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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII ªI ALIMENTAÞIEI

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiþiile sanitare veterinare
ºi procedura de autorizare sanitarã veterinarã de funcþionare a unitãþilor supuse controlului
sanitar veterinar ºi privind aprobarea efectuãrii de activitãþi de export cu produse
de origine animalã ºi cu alte produse supuse controlului sanitar veterinar
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
în temeiul art. 30 ºi al art. 31 alin. 1 din Legea sanitarã veterinarã nr. 60/1974, republicatã, cu modificãrile ulterioare, ºi ale art. 2 pct. 28 din Hotãrârea Guvernului nr. 390/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Agriculturii ºi Alimentaþiei, cu modificãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã privind condiþiile sanitare veterinare ºi procedura de autorizare sanitarã veterinarã de funcþionare a unitãþilor supuse controlului
sanitar veterinar ºi privind aprobarea efectuãrii de activitãþi
de export cu produse de origine animalã ºi cu alte produse supuse controlului sanitar veterinar, prevãzutã în
anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
2. Ñ Agenþia naþionalã sanitarã veterinarã din cadrul
Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei va lua mãsuri de

instruire a personalului direcþiilor sanitare veterinare judeþene ºi, respectiv, a municipiului Bucureºti, în vederea aplicãrii prevederilor prezentului ordin.
3. Ñ Agenþia naþionalã sanitarã veterinarã ºi direcþiile
sanitare veterinare judeþene, respectiv a municipiului
Bucureºti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.
4. Ñ Agenþia naþionalã sanitarã veterinarã va controla
modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.
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5. La data intrãrii în vigoare a prevederilor prezentului
ordin se abrogã orice dispoziþii contrare cu privire la emiterea autorizaþiei sanitare veterinare de funcþionare a unitãþilor supuse controlului sanitar veterinar ºi la aprobarea
efectuãrii de activitãþi de export cu produse de origine

animalã ºi cu alte produse supuse controlului sanitar
veterinar.
6. Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al
României, Partea I, ºi va intra în vigoare în termen de
10 zile de la data publicãrii lui.

Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Dinu Gavrilescu
Bucureºti, 6 noiembrie 1998.
Nr. 103.
ANEXÃ
NORMÃ SANITARÃ VETERINARÃ

privind condiþiile sanitare veterinare ºi procedura de autorizare sanitarã veterinarã de funcþionare a unitãþilor
supuse controlului sanitar veterinar ºi privind aprobarea efectuãrii de activitãþi de export cu produse de origine
animalã ºi cu alte produse supuse controlului sanitar veterinar
I. Definiþii
Art. 1. Ñ În sensul prezentei norme sanitare veterinare,
se înþelege prin:
1. Administraþia veterinarã centralã Ñ serviciul veterinar
central Ñ Agenþia naþionalã sanitarã veterinarã din cadrul
Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei, care are competenþã
asupra teritoriului þãrii în domeniul sanitar veterinar, notificã
bolile animalelor, asigurã, monitorizeazã ºi controleazã
punerea în aplicare a normelor ºi mãsurilor sanitare veterinare;
2. autoritate sanitarã veterinarã de stat Ñ serviciul veterinar de stat direct responsabil de aplicarea mãsurilor zoosanitare;
3. autorizaþie sanitarã veterinarã de funcþionare Ñ documentul oficial emis de autoritatea veterinarã de stat, în
baza cãruia pot funcþiona unitãþile supuse controlului sanitar
veterinar;
4. unitãþi supuse controlului sanitar veterinar Ñ unitãþile
care produc, prelucreazã, depoziteazã, transportã ºi valorificã produse de origine animalã, precum ºi unitãþile care
asigurã fluxul tehnologic pentru creºterea, producþia ºi
reproducþia animalelor, peºtilor, albinelor ºi viermilor de
mãtase, unitãþi care produc, depoziteazã ºi comercializeazã
produse farmaceutice ºi alte produse de uz veterinar, unitãþi care produc, depoziteazã, comercializeazã nutreþuri
combinate, unitãþi care asigurã asistenþã veterinarã, laboratoare veterinare.
II. Autorizarea sanitarã veterinarã de funcþionare
Art. 2. Ñ Unitãþile supuse controlului sanitar veterinar
pot funcþiona numai dacã sunt autorizate de autoritatea
sanitarã veterinarã de stat.
Art. 3. Ñ Conducerile unitãþilor supuse controlului sanitar veterinar au obligaþia de a solicita autoritãþii sanitare
veterinare de stat emiterea autorizaþiei sanitare veterinare
de funcþionare pentru obiectivele proprii la înfiinþarea acestora, precizând fiecare activitate pentru care se solicitã
autorizarea.
Pentru orice modificãri ulterioare ale fluxului tehnologic,
pentru modernizãri, extinderi sau pentru schimbarea profilului de activitate se impune solicitarea emiterii unei noi autorizaþii sanitare veterinare de funcþionare.
Art. 4. Ñ În vederea obþinerii autorizaþiei sanitare veterinare de funcþionare, unitãþile supuse controlului sanitar

