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DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 78/1997 pentru completarea articolului 1
din Legea nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizaþii
membrilor Academiei Române
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 78
din 2 decembrie 1997 pentru completarea articolului 1 din Legea nr. 2/1992
privind acordarea de indemnizaþii membrilor Academiei Române, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 15 decembrie 1997.
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 9 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

MIRCEA IONESCU-QUINTUS
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din
15 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia
României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

PAULA IVÃNESCU
Bucureºti, 13 ianuarie 1999.
Nr. 17. Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
Compression by CVISION

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 8/15.I.1999
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 78/1997
pentru completarea articolului 1 din Legea nr. 2/1992
privind acordarea de indemnizaþii membrilor Academiei Române
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 78/1997 pentru completarea articolului 1 din Legea
nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizaþii membrilor Academiei Române ºi
se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 11 ianuarie 1999.
Nr. 17.

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

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
privind marcarea ºi certificarea cãrnii proaspete destinate consumului uman
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
în temeiul prevederilor 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:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã privind
marcarea ºi certificarea cãrnii proaspete destinate consumului uman, prevãzutã în anexa care face parte integrantã
din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã din
cadrul Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei va lua mãsuri
de instruire a personalului din cadrul direcþiilor sanitare
veterinare judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, în
vederea aplicãrii prevederilor prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã ºi direcþiile sanitare veterinare judeþene, respectiv a municipiului

Bucureºti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.
Art. 4. Ñ Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.
Art. 5. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
se abrogã orice dispoziþii contrare cu privire la marcarea ºi
certificarea cãrnii proaspete destinate consumului uman.
Art. 6. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare începând cu data de 1 februarie 1999.

Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Dinu Gavrilescu
Bucureºti, 20 noiembrie 1998.
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ANEXÃ

NORMA SANITARÃ VETERINARÃ

privind marcarea ºi certificarea cãrnii proaspete destinate consumului uman
CAPITOLUL I
Definiþii
Art. 1. Ñ În sensul prezentei norme sanitare veterinare,
se înþelege prin:
Ñ administraþie veterinarã Ñ serviciul veterinar central din
cadrul Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei reprezentat de
Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã, care are competenþã
asupra teritoriului þãrii în domeniul sanitar veterinar;
Ñ autoritate veterinarã Ñ serviciul veterinar de stat direct
responsabil cu aplicarea mãsurilor zoosanitare ºi de sãnãtate
publicã;
Ñ medic veterinar oficial Ñ medicul veterinar desemnat
de administraþia veterinarã centralã sau localã sã îndeplineascã unele atribuþii publice;
Ñ personal veterinar auxiliar Ñ personalul veterinar cu
studii medii, agreat de autoritatea veterinarã;
Ñ sãnãtate publicã veterinarã Ñ totalitatea activitãþilor în
relaþie directã sau indirectã cu animalele sau cu produsele ºi
subprodusele lor, destinate sã contribuie la apãrarea ºi ameliorarea sãnãtãþii omului sub toate aspectele sale;
Ñ marcã de sãnãtate Ñ ºtampila care se aplicã pe carnea ºi organele provenite de la animale tãiate în abator,
destinate consumului uman;
Ñ certificat de sãnãtate publicã veterinarã Ñ documentul
emis de cãtre medicul veterinar oficial pentru carnea ºi organele destinate consumului uman;
Ñ numãrul de autorizare sanitarã veterinarã Ñ codul cifric
acordat de direcþia sanitarã veterinarã unitãþilor care deþin
autorizaþie sanitarã veterinarã de funcþionare;
Ñ carne Ñ toate pãrþile comestibile obþinute de la animale domestice din speciile bovine, porcine, ovine ºi caprine,
cabaline domestice, precum ºi de la alte specii de animale;
Ñ carne proaspãtã Ñ carnea care nu a fost supusã nici
unui tratament de naturã sã-i asigure conservarea, cu excepþia tratamentului prin frig;
Ñ carcasã Ñ întregul corp al animalului de mãcelãrie,
rezultat dupã sângerare, eviscerare, îndepãrtarea extremitãþii
membrelor la nivelul capului ºi tarsului, a capului, cozii, cecumului ºi mamelei, în cazul bovinelor, ovinelor, caprinelor ºi
solipedelor, dupã îndepãrtarea pielii, iar în cazul porcinelor,
dupã opãrire, curãþire ºi flambare;
Ñ organe Ñ viscerele comestibile care se gãsesc în
cavitãþile toracicã, abdominalã ºi pelvinã, inclusiv traheea ºi
esofagul, precum ºi pãrþile comestibile din cavitatea cranianã
ºi bucalã;
Ñ condiþionare (preambalare) Ñ operaþiunea prin care se
realizeazã protecþia cãrnii proaspete prin folosirea unui prim
înveliº în contact direct cu produsul;
Ñ ambalare Ñ operaþiunea prin care se realizeazã
protecþia cãrnii condiþionate într-un al doilea înveliº (ambalaj);
Ñ unitate Ñ abatorul, sala de tranºare, depozitul frigorific
sau un combinat incluzând pe cele menþionate;
Ñ mijloc de transport Ñ vehicule auto, vagoane de cale
feratã, aeronave, vapoare, precum ºi containere pentru
transportul rutier, naval sau aerian al cãrnii ºi al organelor
destinate consumului uman.

