prin intermediul ultimelor 16 caractere din
codul IBAN, a unitãþii teritoriale a instituþiei ºi a contului clientului de la unitatea teritorialã respectivã se stabileºte de
cãtre respectiva instituþie ºi se comunicã Direcþiei supraveghere din cadrul Bãncii Naþionale a României ºi administratorilor sistemelor de plãþi la care participã instituþia
respectivã, împreunã cu lista codurilor de identificare a
unitãþilor teritoriale.
(2) În cazul caselor centrale ale cooperativelor de credit
setul de caractere de identificare a unitãþii teritoriale ºi a
contului clientului de la unitatea teritorialã respectivã,
prevãzut în codul IBAN, va identifica atât sediul secundar
al casei centrale a cooperativelor de credit, cât ºi cooperativa de credit afiliatã casei centrale respective la care este
deschis respectivul cont.
(3) Ori de câte ori informaþiile prevãzute la alin. (1) sunt
modificate, instituþia are obligaþia sã informeze despre respectivele modificãri, cu minimum o zi bancarã înainte de
aplicarea acestora, atât Direcþia supraveghere din cadrul
Bãncii Naþionale a României, cât ºi administratorii sistemelor de plãþi la care instituþia respectivã participã.
CAPITOLUL IV
Validarea codurilor IBAN
Art. 8. Ñ Orice instituþie care, în vederea procesãrii
instrucþiunilor de platã, preia coduri IBAN transmise în
format electronic de clienþi sau transformã coduri IBAN

reprezentate pe suport hârtie în format electronic are
obligaþia sã valideze codurile IBAN ale tuturor conturilor
menþionate în instrucþiunile de platã pe care le proceseazã,
utilizând metoda de validare prezentatã în anexa nr. 3.
Art. 9. Ñ În cazul în care în urma validãrii se constatã
cã un cod IBAN nu este corect, instituþia va refuza procesarea respectivei instrucþiuni de platã, cu respectarea reglementãrilor aplicabile în vigoare.
CAPITOLUL V
Dispoziþii tranzitorii ºi finale
Art. 10. Ñ (1) Începând cu data de 1 septembrie 2004,
instrucþiunile de platã recepþionate, respectiv iniþiate de
instituþii, vor conþine codurile conturilor obligatoriu a fi
menþionate în conformitate cu reglementãrile în vigoare,
reprezentate exclusiv în structurã IBAN, în conformitate cu
prevederile prezentului regulament.
(2) Începând cu data menþionatã la alin. (1),
instrucþiunile de platã transfrontalierã în euro sau în orice
altã monedã care a fost notificatã Comisiei Europene,
iniþiate cãtre statele membre ale Spaþiului Economic
European, vor conþine codurile conturilor beneficiarilor
reprezentate exclusiv în structurã IBAN.
Art. 11. Ñ Instituþiile vor accepta, pânã la data de
1 septembrie 2004, instrucþiuni de platã care au menþionate
atât conturi codificate în sistem IBAN, cât ºi conturi codificate în alt sistem.
Art. 12. Ñ Începând cu data de 1 septembrie 2004,
instituþiile care primesc de la clienþi instrucþiuni de platã vor
refuza procesarea oricãrei instrucþiuni de platã care fie nu
conþine codurile conturilor obligatoriu a fi menþionate în
conformitate cu reglementãrile în vigoare, reprezentate în
structurã IBAN, fie nu au fost validate prin metoda prezentatã în anexa nr. 3.
Art. 13. Ñ În toate instrucþiunile de platã, alãturi de
codurile IBAN necesare vor fi menþionate ºi codurile BIC.
Art. 14. Ñ Anexele nr. 1Ñ3 fac parte integrantã din
prezentul regulament.
Art. 15. Ñ Prezentul regulament va intra în vigoare la
3 zile de la data publicãrii lui în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

GUVERNATORUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISÃRESCU
Bucureºti, 17 februarie 2004.
Nr. 2.
ANEXA Nr. 1
STRUCTURA

codurilor IBAN atribuite în România
RO

XX

yyyy

ZZZZZZZZZZZZZZZZ

16 caractere care identificã în mod unic unitatea teritorialã a instituþiei ºi contul
clientului deschis la respectiva unitate teritorialã (alfanumerice, majuscule)
4 caractere de identificare a instituþiei (alfabetice, majuscule), reprezentând primele patru
caractere ale codului BIC al instituþiei
2 caractere de verificare (numerice, de la 0 la 9)
codul de þarã (2 caractere alfabetice, majuscule) Ñ pentru România este RO.
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ANEXA Nr. 2
METODA DE CALCULARE

a caracterelor de verificare
Pasul preliminar: Se creeazã un cod IBAN artificial pe
baza codului de þarã, a codului bãncii ºi a codului contului
clientului, punându-se ”00Ò în locul caracterelor de verificare.
EXEMPLU:

RO00AAAA1B31007593840000
A
B
C
D
E
F

=
=
=
=
=
=

10
11
12
13
14
15

G = 16
H = 17
I = 18
J = 19
K = 20
L = 21

M
N
O
P
Q
R

=
=
=
=
=
=

EXEMPLU:
AAAA1B31007593840000RO00
devine
1010101011131007593840000272400
Pasul 3: Se aplicã algoritmul MOD 97-10 (conform ISO
7064). Se împarte numãrul obþinut la 97 ºi restul se scade
din 98. Dacã rezultatul este de un singur caracter, se pune
un zero înaintea acestuia.