veterinar depun la direcþiile sanitare veterinare judeþene ºi,
respectiv, a municipiului Bucureºti, dosarul pentru autorizare
care cuprinde:
Ñ cerere-tip, model prevãzut în anexa nr. I la prezenta
normã sanitarã veterinarã;
Ñ copii de pe urmãtoarele documente: certificatul de
înmatriculare, codul fiscal, actul constitutiv, actul de proprietate sau contractul de închiriere pentru spaþiu, schiþa
tehnicã a unitãþii cu indicarea fluxului tehnologic, contractul
de muncã sau de colaborare cu un medic veterinar autorizat în condiþiile legii;
Ñ memoriul tehnic justificativ.
La depunerea dosarului în vederea obþinerii autorizaþiei
sanitare veterinare de funcþionare, solicitantul va prezenta
ºi originalul documentelor agentului economic pentru conformitatea copiilor cu originalul.
Art. 5. Ñ Direcþia sanitarã veterinarã judeþeanã ºi, respectiv, a municipiului Bucureºti, prin serviciul de specialitate, verificã legalitatea documentaþiei depuse ºi o trimite în
termen de 5 zile medicului veterinar de stat competent în
a cãrui razã de activitate se aflã unitatea.
Art. 6. Ñ Medicul veterinar de stat competent teritorial
verificã unitatea în ceea ce priveºte respectarea prevederilor legale referitoare la:
Ñ amplasarea obiectivului, vecinãtãþi, noxe;
Ñ caracteristicile constructive: materiale de construcþii,
sisteme de aprovizionare cu apã, canalizare, staþii de epurare;
Ñ condiþiile de microclimat: ventilaþie, temperaturã, umiditate, luminozitate ºi altele asemenea;
Ñ fluxul tehnologic: dotarea tehnicã cu utilaje, circulaþia
materiilor prime ºi a produselor finite, spaþii pentru produse
comestibile ºi necomestibile, spaþii pentru Venena ºi
Separanda, în conformitate cu Farmacopeea Românã;
Ñ capacitãþile de producþie, depozitare, conservare ºi de
desfacere a produselor finite ºi asigurarea lanþului frigorific;
Ñ dotarea cu aparaturã de mãsurã, control ºi cu sisteme de înregistrare a temperaturii, umiditãþii etc.;
Ñ funcþionarea filtrelor ºi a grupurilor sanitare;
Ñ spaþiile pentru depozitarea ambalajelor ºi containerelor pentru depozitarea produselor sechestrate sau confiscate, spaþiile pentru substanþele toxice în cazul produselor
farmaceutice cu acest regim;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 499/23.XII.1998
Ñ sistemele de evacuare a produselor confiscate, deºeurilor, ambalajelor ºi a altor materiale nefolosibile;
Ñ dotarea cu echipamente ºi cu materiale pentru dezinfecþie, combaterea insectelor ºi a rozãtoarelor în spaþiile din
incintã ºi din afara unitãþii;
Ñ starea tehnicã ºi igienicã a mijloacelor de transport
destinate circulaþiei produselor de origine animalã, a animalelor, produselor de uz veterinar, asigurarea lanþului frigorific, amenajarea spaþiilor pentru spãlat ºi dezinfecþie;
Ñ organizarea ºi funcþionarea laboratorului uzinal, dotarea ºi încadrarea cu personal, atestarea acestuia;
Ñ elaborarea ºi aplicarea programelor în conformitate
cu Procedurile operaþionale standard de sanitaþie (SSOP) ºi
Analiza riscului ºi punctele critice de control (HACCP) în
unitãþi ºi a regulilor de bunã practicã de fabricaþie (GMP) la
producãtorii de produse farmaceutice veterinare ºi de alte
produse de uz veterinar;
Ñ asigurarea permanentã a asistenþei sanitare veterinare în unitate;
Ñ încadrarea cu personal cu pregãtire adecvatã activitãþii care urmeazã a fi desfãºuratã ºi corespunzãtor din
punct de vedere al stãrii de sãnãtate etc.
Art. 7. Ñ Medicul de stat competent teritorial, pe baza
rezultatului verificãrii unitãþii, întocmeºte referatul tehnic conform modelului prezentat în anexa nr. II, în care propune,
dupã caz, autorizarea sau neautorizarea
acesteia.
Referatul tehnic se înainteazã la secretariatul Direcþiei sanitare veterinare judeþene ºi, respectiv, a municipiului
Bucureºti, în termen de 15 zile de la primirea documentaþiei.
Referatul tehnic prin care se propune neautorizarea va fi
motivat, indicând acele condiþii pe care unitatea supusã
autorizãrii nu le îndeplineºte.
Art. 8. Ñ Direcþia sanitarã veterinarã judeþeanã ºi, respectiv, a municipiului Bucureºti, prin Serviciul de igienã ºi
sãnãtate publicã ºi/sau Serviciul antiepizootic ºi de asistenþã sanitarã veterinarã, în raport cu natura unitãþii, analizeazã referatul tehnic transmis de medicul veterinar de stat
competent teritorial ºi, în funcþie de complexitatea activitãþii
pentru care s-a solicitat autorizarea, verificã în teritoriu condiþiile sanitare veterinare.
Inspectorul de specialitate din cadrul Serviciului de
igienã ºi sãnãtate publicã, respectiv al Serviciului antiepizootic ºi de asistenþã sanitarã veterinarã care a verificat referatul tehnic ºi, dupã caz, obiectivul pentru care se solicitã
autorizarea completeazã autorizaþia sanitarã veterinarã de
funcþionare în trei exemplare, conform modelului prezentat
în anexa nr. III. Tipurile de unitãþi ºi de activitãþi pentru
care se emit autorizaþiile sanitare veterinare de funcþionare
sunt prevãzute în anexa nr. IV.
Al treilea exemplar al autorizaþiei sanitare veterinare de
funcþionare se contrasemneazã de inspectorul de specialitate care l-a întocmit ºi, în funcþie de natura unitãþii, ºi de
ºeful Serviciului de igienã ºi sãnãtate publicã ºi de ºeful
Serviciului antiepizootic ºi asistenþã sanitarã veterinarã,
dupã caz.
Directorul Direcþiei sanitare veterinare judeþene ºi, respectiv, a municipiului Bucureºti semneazã autorizaþia sanitarã veterinarã de funcþionare care se înmâneazã
solicitantului sub semnãturã, numai dupã ce acesta face
dovada cã a achitat contravaloarea tarifului de avizare, stabilit prin ordin al ministrului agriculturii ºi alimentaþiei.
Art. 9. Ñ În situaþia în care se constatã cã unitatea
care a solicitat autorizarea nu îndeplineºte condiþiile sanitare veterinare de funcþionare, Direcþia sanitarã veterinarã
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judeþeanã ºi, respectiv, a municipiului Bucureºti, pe baza
referatului tehnic întocmit de medicul veterinar de stat competent teritorial, comunicã în scris solicitantului, în termen
de 30 de zile, motivele pentru care unitatea respectivã nu
poate fi autorizatã.
Art. 10. Ñ Autorizaþia sanitarã veterinarã de funcþionare
se avizeazã anual sau o datã la 2 ani, potrivit obiectului
de activitate, conform specificaþiilor cuprinse în anexa nr. V,
percepându-se o taxã de jumãtate din tariful stabilit pentru
autorizare prin ordin al ministrului agriculturii ºi alimentaþiei.
Art. 11. Ñ În situaþia în care unitatea nu mai îndeplineºte condiþiile sanitare veterinare de funcþionare pentru
care a fost autorizatã, Direcþia sanitarã veterinarã judeþeanã
ºi, respectiv, a municipiului Bucureºti retrage autorizaþia
sanitarã veterinarã de funcþionare prin emiterea Ordonanþei
privind interzicerea funcþionãrii unitãþilor supuse controlului
sanitar veterinar, conform modelului prezentat în anexa nr. VI.
Ordonanþa privind interzicerea funcþionãrii unei unitãþi se
emite pe baza referatului tehnic întocmit de cãtre medicul
veterinar de stat competent teritorial.
Ordonanþa privind interzicerea funcþionãrii unei unitãþi se
întocmeºte în trei exemplare de inspectorul de specialitate
din cadrul Serviciului de igienã ºi sãnãtate publicã ºi/sau al
Serviciului antiepizootic ºi de asistenþã sanitarã veterinarã
ºi, dupã caz, de inspectorul de specialitate din cadrul
Serviciului de poliþie sanitarã veterinarã, care contrasemneazã ultimul exemplar.
Art. 12. Ñ Administraþia veterinarã centralã emite autorizaþii sanitare veterinare de funcþionare pentru:
Ñ institute de cercetare, creºtere ºi reproducþie zootehnicã, unitãþi de selecþie ºi hibridare a animalelor;
Ñ fabrici de medicamente, produse biologice ºi alte produse de uz veterinar;
Ñ fabrici de premixuri ºi aditivi furajeri;
Ñ laboratoare sanitare veterinare centrale.
Art. 13. Ñ Laboratorul Central Sanitar Veterinar de
Diagnostic din subordinea Ministerului Agriculturii ºi
Alimentaþiei emite autorizaþii sanitare veterinare de funcþionare pentru unitãþile care executã operaþiuni de dezinfecþie
la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat.
Art. 14. Ñ Laboratorul Central Sanitar Veterinar de
Diagnostic, Laboratorul Central pentru Controlul Alimentelor
de Origine Animalã ºi Laboratorul Central de Control
ªtiinþific al Produselor Biologice ºi Medicamentelor de Uz
Veterinar emit autorizaþia sanitarã veterinarã de funcþionare
pentru Laboratorul sanitar veterinar de stat din cadrul direcþiilor sanitare veterinare judeþene ºi, respectiv, a municipiului Bucureºti.
Art. 15. Ñ Eliberarea autorizaþiilor sanitare veterinare de
funcþionare se face cu respectarea prevederilor normelor
sanitare veterinare în vigoare ºi a celor stabilite prin convenþii, acorduri ºi alte reglementãri internaþionale.
Art. 16. Ñ În termen de un an de la publicarea în
Monitorul Oficial al României a prezentei norme sanitare
veterinare, autorizaþiile sanitare veterinare de funcþionare
emise anterior intrãrii în vigoare a prezentului ordin îºi
pierd valabilitatea.
Direcþiile sanitare veterinare judeþene ºi, respectiv, a
municipiului Bucureºti au obligaþia ca în termenul de un an
prevãzut la alin. 1 sã verifice condiþiile sanitare veterinare
de funcþionare a unitãþilor respective ºi sã emitã autorizaþii
sanitare veterinare de funcþionare conform prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.
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Art. 17. Ñ Tarifele privind emiterea autorizaþiei sanitare
veterinare de funcþionare pentru unitãþile supuse controlului
sanitar veterinar se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii ºi alimentaþiei.
III. Aprobare pentru efectuarea de activitãþi de export cu
produse de origine animalã
Art. 18. Ñ Unitãþile care au activitate de export cu produse de origine animalã vor solicita în scris Administraþiei
veterinare centrale aprobare pentru efectuarea acestor activitãþi.
În vederea obþinerii aprobãrii pentru efectuarea activitãþilor de export cu produse de origine animalã, unitatea
depune la Administraþia veterinarã centralã dosarul care va
cuprinde urmãtoarele:
Ñ cererea în care se precizeazã activitatea pentru care
se solicitã aprobarea ºi relaþia de export, vizatã de Direcþia
sanitarã veterinarã judeþeanã ºi, respectiv, a municipiului
Bucureºti;
Ñ copii de pe urmãtoarele documente: certificatul de
înmatriculare, codul fiscal, actul constitutiv, actul de proprietate sau contractul de închiriere pentru spaþiu, proiectul de
amplasare, construcþie ºi dotare al unitãþii pentru care se
solicitã autorizarea;
Ñ memoriul tehnic justificativ.
La depunerea documentaþiei în vederea obþinerii aprobãrii pentru efectuarea de activitãþi de export cu produse de
origine animalã, solicitantul va prezenta ºi originalul documentelor de mai sus pentru conformitatea copiilor cu originalul.
Art. 19. Ñ Aprobarea pentru efectuarea de activitãþi de
export cu produse de origine animalã se face în baza evaluãrii condiþiilor sanitare veterinare de funcþionare a unitãþilor, în conformitate cu normele sanitare veterinare în
vigoare, cu prevederile convenþiilor ºi acordurilor privind
colaborarea în domeniul sanitar veterinar ºi cu alte reglementãri internaþionale.
Administraþia veterinarã centralã din cadrul Ministerului
Agriculturii ºi Alimentaþiei analizeazã legalitatea documentaþiei ºi verificã modul în care unitatea de producþie are asigurate condiþiile sanitare veterinare.
În baza rezultatului verificãrii, inspectorul de specialitate
din cadrul Administraþiei veterinare centrale întocmeºte referatul tehnic cu propunerea de aprobare a efectuãrii de activitãþi de export cu produse de origine animalã a unitãþii
respective, pe care îl prezintã conducerii acesteia.
Unitãþile care nu îndeplinesc condiþiile sanitare veterinare
de funcþionare nu sunt aprobate pentru efectuarea de activitãþi de export. Inspectorul de specialitate din cadrul
Administraþiei veterinare centrale menþioneazã în referatul
tehnic motivele justificative.
Pentru unitãþile care îndeplinesc condiþiile sanitare veterinare de funcþionare pentru export Administraþia veterinarã
centralã stabileºte numãrul sub care unitatea poate efectua
aceastã activitate ºi o înscrie în lista cuprinzând unitãþile
aprobate pentru efectuarea de activitãþi de export cu produse de origine animalã.
Administraþia veterinarã centralã comunicã Direcþiei sanitare veterinare judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti,
precum ºi solicitantului numãrul sub care unitatea poate
efectua activitãþi de export cu produse de origine animalã,
activitatea ºi relaþia pentru care a fost aprobatã.

Administraþia veterinarã centralã întocmeºte, ori de câte
ori situaþia o impune, lista cuprinzând unitãþile aprobate
pentru efectuarea de activitãþi de export cu produse de origine animalã, pe care o transmite direcþiilor sanitare veterinare, inspectoratelor de poliþie sanitarã veterinarã de
frontierã, Comisiei Europene, administraþiilor veterinare centrale ale þãrilor importatoare ºi altor factori interesaþi.
Art. 20. Ñ Exportul produselor de origine animalã se
poate efectua numai din unitãþi care au fost aprobate pentru efectuarea de activitãþi de export cu produse de origine
animalã, înscrise în lista oficialã întocmitã de cãtre
Administraþia veterinarã centralã.
Art. 21. Ñ Asistenþa sanitarã veterinarã în unitãþile aprobate pentru efectuarea de activitãþi de export cu produse
de origine animalã se asigurã prin formaþii sanitare veterinare abilitate, încadrate de unitate cu personal de specialitate în conformitate cu prevederile legale.
Controlul sanitar veterinar al unitãþilor aprobate pentru
efectuarea de activitãþi de export cu produse de origine
animalã se asigurã de medicul veterinar de stat.
Art. 22. Ñ Îndrumarea tehnicã ºi verificarea condiþiilor
sanitare veterinare de funcþionare a unitãþilor aprobate pentru efectuarea de activitãþi de export cu produse de origine
animalã se fac lunar de cãtre direcþiile sanitare veterinare
judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, ºi de
Administraþia veterinarã centralã, atunci când situaþia o
impune.
Direcþia sanitarã veterinarã judeþeanã, respectiv a municipiului Bucureºti, are obligaþia sã notifice Administraþiei
veterinare centrale orice situaþie necorespunzãtoare apãrutã
în unitãþile aprobate sã efectueze activitãþi de export cu
produse de origine animalã.
Art. 23. Ñ În cazul în care inspectorii de specialitate
din cadrul Direcþiei sanitare veterinare judeþene, respectiv a
municipiului Bucureºti, constatã cã unitatea care a fost
aprobatã pentru efectuarea unor activitãþi de export cu produse de orgine animalã nu mai îndeplineºte condiþiile sanitare veterinare de funcþionare, întocmesc referatul tehnic în
acest sens. În baza acestuia, directorul Direcþiei sanitare
veterinare propune Administraþiei veterinare centrale retragerea aprobãrii privind efectuarea activitãþii de export, eliminarea unitãþii din lista cuprinzând unitãþile aprobate pentru
efectuarea activitãþilor de export cu produse de origine animalã ºi comunicarea acestei situaþii factorilor interesaþi.
Decizia de retragere a aprobãrii pentru efectuarea unor
activitãþi de export cu produse de origine animalã se ia în
baza referatului întocmit de directorul direcþiei de specialitate din cadrul Administraþiei veterinare centrale, contrasemnat de ºeful de serviciu.
Decizia de retragere a aprobãrii pentru efectuarea unor
activitãþi de export cu produse de origine animalã, luatã de
Administraþia veterinarã centralã, se comunicã Direcþiei sanitare veterinare judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti,
unitãþii cãreia i s-a interzis efectuarea unor astfel de activitãþi, Inspectoratului de poliþie sanitarã veterinarã de frontierã, Administraþiei veterinare centrale din þãrile
importatoare ºi altor factori interesaþi.
Art. 24. Ñ Unitãþile cãrora li s-a retras aprobarea privind efectuarea de activitãþi de export cu produse de origine animalã pot solicita, în scris, Administraþiei veterinare
centrale reluarea activitãþii pentru export, numai dupã remedierea deficienþelor ºi dupã asigurarea condiþiilor sanitare
veterinare de funcþionare conform prevederilor legale, confirmate printr-o notã întocmitã de inspectorul de specialitate
din Administraþia veterinarã centralã ºi de Direcþia sanitarã
veterinarã judeþeanã sau a municipiului Bucureºti.
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ANEXA Nr. I

Agentul economic ..................................................
Sediul .......................................................................
Nr. telefon ........................... fax ...........................
Nr. .................................. data ..............................
Cãtre
Direcþia sanitarã veterinarã
.............................................
Subsemnatul .........................................................., în calitate de ....................................................
la .........................................., din localitatea .........................................., str. .........................................
(denumirea agentului economic)

nr. ........, judeþul ........................................................., în baza documentaþiei tehnice pe care o
anexez, vã rog sã binevoiþi a-mi elibera autorizaþia sanitarã veterinarã de funcþionare pentru
unitatea ........................................................................................, cu urmãtoarele activitãþi: ................
.................................................................................................... .
Reprezentantul legal
al agentului economic
................................................
(semnãtura ºi ºtampila)

ANEXA Nr. II
DIRECÞIA SANITARÃ VETERINARÃ

...................................................
Circumscripþia sanitarã veterinarã
......................................
Nr. ..................... din ............................
REFERAT TEHNIC

pentru acordarea/neacordarea autorizaþiei sanitare veterinare de funcþionare
a unitãþilor supuse controlului sanitar veterinar
Subsemnatul ..............................................................., medic veterinar de stat la Circumscripþia
sanitarã veterinarã ......................................................, având în vedere documentaþia înregistratã la
Direcþia sanitarã veterinarã ........................................................ sub nr. ................................ din data
de .................................... ºi transmisã Circumscripþiei sanitare veterinare ...........................................
la data de ............................., cu nr. ........................................, privind solicitarea emiterii autorizaþiei
sanitare veterinare de funcþionare pentru unitatea ................................................................................
din ..............................................................................., în conformitate cu prevederile Legii sanitare
(localitatea, strada ºi numãrul)

veterinare nr. 60/1974, republicatã, cu modificãrile ulterioare, am verificat unitatea, constatând
urmãtoarele:
1. Clãdiri ºi local în funcþiune:

Ñ nr. clãdiri .....................................................
Ñ nr. încãperi/suprafaþa ..................................
2. Caracteristici constructive:

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

materiale de construcþie: pavimente, pereþi, plafoane ..........................................
sisteme de aprovizionare cu apã rece ºi caldã ...................................................
canalizare ..................................................................................................................
staþii de epurare .......................................................................................................

3. Condiþii de microclimat:

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

ventilaþie......................................................................................................................
temperaturã ................................................................................................................
umiditate .....................................................................................................................
luminozitate.................................................................................................................
dotarea cu aparaturã de mãsurã ºi control, sisteme de înregistrare a temperaturii,
umiditãþii etc. ..............................................................................................................
Ñ condiþii de depozitare ºi de transport, care sã asigure conservarea produselor
biologice de uz veterinar
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4. Fluxul tehnologic:

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

dotarea cu utilaje .....................................................................................................
dotarea cu ustensile ................................................................................................
circulaþia materiilor prime ºi a produselor finite ....................................................
ambalaje, circuitul acestora .....................................................................................
sisteme de evacuare din incintã a produselor confiscate, a deºeurilor etc. .......
....................................................................................................................................

5. Capacitãþi în funcþiune:

Ñ de producþie (unitatea de mãsurã/timp: tone/zi, litri/zi, doze/zi etc.)
Ñ de depozitare (unitatea de mãsurã/timp: tone/zi, litri/zi, doze/zi etc.), din care:
¥ pentru materii prime (unitatea de mãsurã/timp: tone/zi, litri/zi, doze/zi etc.);
¥ pentru semifabricate (unitatea de mãsurã/timp: tone/zi, litri/zi, doze/zi etc.);
¥ pentru produse finite (unitatea de mãsurã/timp: tone/zi, litri/zi, doze/zi etc.);
¥ pentru materii prime, produse sechestrate (unitatea de mãsurã/timp: tone/zi, litri/zi, doze/zi
etc.);
¥ pentru deºeuri tehnologice (unitatea de mãsurã/timp: tone/zi, litri/zi, doze/zi etc.)
6. Dotarea cu materiale ºi mijloace pentru dezinfecþie, combaterea insectelor ºi rozãtoarelor:

Ñ ....................................................................................................................................
7. Asigurarea ustensilelor ºi materialelor pentru igiena personalului:

Ñ spãlãtoare pentru mâini ...........................................................................................
Ñ sterilizatoare pentru cuþite .......................................................................................
Ñ sãpun lichid, substanþe dezinfectante, prosop din hârtie etc. ..............................
8. Grupuri sanitare:

Ñ nr. cabine ....................................................
Ñ dotare ...........................................................
9. Vestiare:

Ñ nr. vestiare ..................................................
Ñ nr. încãperi vestiar ......................................
Ñ dotare ...........................................................
10. Personal muncitor încadrat:

Ñ nr. total muncitori ........................................
Ñ nr. total muncitori/schimb ...........................
Ñ echipa de igienizare/nr. muncitori ..............
11. Organizare, funcþionare, încadrare laborator uzinal:

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

nr. spaþii ......................................................
nr. secþii (profil) ...........................................
dotare/secþie ................................................
nr. personal ............ specialitatea...............

12. Elaborarea ºi aplicarea programelor în conformitate cu Procedurile operaþionale standard de sanitaþie
(SSOP) ºi Analiza riscului ºi punctele critice de control în unitãþi (HACCP) ºi cu Regulile de bunã practicã de fabricaþie (GMP), în cazul producãtorilor de medicamente ºi de alte produse de uz veterinar:

Ñ program .......................................................
Ñ responsabil cu aplicarea ............................
13. Asistenþã sanitarã veterinarã:

Ñ abilitatã .......................... nr. ...............
Ñ de stat ........................... nr. ................

pregãtire ....................
pregãtire ...................

14. Amplasare, noxe, vecinãtãþi:

Ñ distanþe faþã de perimetrele locuibile .......................................................................
Ñ surse poluante în vecinãtate ...................................................................................
15. Autorizaþii de funcþionare emise de alte organe abilitate:
.................................................................................................................................................................................
16. Alte aspecte:

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
17. Concluzii:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
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18. Faþã de cele constatate se propune:

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Medic veterinar de stat,
...............................................

Reprezentantul legal al agentului economic,
..................................................