Pasul 1: Se mutã primele patru caractere (codul de þarã
ºi falsul cod de verificare) la dreapta codului IBAN.
EXEMPLU:
RO00AAAA1B31007593840000
devine
AAAA1B31007593840000RO00
Pasul 2: Se face conversia literelor în numere, conform
tabelei urmãtoare:
22
23
24
25
26
27

S = 28
T = 29
U = 30
V = 31
W = 32
X = 33
EXEMPLU:

Restul

Y = 34
Z = 35

împãrþirii

numãrului

1010101011131007593840000272400 la 97 este 49.
Prin scãdere se obþine: 98 Ð 49 = 49, care reprezintã
caracterele de verificare pentru respectivul cod IBAN, care
astfel devine: R049AAAA1B31007593840000.

ANEXA Nr. 3
METODA DE VALIDARE

a unui cod IBAN
Pas preliminar: În cazul în care codul IBAN este prezentat pe suport hârtie, se converteºte formatul acestuia la
formatul electronic prin ºtergerea spaþiilor de separare.
EXEMPLU:

un cod IBAN de tipul RO49 AAAA 1B31 0075

9384 0000 devine RO49AAAA1B31007593840000.

Pasul 2: Se face conversia literelor în numere, conform
tabelei de conversie cuprinse în anexa nr. 2.
EXEMPLU:

AAAA1B31007593840000RO49

devine

1010101011131007593840000272449
Pasul 3: Se aplicã algoritmul MOD 97-10 (conform ISO

Pasul 1: Se mutã primele patru caractere (simbolizând

7064). Pentru ca cele 2 caractere de verificare sã fie

codul de þarã ºi caracterele de verificare) la dreapta codu-

corecte (codul IBAN sã fie corect), restul împãrþirii

lui IBAN.

numãrului astfel obþinut la 97 trebuie sã fie 1.

EXEMPLU:

RO49AAAA1B31007593840000

AAAA1B31007593840000RO49.

devine

EXEMPLU:

Restul

împãrþirii

1010101011131007593840000272449 la 97 este 1.

lui

P R E Þ U R I L E

publicaþiilor legislative pentru anul 2004
Ñ pe suport tradiþional Ñ
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Valoarea
abonamentului
anual
Ñ lei Ñ

Trim. I

Trim. II

Trim. III

românã
românã,

9.875.000
1.780.000

2.468.750
Ñ

2.715.750
Ñ

2.987.500
Ñ

3.286.000
Ñ

maghiarã

7.900.000
12.500.000
2.530.000
10.680.000
9.850.000
2.500.000
4.150.000

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
625.000
1.038.000

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
687.500
1.141.500

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
756.500
1.255.500

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
832.500
1.381.500

625.000
470.000
2.500.000

Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ

Denumirea publicaþiei

Monitorul Oficial, Partea I, în limba
Monitorul Oficial, Partea I, în limba
numere bis*)
Monitorul Oficial, Partea I, în limba
Monitorul Oficial, Partea a II-a
Monitorul Oficial, Partea a III-a
Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Monitorul Oficial, Partea a VI-a
Colecþia Legislaþia României
Colecþia de hotãrâri ale Guvernului
acte normative
Repertoriul actelor normative
Decizii ale Curþii Constituþionale
Ediþii trilingve

ºi alte

Valoarea
abonamentului trimestrial
Ñ lei Ñ
Trim. IV

**) Cu excepþia numerelor bis în care se publicã acte cu un volum extins ºi care intereseazã doar un numãr restrâns de utilizatori.

Toate publicaþiile Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ sunt purtãtoare de T.V.A. în cotã de 9%, aceasta fiind
inclusã în preþul de abonament.
Pentru siguranþa clienþilor, abonamentele la publicaþiile Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ se pot efectua prin
urmãtorii difuzori:
◆ COMPANIA NAÞIONALÃ ”POªTA ROMÂNÃÒ Ñ S.A. Ñ prin oficiile sale poºtale
◆ RODIPET Ñ S.A.
Ñ prin toate filialele
◆ INTERPRESS SPORT Ñ S.R.L.
Ñ Bucureºti, str. Hristo Botev nr. 6
(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
◆ PRESS EXPRES Ñ S.R.L.
Ñ Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9
(telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
◆ M.T. PRESS IMPEX Ñ S.R.L.
Ñ Bucureºti, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)
◆ INFO EUROTRADING Ñ S.A.
Ñ Bucureºti, Splaiul Independenþei nr.202A
(telefon/fax: 212.73.54)
◆ ACTA LEGIS Ñ S.R.L.
Ñ Bucureºti, str. Banul Udrea nr. 10,
(telefon/fax: 411.91.79)
◆ CURIER PRESS Ñ S.A.
Ñ Braºov, str. Traian Grozãvescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/47.05.96)
◆ MIMPEX Ñ S.R.L.
Ñ Hunedoara, str. Ion Creangã nr. 2, bl. 2, ap. 1
(telefon/fax: 0254/71.92.43)
◆ CALLIOPE Ñ S.R.L.
Ñ Ploieºti, str. Candiano Popescu nr. 36
(telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)
◆ ASTOR-MED Ñ S.R.L.
Ñ Iaºi, str. Sucidava nr. 2, bl. U2, sc. C, ap. 2
(telefon/fax: 0232/27.91.76, 0232/25.84.27)
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