(semnãtura, parafa ºi ºtampila)

(semnãtura ºi ºtampila)

ANEXA Nr. III
MINISTERUL AGRICULTURII ªI ALIMENTAÞIEI
AGENÞIA NAÞIONALÃ SANITARÃ VETERINARÃ

Direcþia sanitarã veterinarã
....................................................
AUTORIZAÞIE SANITARÃ VETERINARÃ DE FUNCÞIONARE

Nr. ...................... din ..........................
Directorul Direcþiei sanitare veterinare .............................................., având în vedere cererea ºi
documentaþia înregistrate la nr. .................... din ........................... ale ......................................... din
..................................................................................................................................................................,
(localitatea, strada, numãrul ºi sectorul/judeþul)

în baza referatului tehnic întocmit de dr. ......................................... cu nr. ..................... de la
Circumscripþia sanitarã veterinarã .........................................,
în temeiul prevederilor Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, republicatã, cu modificãrile ulterioare, ºi al normelor ºi mãsurilor sanitare veterinare în vigoare,

DISPUNE:

AUTORIZAREA SANITARÃ VETERINARÃ DE FUNCÞIONARE

a unitãþii .................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
din localitatea ....................................., str. .............................. nr. .................., sectorul .................,
codul ..........................., judeþul ............................., pentru urmãtoarele activitãþi:
¥ codul, denumirea
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... .
Nerespectarea condiþiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizaþii, schimbarea profilului
sau efectuarea altor activitãþi atrage, dupã caz, ridicarea temporarã sau definitivã a autorizaþiei
sanitare veterinare de funcþionare, precum ºi sancþionarea contravenþionalã sau penalã conform
Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, republicatã, cu modificãrile ulterioare.
Director,
.................................
(semnãtura ºi ºtampila)

VIZAT
anul 1999

VIZAT
anul 2000

VIZAT
anul 2001

VIZAT
anul 2002

VIZAT
anul 2003

VIZAT
anul 2004
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ANEXA Nr. IV

A. UNITÃÞI SUPUSE CONTROLULUI SANITAR VETERINAR PENTRU CARE SE EMIT AUTORIZAÞII
SANITARE VETERINARE DE FUNCÞIONARE

I. Unitãþi de creºtere, producþie, reproducþie ºi comercializare a animalelor
1. Fermã de animale Ñ unitate organizatã pentru creºtere, producþie, reproducþie, livrare ºi valorificare a animalelor:
1.1. Fermã zootehnicã de elitã Ñ unitate organizatã
pentru creºterea animalelor în rasã curatã sau prin hibridare, în care o parte din efectivul matcã este supus controlului oficial al producþiei.
1.2. Genotecã de animale Ñ unitate zootehnicã specializatã în care sunt afluite ºi sunt prezente rase, populaþii,
linii de animale cu efective reduse numeric ºi/sau în risc
de dispariþie, aparþinând diferitelor specii.
1.3. Herghelie Ñ unitate zootehnicã de creºtere pentru
armãsari ºi iepe de reproducþie din una sau mai mulle
rase.
1.4. Stupinã Ñ unitate care deþine un numãr minim de
5 familii de albine, produsele apicole obþinute fiind destinate consumului familial ºi/sau valorificãrii pe piaþã.
2. Fermã de carantinã Ñ clãdire sau ansamblu de clãdiri, spaþii unde animalele pentru export sunt izolate în
scopul observãrii lor pe o perioadã în care se efectueazã
unele acþiuni sanitare veterinare pentru asigurarea siguranþei stãrii de sãnãtate a acestora ºi preîntâmpinarea introducerii de boli transmisibile în efectivele de animale.
3. Staþie de incubaþie Ñ unitate unde sunt asigurate condiþiile de desfãºurare a procesului de incubaþie artificialã a
ouãlor obþinute de la diferite specii de pãsãri, hibride sau
crescute în rasã purã, ºi de unde se livreazã pui ºi boboci
de o zi.
4. Expoziþie de animale ºi grãdinã zoologicã Ñ spaþiu
liber ºi amenajat, cu caracter permanent sau sezonier, în
care sunt afluite ºi îngrijite în scop ºtiinþific, instructiv
diverse animale pentru a fi expuse publicului.
5. Menajerie Ñ locul special amenajat în care sunt
expuse publicului animale domestice ºi sãlbatice.
6. Unitãþi Ñ obiective specializate în activitatea de reproducþie ºi selecþie a animalelor Ñ instituþii de cercetare, laboratoare de producþie de material seminal, ovule, embrioni,
ouã embrionate, larve de albine ºi altele, puncte de însãmânþãri artificiale, centre de montã ºi alte unitãþi care desfãºoarã activitãþi specializate în domeniul reproducþiei ºi
selecþiei animalelor:
6.1. Staþiune de testare a reproducãtorilor masculi Ñ
unitate specializatã în care sunt afluiþi produºii masculi obþinuþi din împerecheri nominalizate de la fermele de elitã,
aflate în controlul oficial al producþiei.
6.2. Staþiune pentru efectuarea testului descendenþei Ñ
unitate zootehnicã specializatã în care sunt afluiþi descendenþi masculi pentru efectuarea descendenþei privind
producþia de carne ºi/sau femele, în scopul testului descendenþei privind producþia de lapte.
6.3. Hipodrom Ñ unitate organizatã cu rol în testarea
cabalinelor privind performanþele specifice: galop, trap, sport
ºi altele.

6.4. Staþiune de însãmânþãri artificiale ºi/sau pentru transferul de embrioni Ñ unitate specializatã pentru una sau
mai multe specii, care creºte, exploateazã reproducãtori
masculi în scopul recoltãrii, prelucrãrii, conservãrii ºi al
livrãrii de material seminal.
6.5. Depozit de armãsari Ñ unitate zootehnicã de afluire, hrãnire ºi îngrijire a armãsarilor de reproducþie.
6.6. Punct de însãmânþãri artificiale pentru animale Ñ
unitate zootehnicã organizatã pentru una sau mai multe
specii de animale, care procurã material seminal testat ºi
efectueazã însãmânþarea artificialã a femelelor.
6.7. Staþiune de montã naturalã la animale Ñ unitate
zootehnicã de creºtere a reproducãtorilor masculi din una
sau mai multe rase, utilizaþi la monta naturalã a femelelor.
7. Tabãrã de varã Ñ complex de amenajãri cu amplasament fix sau mobil, cu caracter permanent sau sezonier,
pentru animale.
8. Stânã Ñ spaþiu special amenajat ca tabãrã de varã
pentru ovine.
II. Alte unitãþi supuse controlului sanitar veterinar
1. Unitate de prelucrare industrialã a cadavrelor animalelor,
produselor de origine animalã, a unor subproduse necomestibile de origine animalã, confiscate în condiþiile legii Ñ unitate
specializatã care asigurã ecarisarea teritoriului de cadavre
de animale pentru ca acestea sã fie supuse procesului de
prelucrare industrialã.
2. Crematorii, cimitire de animale, puþuri seci Ñ obiective
prin care se asigurã colectarea confiscatelor, a deºeurilor
de abator ºi a cadavrelor de animale, în scopul distrugerii
acestora ºi al aplicãrii mãsurilor generale de profilaxie, în
conformitate cu normele sanitare veterinare ºi de protecþie
a mediului înconjurãtor.
3. Unitate de dezinfecþie, dezinsecþie ºi deratizare Ñ unitate specializatã în executarea operaþiunilor specifice, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare, ºi care, prin
acþiunile de dezinfecþie, dezinsecþie ºi deratizare, participã
la aplicarea mãsurilor generale de profilaxie în teritoriu.
4. Târg de animale Ñ unitate organizatã cu caracter
permanent sau ocazional pentru vânzarea de animale.
5. Bazã de achiziþie a animalelor Ñ clãdire sau loc amenajat în conformitate cu normele sanitare veterinare ºi de
protecþie a mediului, unde sunt afluite animale.
6. Adãpost pentru câinii fãrã stãpân Ñ unitate organizatã
pentru prinderea, colectarea ºi îngrijirea câinilor fãrã stãpân, a celor supranumerar.
7. Canisã Ñ unitate organizatã pentru creºterea, îngrijirea, reproducþia ºi selecþia câinilor de rase diferite pentru
activitãþi de serviciu, agrement, vânãtoare.
8. Pensiune pentru animale de companie Ñ spaþiu special amenajat, dotat corespunzãtor în conformitate cu normele sanitare veterinare, pentru cazarea ºi îngrijirea
temporarã a animalelor de companie.
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9. ªcoalã de dresaj pentru câini Ñ unitate special amenajatã pentru efectuarea dresajului câinilor din diferite rase,
utilizaþi pentru activitãþi de serviciu, agrement, vânãtoare.
10. Frizerie pentru animale de companie Ñ unitate special amenajatã pentru efectuarea unor servicii igienico-sanitare la animalele de companie.
III. Unitãþi care produc, depoziteazã, comercializeazã
produse farmaceutice ºi alte produse de uz veterinar
1. Fabricã producãtoare de medicamente, biopreparate ºi
de alte produse de uz veterinar Ñ unitate care asigurã operaþiunile necesare pentru prepararea acestora de la recepþia
materiei prime ºi a articolelor de condiþionare, trecând prin
faza de prelucrare ºi condiþionare, pânã la obþinerea produsului finit.
2. Fabricã de nutreþuri combinate Ñ unitate care asigurã
condiþii pentru achiziþionarea materiei prime, depozitarea ºi
producerea de furaje pentru animale.
3. Punct farmaceutic veterinar Ñ unitate în care se
comercializeazã unele produse de uz veterinar, medicamente, biopreparate, antiseptice, raticide, insecticide, instrumentar veterinar, iar în sector separat, aparaturã de tehnicã
medicalã veterinarã.
4. Farmacie veterinarã Ñ unitate care preparã pe baza
prescripþiilor medicale diferite formule medicamentoase, specialitãþi farmaceutice autorizate ºi comercializeazã produse
farmaceutice veterinare, alte produse de uz veterinar,
instrumentar veterinar, iar în sector separat, aparaturã de
tehnicã medicalã veterinarã.
5. Laborator pentru producerea unor biopreparate sau
medicamente de uz veterinar Ñ unitate organizatã în spaþii
corespunzãtoare care, prin amplasare, dotare ºi alte unitãþi,
asigurã condiþiile de producere ºi de calitate a acestora, cu
respectarea prevederilor legale.
6. Unitãþi specializate pentru producþia unor biostimulatori,
premixuri ºi nutreþuri medicamentate Ñ unitate care asigurã,
în condiþiile legii ºi ale reglementãrilor în vigoare, producerea ºi comercializarea substanþelor biologic active folosite
ca aditivi furajeri, premixuri vitamino-minerale ºi nutreþuri
concentrate medicamentate.
7. Depozit de produse de uz veterinar Ñ unitate prin care
se asigurã condiþiile de depozitare ºi de pãstrare a medicamentelor, biopreparatelor, dezinfectantelor, raticidelor,
insecticidelor, aditivilor furajeri ºi a altor produse de uz
veterinar, a instrumentarului veterinar, aparaturii tehnicomedicale veterinare.
8. Unitate de tehnicã medicalã veterinarã Ñ unitate care
asigurã achiziþionarea, depozitarea ºi comercializarea de
instrumentar veterinar, aparaturã, utilaje, echipamente de
tehnicã medicalã veterinarã.
IV. Unitãþi care asigurã asistenþã veterinarã
1. Laborabor sanitar veterinar Ñ unitate organizatã care
efectueazã examene, analize ºi investigaþii de laborator, în
scop de diagnostic veterinar ºi de expertizã a produselor
de origine animalã ºi a furajelor.
2. Dispensar sanitar veterinar Ñ unitate de asistenþã
sanitarã veterinarã în care se efectueazã unele consultaþii,
examene ºi diagnostic clinic, intervenþii, tratamente ºi alte
operaþiuni recuperatorii.
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3. Cabinet medical veterinar Ñ unitate de asistenþã sanitarã veterinarã în care se efectueazã unele consultaþii, examene ºi diagnostic clinic, intervenþii, tratamente ºi alte
operaþiuni recuperatorii.
4. Clinicã veterinarã sau spital veterinar Ñ unitate complexã de asistenþã medicalã veterinarã care asigurã condiþiile de internare ºi de supraveghere permanentã, în care se
efectueazã consultaþii, examene ºi investigaþii clinice, remedieri, intervenþii obstetricale, operaþii chirurgicale, tratamente,
examene radiologice ºi de laborator pentru diagnostic ºi
alte acþiuni recuperatorii.
5. Laborator de control furaje Ñ unitate care efectueazã,
prin analize ºi examene de laborator, determinarea parametrilor de integritate a furajelor.
V. Industria cãrnii
1. Combinat pentru carne Ñ unitate utilatã complex, în
care se prelucreazã, în secþii sau fabrici anexe, produsele
ºi subprodusele rezultate în urma tãierii animalelor.
2. Abator Ñ unitate dotatã cu instalaþii pentru tãierea
animalelor (bovine, cabaline, porcine, ovine, iepuri de crescãtorie, pãsãri, vânat cu blanã ºi pene) destinate alimentaþiei umane.
3. Centru de tãiere Ñ construcþie amenajatã ºi dotatã
tehnic, destinatã tãierii ocazionale a animalelor (bovine,
cabaline, porcine, ovine, iepuri de crescãtorie, pãsãri, vânat
cu blanã ºi pene).
4. Antrepozit frigorific Ñ unitate care utilizeazã frigul
pentru conservarea cãrnurilor ºi a produselor de origine
animalã, destinate alimentaþiei umane, corespunzãtoare în
ceea ce priveºte amenajarea, echipamentul ºi utilajele.
5. Unitãþi pentru prelucrarea cãrnii ºi a subproduselor din
carne Ñ unitãþi dotate pentru obþinerea produselor din
carne care, în timpul procesului tehnologic, au fost supuse
unui tratament prin fierbere, deshidratare, sãrare, saramurare sau afumare:
Ñ fabricã pentru preparate din carne;
Ñ atelier pentru preparate din carne;
Ñ carmangerie.
6. Fabricã pentru conserve din carne Ñ unitate construitã
ºi dotatã pentru prelucrarea cãrnii sau a subproduselor
comestibile, ambalate în recipiente etanºe ºi supuse sterilizãrii la temperaturi de peste 100¼ C.
7. Fabricã pentru semiconserve din carne Ñ unitate
dotatã pentru prelucrarea cãrnii sau a subproduselor
comestibile, ambalate în recipiente etanºe sau în membrane artificiale, supuse unui tratament termic de minimum
70¼ C ºi cu un grad de conservare limitat.
8. Fabricã pentru salamuri crude Ð uscate Ñ unitate dotatã
special pentru fabricarea preparatelor uscate din carne
crudã, tocatã, afumate sau nu, cu conservare de duratã.
9. Fabricã pentru preparate ºi semipreparate culinare din
carne ºi mixte Ñ unitate dotatã special pentru fabricarea
preparatelor ºi semipreparatelor culinare din carne ºi mixte,
cu conservare limitatã.
10. Depozit pentru subproduse necomestibile brute de origine animalã (piei, lânã, pãr, coarne, ongloane, pene, puf) Ñ
unitate specializatã pentru conservarea ºi pãstrarea subproduselor de origine animalã necomestibile.
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11. Unitãþi pentru prelucrarea membranelor naturale (intestine de bovine, cabaline, porcine, ovine, caprine) Ñ unitãþi
dotate cu spaþii amenajate special pentru prelucrarea membranelor naturale.
VI. Industria peºtelui
1. Punct (sau centru) de colectare Ñ unitate dotatã cu
instalaþii pentru colectarea ºi pãstrarea peºtelui în condiþii
adecvate de temperaturã.
2. Cherhana Ñ unitate situatã în apropierea punctelor
sau zonelor pentru pescuit, construitã ºi dotatã pentru a
recepþiona de la pescari sau de la vasele de pescuit produsele pescãreºti vii sau proaspete (peºte, crustacee,
moluºte etc.) pentru a le prelucra ºi depozita în condiþii
corespunzãtoare.
3. Antrepozit frigorific Ñ unitate de capacitate mare, situatã de obicei în porturile în care se recepþioneazã produse
pescãreºti rezultate din pescuitul industrial, construitã ºi
dotatã special pentru a asigura prelucrarea ºi conservarea
prin frig a acestora.
4. Fabricã pentru conserve din peºte Ñ unitate cu capacitate mare de producþie, situatã în vecinãtatea zonelor de
pescuit sau a râurilor navigabile, construitã ºi dotatã pentru
realizarea conservelor cu diferite adaosuri de legume,
sosuri, condimente, ulei etc., ambalate în recipiente etanºe,
supuse sterilizãrii la temperaturi de peste 100¼ C.
5. Fabricã pentru semiconserve din peºte Ñ unitate
dotatã pentru a produce sortimente diversificate din peºte
cu un grad de conservare limitat.
6. Punct de colectare a batracienilor, gasteropodelor, crustaceelor, fructelor de mare etc. Ñ unitate cu spaþiu limitat ºi
dotat pentru colectarea, trierea ºi depozitarea acestor produse în condiþii specifice pânã la trimiterea lor spre unitãþile
de prelucrare.
7. Unitate de prelucrare a batracienilor, gasteropodelor,
fructelor de mare etc. Ñ unitate amenajatã, dotatã tehnic
pentru prelucrarea periodicã a acestora ºi depozitarea produselor rezultate.
8. Chioºc pentru desfacerea peºtelui ºi a produselor din
peºte Ñ unitate fixã sau mobilã, special amenajatã ºi
dotatã pentru desfacerea peºtelui ºi a produselor din peºte
pentru o perioadã limitatã de timp.
VII. Industria laptelui
1. Centru de colectare, rãcire ºi depozitare a laptelui Ñ
unitate în care se colecteazã, se filtreazã ºi se refrigereazã
laptele crud.
2. Fabricã de produse lactate Ñ unitate de recepþie, prelucrare, depozitare ºi distribuire a laptelui ºi a produselor
lactate.
VIII. Unitate de colectare ºi prelucrare a ouãlor Ñ construcþie amenajatã ºi dotatã special pentru colectarea ºi
prelucrarea ouãlor în produse pasteurizate ºi/sau sterilizate.
IX. Unitate de colectare ºi prelucrare a mierii de albine
ºi a altor produse apicole Ñ unitate amenajatã ºi dotatã
special pentru colectarea ºi prelucrarea mierii de albine în
diverse produse apicole.

X. Depozit alimentar Ñ unitate construitã ºi dotatã pentru a asigura conservarea în condiþii adecvate a produselor
alimentare de origine animalã preambalate.
XI. Unitate de preambalare a produselor alimentare de
origine animalã Ñ unitate dotatã pentru desfacerea produselor alimentare de origine animalã porþionate ºi preeambalate.
XII. Sector de alimentaþie publicã Ñ unitãþi care recepþioneazã ºi depoziteazã produse de origine animalã în scopul vânzãrii ca atare, al prelucrãrii ºi transformãrii acestora
în preparate culinare sau semipreparate, produse de cofetãrieÐpatiserie, pentru consum pe loc sau pentru desfacere
cu consum la domiciliu.
Dupã specificul activitãþii, sectorul de alimentaþie publicã
se împarte în urmãtoarele tipuri ºi categorii:
1. Restaurant Ñ unitate gastronomicã în care se servesc preparate culinare, produse de cofetãrie, patiserie etc.:
1.1. Restaurant clasic
1.2. Restaurant cu specific:
1.2.1. Restaurant cu specific local (han, ºurã, dobrogean, colibã, moldovenesc, bãnãþean)
1.2.2. Restaurant cu specific naþional
1.2.3. Cramã
1.3. Restaurant cu program artistic
1.4. Restaurant specializat:
1.4.1. Restaurant pescãresc
1.4.2. Restaurant vânãtoresc
1.4.3. Restaurant zahana
1.4.4. Restaurant lacto-vegetarian
1.4.5. Restaurant dietetic
1.4.6. Restaurant pensiune
1.4.7. Restaurant familial
1.4.8. Restaurant cu autoservire
1.4.9. Restaurant tip expres
1.4.10. Restaurant tip expres Ð în vagoane C.F.R.
1.4.11. Restaurant pe nave
2. Berãrie Ñ unitate gastronomicã în care se servesc
produse ºi preparate de origine animalã, preparate ºi semipreparate tratate sau netratate termic ºi produse de
patiserie.
3. Braserie Ð unitate gastronomicã în care se servesc
preparate ºi semipreparate tratate sau netratate termic,
specialitãþi de cofetãrieÐpatiserie etc.
4. Bar Ð unitate de alimentaþie publicã în care se servesc preparate ºi semipreparate culinare tratate sau netratate termic, specialitãþi de patiserieÐcofetãrie etc.:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Bar de zi
Bar de noapte
Cafe-bar
Pati-bar
Snack-bar
Disco (video)-bar.

5. Cantinã Ð restaurant Ð unitate dotatã cu echipamentele necesare pentru servirea mesei de prânz sau de
searã. Poate organiza în incintã bufet pentru desfacerea
preparatelor ºi semipreparatelor culinare cu consum la
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domiciliu sau microcantine unde se transportã preparate
culinare pentru servirea mesei la locurile de muncã.
6. Bistro, fast food, hot dog, chioºc, tonetã Ð unitate cu
servire rapidã în care se desfac semipreparate tratate sau
netratate termic ºi produse de patiserieÐcofetãrie.
7. Birt Ð unitate cu dotare limitatã în care se servesc
unele sortimente de preparate culinare, produse de patiserieÐcofetãrie etc.
8. Pizzerie Ð unitate specializatã pentru desfacerea sortimentelor de pizza, preparate ºi semipreparate tratate sau
netratate termic, produse de patiserie etc.
9. Ceainãrie Ð unitate în care se desfac produse de
cofetãrieÐpatiserie etc.
10. Bodegã Ð unitate cu spaþiu limitat de servire în care
se desfac preparate ºi semipreparate culinare tratate sau
netratate termic, produse de patiserie etc.
11. Rotiserie Ð unitate gastronomicã în care se servesc
preparate ºi specialitãþi din carne la frigare (rotisor) ºi semipreparate culinare netratate termic.
12. Bufet Ð unitate cu spaþiu limitat de servire prin care
se desfac preparate ºi semipreparate culinare tratate sau
netratate termic, produse de patiserieÐcofetãrie etc.
13. Cofetãrie Ð unitate specializatã în desfacerea sortimentelor de prãjituri, torturi, dulciuri, îngheþatã etc.
14. Unitãþi de producere ºi desfacere a specialitãþilor de
panificaþie Ð unitãþi specializate pentru producerea ºi

desfacerea specialitãþilor de panificaþie cu
gine animalã:
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
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produse de ori-

Patiserie
Plãcintãrie
Simigerie
Covrigãrie
Gogoºerie

15. Magazin alimentar ºi mixt, punct alimentar Ð unitate
specializatã în desfacerea produselor de origine animalã,
care asigurã pãstrarea în condiþii adecvate a acestora pe o
perioadã limitatã.
16. Mãcelãrie Ð unitate specializatã pentru desfacerea
cãrnii ºi a subproduselor comestibile.
17. Halã pentru desfacerea produselor de origine animalã Ð
unitate amenajatã ºi dotatã special pentru desfacerea produselor de origine animalã ºi pãstrarea acestora pentru o
perioadã limitatã.
18. Stand Ð unitate specializatã în prezentarea ºi desfacerea pentru o perioadã limitatã a unor sortimente de produse de origine animalã preambalate.
19. Catering Ð unitate specializatã în desfacerea preparatelor culinare tratate termic, a specialitãþilor de patiserieÐcofetãrie pentru aeronave.
20. Cambuzã pe navã Ð spaþiu limitat, special amenajat
ºi dotat pentru pãstrarea în condiþii adecvate de temperaturã a produselor de origine animalã.

B. DEFINIREA
ACTIVITÃÞII OBIECTIVELOR PREVÃZUTE LA LIT. A

I. Unitãþi de creºtere, producþie, reproducþie ºi comercializare a animalelor
1. Fermã de animale
Activitate: creºterea, întreþinerea, reproducþia, selecþia,
producþia ºi livrarea de animale de diferite specii: bovine,
porcine, cabaline, ovine, caprine, pãsãri, animale cu blanã,
animale de companie, animale de laborator, peºti, albine,
viermi de mãtase etc.
2. Fermã de carantinã
Activitate: izolarea, hrãnirea, exploatarea ºi acordarea
asistenþei sanitare veterinare în conformitate cu normele ºi
mãsurile sanitare veterinare
3. Staþie de incubaþie
Activitate: recepþionarea, incubaþia, ecloziunea ouãlor ºi
livrarea puilor ºi bobocilor de o zi
4. Expoziþie de animale ºi grãdinã zoologicã
Activitate: îngrijirea, hrãnirea ºi acordarea asistenþei
sanitare veterinare pentru animalele expuse publicului
5. Menajerie
Activitate: îngrijirea, hrãnirea ºi acordarea asistenþei
sanitare veterinare pentru animale

6. Unitãþi ºi obiective specializate în activitatea de reproducþie ºi selecþie a animalelor
Activitate: îngrijirea, hrãnirea ºi acordarea asistenþei
sanitare veterinare pentru domeniul în care este specializatã unitatea:
6.1. Staþiune de testare a reproducãtorilor masculi
Activitate: afluirea, îngrijirea ºi testarea dupã performanþe a produºilor masculi obþinuþi prin împerecheri nominalizate de la femele de elitã, aflaþi în controlul oficial al
producþiei
6.2. Staþiune pentru efectuarea testului descendenþei
Activitate: afluirea, îngrijirea ºi testarea dupã descendenþã a masculilor pentru producþia de carne ºi/sau a
femelelor pentru producþia de lapte
6.3. Hipodrom
Activitate: testarea cabalinelor pentru performanþe specifice: galop, trap etc.
6.4. Staþiune de însãmânþãri artificiale ºi/sau pentru transferul de embrioni
Activitate: creºterea, exploatarea reproducãtorilor masculi
pentru recoltarea, prelucrarea, conservarea ºi livrarea de
material seminal
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6.5. Depozit de armãsari
Activitate: afluirea, hrãnirea ºi îngrijrea armãsarilor de
reproducþie
6.6. Punct de însãmânþãri artificiale pentru animale
Activitate: procurarea de material seminal ºi efectuarea
operaþiunii de însãmânþare artificialã a femelelor
6.7. Staþiune de montã naturalã la animale
Activitate: creºterea, îngrijirea ºi hrãnirea reproducãtorilor
masculi utilizaþi la monta naturalã a femelelor
7. Tabãrã de varã
Activitate: îngrijirea, hrãnirea sezonierã sau permanentã
a animalelor
8. Stânã
Activitate: îngrijirea, hrãnirea sezonierã a ovinelor ºi a
caprinelor
II. Alte unitãþi supuse controlului sanitar veterinar
1. Unitãþi de prelucrare industrialã a cadavrelor animalelor
ºi a produselor de origine animalã, confiscate în condiþiile legii,
precum ºi a unor subproduse necomestibile de origine animalã
Activitate: colectarea, depozitarea, prelucrarea materiei
prime ºi livrarea produsului finit
2. Crematorii, cimitire de animale ºi puþuri seci
Activitate: depozitarea, distrugerea prin incinerare, degradare chimicã sau prin alte procedee de biosterilizare a
cadavrelor animalelor ºi a produselor de origine animalã,
confiscate în condiþiile legii, precum ºi a unor subproduse
necomestibile de origine animalã
3. Unitate de dezinfecþie, dezinsecþie ºi deratizare
Activitate: achiziþionarea produselor de uz veterinar pentru aceastã activitate ºi efectuarea operaþiunilor de dezinfecþie, dezinsecþie ºi deratizare
4. Târg de animale
Activitate: asigurarea condiþiilor de adãpostire, hrãnire ºi
de control sanitar veterinar pentru animalele destinate vânzãrii
5. Bazã de achiziþie a animalelor
Activitate: asigurarea condiþiilor de adãpostire, hrãnire ºi
a celor sanitare veterinare pentru animalele afluite
6. Adãpost pentru câini fãrã stãpân
Activitate: prinderea, colectarea, cazarea ºi îngrijirea câinilor fãrã stãpân, efectuarea unor acþiuni obligatorii, potrivit
normelor ºi mãsurilor sanitare veterinare, ºi returnarea
acestor animale în condiþiile legii
7. Canisã
Activitate: creºterea, îngrijirea, reproducþia ºi selecþia
efectivelor de câini pentru serviciu, agrement, vânãtoare
8. Pensiune pentru animale de companie
Activitate: cazarea, îngrijirea temporarã a animalelor de
companie
9. ªcoalã de dresaj pentru câini
Activitate: efectuarea dresajului câinilor pentru serviciu,
vânãtoare, agrement

10. Frizerie pentru animale de companie
Activitate: tunderea, ºamponarea ºi efectuarea altor
servicii igienico-sanitare la animale de companie
III. Unitãþi care produc, depoziteazã, comercializeazã
produse farmaceutice ºi alte produse de uz veterinar
1. Fabricã producãtoare de medicamente, biopreparate ºi
de alte produse de uz veterinar
Activitate: recepþionarea materiilor prime, depozitarea,
condiþionarea, fabricarea ºi comercializarea produselor farmaceutice veterinare ºi a altor produse de uz veterinar
2. Fabricã de nutreþuri combinate
Activitate: achiziþionarea ºi recepþionarea de materii
prime, depozitarea, prelucrarea, ambalarea ºi comercializarea furajelor
3. Punct farmaceutic veterinar
Activitate: achiziþionarea, depozitarea, comercializarea
produselor de uz veterinar, a instrumentarului ºi aparaturii
de uz veterinar
4. Farmacie veterinarã
Activitate: prepararea de formule medicamentoase, achiziþionarea, depozitarea ºi comercializarea produselor farmaceutice veterinare, a altor produse de uz veterinar, a
instrumentarului veterinar, aparaturii de tehnicã medicalã
5. Laborator pentru producerea unor biopreparate sau
medicamente de uz veterinar
Activitate: asigurarea condiþiilor de producere ºi de calitate a biopreparatelor ºi medicamentelor de uz veterinar
6. Unitãþi specializate pentru producþia unor biostimulatori,
premixuri ºi nutreþuri medicamentate
Activitate: achiziþionarea ºi recepþionarea materiilor prime,
depozitarea, producerea ºi comercializarea de biostimulatori,
premixuri ºi nutreþuri medicamentate
7. Depozit de produse de uz veterinar
Activitate: achiziþionarea, depozitarea, conservarea ºi
comercializarea produselor farmaceutice ºi a altor produse
de uz veterinar
8. Unitate de tehnicã medicalã veterinarã
Activitate: achiziþionarea, depozitarea ºi comercializarea
de instrumentar veterinar, aparaturã, utilaje, echipamente de
tehnicã medicalã veterinarã
IV. Unitãþi care asigurã asistenþã veterinarã
1. Laborator sanitar veterinar
Activitate: efectuarea de analize, examene, investigaþii
de laborator în scop de: diagnostic, igienã ºi expertizã a
produselor de origine animalã ºi a furajelor
2. Dispensar sanitar veterinar
Activitate: acordarea de consultaþii, intervenþii, tratamente
în domeniul asistenþei sanitare veterinare
3. Cabinet medical veterinar
Activitate: acordarea de consultaþii, intervenþii, tratamente
ºi alte acþiuni de asistenþã sanitarã veterinarã
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4. Clinicã veterinarã sau spital veterinar
Activitate: acordarea de consultaþii, examene, investigaþii,
intervenþii, tratamente etc. în domeniul asistenþei sanitare
veterinare
5. Laborator de control furaje
Activitate: executarea de examene ºi analize de laborator ale furajelor
6. Laborator de control al calitãþii produselor farmaceutice
veterinare ºi al altor produse de uz veterinar
Activitate: controleazã în condiþiile legii calitatea medicamentelor, dezinfectantelor, insecticidelor, deratizantelor, produselor biologice de uz veterinar ºi a altor produse de uz
veterinar
V. Industria cãrnii
1. Combinat pentru carne
Activitate: recepþionarea ºi prelucrarea în secþii ºi în
fabrici anexe a produselor ºi subproduselor rezultate în
urma tãierii animalelor, depozitarea ºi livrarea acestora
2. Abator
Activitate: recepþionarea ºi tãierea animalelor (bovine,
cabaline, porcine, ovine, iepuri de crescãtorie, pãsãri, vânat
cu blanã sau pene) destinate consumului uman, depozitarea ºi livrarea acestora
3. Centru de tãiere
Activitate: recepþionarea ºi tãierea ocazionalã a animalelor (bovine, cabaline, porcine, ovine, iepuri de crescãtorie,
pãsãri, vânat cu blanã sau pene), depozitarea de scurtã
duratã ºi livrarea acestora
4. Antrepozit frigorific
Activitate: recepþionarea, depozitarea ºi conservarea cu
ajutorul frigului a cãrnii, subproduselor comestibile ºi a altor
produse alimentare de origine animalã, livrarea acestora;
prelucrarea în secþia de tranºare a cãrnii în piese tranºate,
ambalarea, depozitarea ºi conservarea prin frig, livrarea
acestora
5. Fabricã pentru preparate din carne, atelier pentru preparate din carne (carmangerie)
Activitate: recepþionarea, prelucrarea ºi procesarea cãrnii, a subproduselor din carne prin tratament termic, deshidratare, sãrare, saramurare sau afumare, depozitarea ºi
livrarea acestora
6. Fabricã pentru conserve din carne
Activitate: recepþionarea, prelucrarea ºi procesarea cãrnii
sau a subproduselor comestibile, ambalarea produselor în
recipiente etanºe, supuse sterilizãrii la temperaturi de peste
100¼C, depozitarea ºi livrarea acestora
7. Fabricã pentru semiconserve din carne
Activitate: recepþionarea, prelucrarea ºi procesarea cãrnii
sau a subproduselor comestibile, ambalarea produselor
rezultate în recipiente etanºe sau în membrane artificiale,
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supuse unui tratament termic la temperaturi de minimum
70¼C ºi care au un termen de conservare limitat, livrarea
produselor rezultate
8. Fabricã pentru salamuri crudeÑuscate
Activitate: recepþionarea, prelucrarea ºi procesarea cãrnii
crude, tocate în preparate uscate, afumate sau nu, cu conservare de duratã, depozitarea ºi livrarea acestora
9. Fabricã pentru preparate ºi semipreparate culinare din
carne ºi mixte
Activitate: recepþionarea, prelucrarea ºi procesarea cãrnii
sau a subproduselor comestibile în preparate ºi semipreparate culinare, preambalarea sau ambalarea acestora, dupã
caz, depozitarea la temperaturi adecvate pe perioadã limitatã ºi livrarea produselor rezultate
10. Depozit pentru subproduse necomestibile de origine
animalã (piei, lânã, pãr, coarne, ongloane, pene, puf)
Activitate: recepþionarea, depozitarea, conservarea în
condiþii adecvate ºi livrarea subproduselor necomestibile de
origine animalã
11. Unitãþi pentru prelucrarea membranelor naturale (intestine de bovine, cabaline, porcine, ovine, caprine)
Activitate: recepþionarea din unitãþi autorizate, sortarea,
calibrarea, sãrarea, ambalarea, depozitarea ºi livrarea membranelor naturale
VI. Industria peºtelui
1. Punct (sau centru) de colectare
Activitate: recepþionarea, colectarea, conservarea peºtelui în condiþii adecvate de temperaturã, depozitarea ºi livrarea acestuia
2. Cherhana
Activitate: recepþionarea, prelucrarea ºi depozitarea în
condiþii adecvate de temperaturã a produselor pescãreºti
proaspete; recoltarea icrelor ºi a lapþilor, conservarea sau
nu a acestor produse prin sãrare; expedierea produselor
proaspete, refrigerate cu gheaþã, unitãþilor specializate pentru comercializare sau prelucrare industrialã
3. Antrepozit frigorific
Activitate: recepþionarea, depozitarea ºi conservarea cu
ajutorul frigului a produselor pescãreºti rezultate din pescuitul industrial; prelucrarea în secþii separate a produselor
pescãreºti, în vederea congelãrii, ºi livrarea acestora
4. Fabricã pentru conserve din peºte
Activitate: recepþionarea, prelucrarea ºi procesarea produselor pescãreºti în conserve cu diferite adaosuri de
legume, sosuri, condimente, ulei etc., ambalarea în recipiente etanºe, supuse sterilizãrii la temperaturi de peste
100¼C, depozitarea ºi livrarea acestora
5. Fabricã pentru semiconserve din peºte
Activitate: recepþionarea, prelucrarea ºi procesarea produselor pescãreºti în sortimente diferite cu un grad de conservare limitat, depozitarea ºi livrarea acestora
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6. Punct de colectare a batracienilor, gasteropodelor, crustaceelor, fructelor de mare etc.
Activitate: colectarea, recepþionarea, trierea ºi depozitarea în condiþii adecvate a produselor pescãreºti ºi expedierea acestora spre unitãþile de prelucrare
7. Unitate de prelucrare a batracienilor, gasteropodelor,
crustaceelor, fructelor de mare etc.
Activitate: recepþionarea, prelucrarea, depozitarea ºi livrarea batracienilor, gasteropodelor, crustaceelor, fructelor de
mare etc.
8. Chioºc pentru desfacerea peºtelui ºi a produselor din
peºte
Activitate: recepþionarea, pãstrarea în condiþii adecvate
de temperaturã pentru o perioadã limitatã a peºtelui ºi produselor din peºte ºi livrarea acestora
VII. Industria laptelui
1. Centru de colectare, rãcire ºi depozitare a laptelui
Activitate: colectarea, recepþionarea, refrigerarea, filtrarea,
depozitarea ºi livrarea laptelui crud
2. Fabricã de produse lactate
Activitate: recepþionarea, prelucrarea (pasteurizarea sau
sterilizarea), ambalarea, depozitarea, livrarea laptelui ºi a
produselor lactate
VIII. Unitate de colectare ºi prelucrare a ouãlor
Activitate: colectarea, recepþionarea ºi prelucrarea ouãlor
în produse pasteurizate ºi/sau sterilizate, depozitarea ºi
livrarea acestora
IX. Unitate de colectare ºi prelucrare a mierii de albine
ºi a altor produse apicole
Activitate: colectarea, recepþionarea ºi prelucrarea mierii
de albine în diferite produse apicole, depozitarea ºi livrarea
acestora
X. Depozit alimentar
Activitate: depozitarea ºi pãstrarea în condiþii adecvate
de temperaturã ºi umiditate a produselor alimentare de origine animalã preambalate ºi livrarea acestora
XI. Sectorul de alimentaþie publicã
Activitate: recepþionarea ºi depozitarea produselor de origine animalã în scopul prelucrãrii ºi transformãrii acestora
în semipreparate sau preparate culinare, produse de cofetãrieÐpatiserie, pentru consum pe loc sau vânzare pentru
consum la domiciliu
Dupã specificul activitãþii, sectorul de alimentaþie publicã
se împarte în urmãtoarele tipuri:
1. Restaurant
Activitate: recepþionarea produselor alimentare de origine
animalã, producerea ºi desfacerea de preparate ºi semipreparate culinare, tratate ºi netratate termic, produse de cofetãrie, patiserie etc.

2. Berãrie, braserie
Activitate: recepþionarea ºi desfacerea de preparate ºi
semipreparate, tratate sau netratate termic, a specialitãþilor
de cofetãrie, patiserie etc.
3. Bar, cafe-bar, pati-bar, snack-bar, disco (video)-bar
Activitate: recepþionarea, desfacerea unor sortimente de
preparate ºi semipreparate culinare, tratate sau netratate
termic, a specialitãþilor de cofetãrieÐpatiserie
4. Cantinã-restaurant
Activitate: recepþionarea produselor alimentare de origine
animalã, producerea ºi desfacerea de preparate ºi semipreparate culinare, tratate ºi netratate termic, produse de cofetãrie, patiserie etc.
5. Bistro, birt, bodegã, bufet, fast food, hot dog, chioºc,
tonetã
Activitate: recepþionarea ºi desfacerera unor sortimente
de preparate ºi semipreparate culinare, tratate sau netratate termic, produse de patiserieÐcofetãrie etc.
6. Pizzerie
Activitate: recepþionarea produselor de origine animalã,
prepararea ºi desfacerea sortimentelor de pizza etc.
7. Rotiserie
Activitate: recepþionarea unor produse de origine animalã
ºi desfacerea produselor din carne la frigareÐrotisor, a preparatelor ºi semipreparatelor culinare
8. Cafenea, ceainãrie
Activitate: desfacerea produselor de cofetãrie ºi patiserie
9. CofetãrieÐpatiserie, plãcintãrie, simigerie, covrigãrie,
gogoºerie
Activitate: recepþionarea unor produse de origine animalã, prepararea ºi desfacerea produselor de cofetãrieÐ
patiserie pentru consum pe loc sau la domiciliu
10. Magazin alimentar ºi mixt, punct alimentar
Activitate: recepþionarea, depozitarea ºi livrarea unor produse de origine animalã
11. Mãcelãrie
Activitate: recepþionarea, depozitarea ºi pãstrarea în condiþii adecvate de temperaturã a cãrnii ºi a unor subproduse
comestibile de origine animalã, tranºarea, preambalarea ºi
livrarea acestora
12. Halã pentru desfacerea produselor de origine animalã
Activitate: recepþionarea, depozitarea ºi pãstrarea în condiþii adecvate de temperaturã pentru o perioadã limitatã a
produselor de origine animalã ºi livrarea acestora
13. Stand
Activitate: expunerea în scop promoþional a unor produse alimentare de origine animalã preambalate sau ambalate ºi/sau livrarea acestora
14. Catering
Activitate: recepþionarea, depozitarea, pãstrarea în condiþii adecvate de temperaturã, producerea, procesarea ºi
preambalarea produselor de origine animalã în scopul
deservirii pasagerilor pe timpul transportului aerian.
15. Cambuzã pe navã
Activitate: depozitarea ºi pãstrarea în condiþii adecvate
de temperaturã a produselor de origine animalã pe durata
transportului naval
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ANEXA Nr. V

A. UNITÃÞI A CÃROR AUTORIZAÞIE SANITARÃ VETERINARÃ
DE FUNCÞIONARE SE AVIZEAZÃ ANUAL

1. Ferme de animale
2. Ferme de carantinã
3. Staþii de incubaþie
4. Expoziþii de animale
5. Grãdini zoologice
6. Menajerii
7. UnitãþiÐobiective specializate în activitatea de reproducþie ºi selecþie a animalelor
8. Tabere de varã
9. Stâni
10. Unitãþi de prelucrare industrialã a cadavrelor de animale, a produselor de origine animalã, a unor subproduse
necomestibile de origine animalã ºi a confiscatelor
11. Crematorii, cimitire de animale, puþuri seci
12. Unitãþi de dezinfecþie, dezinsecþie, deratizare
13. Târguri de animale
14. Baze de achiziþie a animalelor
15. Adãposturi pentru câini fãrã stãpân
16. Canise
17. Pensiuni pentru animale de companie
18. ªcoli de dresaj pentru câini;
19. Frizerii pentru animale de companie
20. Fabrici producãtoare de medicamente, biopreparate
ºi de alte produse de uz veterinar
21. Fabrici de nutreþuri combinate
22. Puncte farmaceutice veterinare
23. Farmacii veterinare
24. Laboratoare pentru producerea unor biopreparate
sau medicamente de uz veterinar
25. Unitãþi specializate pentru producerea unor biostimulatori, premixuri ºi nutreþuri medicamentate

26. Depozite de produse de uz veterinar
27. Unitãþi de tehnicã medicalã veterinarã
28. Laboratoare sanitare veterinare
29. Dispensare sanitare veterinare
30. Cabinete medicale veterinare
31. Clinici veterinare, spitale veterinare
32. Laboratoare de control al furajelor
33. Combinate pentru carne
34. Abatoare
35. Centre de tãiere
36. Antrepozite frigorifice
37. Unitãþi pentru prelucrarea cãrnii ºi a subproduselor
din carne
38. Fabrici pentru conserve din carne
39. Fabrici pentru semiconserve din carne
40. Fabrici pentru salamuri crudeÑuscate
41. Fabrici pentru preparate ºi semipreparate culinare
din carne ºi mixte
42. Depozite pentru subproduse necomestibile, brute, de
origine animalã
43. Antrepozite frigorifice pentru peºte
44. Fabrici pentru conserve din peºte
45. Fabrici pentru semiconserve din peºte
46. Fabrici de produse lactate
47. Unitãþi de colectareÐprelucrare a ouãlor
48. Depozite alimentare
49. Unitãþi de preamabalare a produselor alimentare de
origine animalã
50. Restaurante
51. Cantine-restaurant.

B. UNITÃÞILE A CÃROR AUTORIZAÞIE SANITARÃ VETERINARÃ DE FUNCÞIONARE
SE AVIZEAZÃ O DATÃ LA 2 ANI

1. Puncte (centre) de colectare a peºtelui
2. Cherhana
3. Puncte de colectare a batracienilor, gasteropodelor,
crustaceelor, fructelor de mare etc.
4. Unitãþi de prelucrare a batracienilor, gasteropodelor,
crustaceelor, fructelor de mare etc.
5. Chioºcuri pentru desfacerea peºtelui ºi a produselor
din peºte
6. Centre de colectare, rãcire ºi depozitare a laptelui
7. Unitãþi de colectareÐprelucrare a mierii de albine ºi
a altor produse apicole
8. Braserii
9. Berãrii
10. Baruri

11. Bistro, fast food, hot dog, chioºc, tonetã
12. Birturi
13. Pizzerii
14. Cafenea, ceainãrie, cofetãrie, patiserie, plãcintãrie,
simigerie, gogoºerie, covrigãrie
15. Bodegi
16. Rotiserii
17. Bufete
18. Magazine alimentare ºi mixte
19. Unitãþi pentru prelucrarea membranelor naturale
(intestine de bovine, cabaline, porcine, ovine, caprine)
20. Catering
21. Cambuze pe nave.
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ANEXA Nr. VI
MINISTERUL AGRICULTURII ªI ALIMENTAÞIEI
AGENÞIA NAÞIONALÃ SANITARÃ VETERINARÃ

Direcþia sanitarã veterinarã
..................................................................

ORDONANÞÃ

privind interzicerea funcþionãrii unitãþii
Nr.ÉÉÉÉÉÉdinÉÉÉÉÉÉ
Directorul Direcþiei sanitare veterinare ..........ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ, având în vedere prevederile
Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, republicatã, cu modificãrile ulterioare, ºi referatul tehnic înregistrat la Direcþia sanitarã veterinarã sub nr. É.............ÉÉ din data de É.................ÉÉ, întocmit
de ÉÉÉ.......ÉÉÉÉ, medic veterinar de stat la Circumscripþia sanitarã veterinarã ........ÉÉÉ, în
baza verificãrii la unitatea ÉÉÉÉÉÉÉÉ din ÉÉÉÉÉÉÉ, proprietar ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
(denumirea)

(localitatea, sediul)

(numele ºi prenumele)

DISPUNE:

Interzicerea desfãºurãrii activitãþii pentru care a fost autorizatã unitatea ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
conform autorizaþiei sanitare veterinare de funcþionare nr. ÉÉ....ÉÉ din ÉÉ...ÉÉÉÉ, începând
cu data de ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ .
Acordarea autorizaþiei sanitare veterinare de funcþionare ºi reluarea activitãþii se fac la solicitarea proprietarului numai dupã remedierea deficienþelor ºi asigurarea condiþiilor sanitare veterinare
conform prevederilor legale.
Nerespectarea prezentelor mãsuri atrage, dupã caz, sancþionarea contravenþionalã sau penalã,
conform normelor legale în vigoare.

Director,
.............ÉÉÉÉÉ
(semnãtura ºi ºtampila)

Reprezentantul legal al unitãþii,
........................................
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