în gospodãria proprie, pot fi admise fãrã marcã de sãnãtate,
dar numai pentru consum propriu.
Art. 4. Ñ Marca de sãnãtate se aplicã în unitatea de
producere a cãr nii, iar certificatul de sãnãtate publicã
veterinarã se emite de cãtre medicul veterinar oficial din
aceeaºi unitate.

CAPITOLUL III
Marcarea cãrnii proaspete
Art. 5. Ñ Marcarea cãrnii proaspete în scopul admiterii
acesteia pentru consum uman se efectueazã sub responsabilitatea medicului veterinar oficial.
Medicul veterinar oficial pãstreazã, în condiþii de
siguranþã, sub responsabilitatea proprie:
a) instrumentele destinate marcãrii, pe care le predã
personalului veterinar auxiliar la începerea operaþiunii de marcare ºi numai pe perioada necesarã desfãºurãrii acesteia.
Instrumentele se pãstreazã în cutii metalice, închise cu sistem de siguranþã. Pe faþa interioarã a capacului cutiei sau în
cutie se va pãstra o fiºã cuprinzând inventarul ºtampilelor.
Cutia metalicã se pãstreazã într-un dulap metalic cu cheie.
Predarea ºi primirea ºtampilelor se înscriu în registrul de evidenþã;
b) etichetele ºi materialele de condiþionare, ºtampilate
conform prevederilor prezentei norme sanitare veterinare, a
cãror evidenþã o þine ºi pe care le predã, pe bazã de inventar, personalului auxiliar în momentul folosirii acestora, în
numãrul necesar. Fiºa de inventar se pãstreazã în dulapul
metalic prevãzut la lit. a).
Unitatea este obligatã sã punã la dispoziþie medicului
veterinar oficial etichetele ºi materialele de condiþionare prevãzute la lit. b) ºi sã asigure condiþiile pentru pãstrarea în
siguranþã a instrumentelor ºi materialelor prevãzute mai sus.
Art. 6. Ñ Marcarea cãrnii ºi a organelor provenite de la
animalele din speciile bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline ºi pãsãri se efectueazã cu o ºtampilã de formã ovalã,
cu diametrul mare (lungime) de 6,5 cm ºi cu diametrul mic
(lãþime) de 4,5 cm.
ªtampila care se aplicã pe carnea ºi organele destinate
consumului uman pentru piaþa internã cuprinde urmãtoarele
informaþii inscripþionate cu caractere perfect lizibile:
Ñ în partea superioarã: numele þãrii Ñ ROMÂNIA Ñ, cu
majuscule;
Ñ în centru: codul judeþului, urmat fãrã întrerupere de
numãrul de autorizare sanitarã veterinarã a unitãþii. Imediat
sub acesta se înscrie numãrul de identificare a medicului
veterinar oficial care a efectuat inspecþia cãrnii;
Ñ în partea inferioarã: menþiunea CONTROLAT SANITAR
VETERINAR, cu majuscule.
ªtampila care se aplicã pe carnea ºi organele destinate
exportului în statele membre ale Uniunii Europene cuprinde:
Ñ în partea superioarã: numele þãrii exportatoare, în
limba englezã sau francezã;
Ñ în centru: numãrul de aprobare acordat de administraþia veterinarã centralã pentru efectuarea unor activitãþi de
export;
Ñ în partea inferioarã: iniþialele Comunitãþii Europene, în
limba englezã sau francezã.
ªtampila care se aplicã pe carnea destinatã exportului în
CAPITOLUL II
alte
state decât cele care sunt membre ale Uniunii Europene
Dispoziþii generale
cuprinde:
Art. 2. Ñ Carnea ºi organele provenite din tãierea în
Ñ în partea superioarã: numele þãrii exportatoare, în
abator a animalelor de mãcelãrie, a pãsãrilor sau a altor limba englezã sau francezã;
specii de animale comestibile sunt admise pentru consum
Ñ în centru: numãrul de aprobare acordat de adminisuman numai dacã poartã marca de sãnãtate ºi dacã sunt traþia veterinarã centralã pentru efectuarea unor activitãþi de
însoþite de certificat de sãnãtate publicã veterinarã.
export;
Art. 3. Ñ Carnea ºi organele provenite din tãierea aniÑ în partea inferioarã: menþiunea GOVERNMENT
malelor de mãcelãrie,
pãsãrilor sau aTechnologies’
altor specii de animale,
INSPECTION, cu majuscule.
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Caracterele au înãlþimea de 0,8 cm pentru litere, 1 cm
Art. 11. Ñ Carnea de cabaline va fi marcatã ºi cu o
pentru cifre ºi 0,8 cm pentru numãrul de identificare a medi- ºtampilã de formã dreptunghiularã, cu lungimea de 5 cm ºi
cu lãþimea de 2 cm, care în interiorul ei va cuprinde menþiucului veterinar oficial.
Art. 7. Ñ Marcarea cãrnii de vânat sãlbatic se efectueazã nea CARNE DE CAL, cu majuscule. Înãlþimea caracterelor va
fi de 0,8 cm. Aceastã ºtampilã se aplicã sub ºtampila ovalã,
cu o ºtampilã de formã pentagonalã.
ªtampila care se aplicã pe carnea de vânat sãlbatic, des- pe aceleaºi porþiuni anatomice ºi în acelaºi numãr ca ºi în
tinatã consumului uman pentru piaþa internã, cuprinde urmã- cazul ºtampilei ovale prevãzute la art. 8.
Art. 12. Ñ Atestarea executãrii examenului trichineloscotoarele informaþii, cu caractere perfect lizibile:
Ñ în partea superioarã: numele þãrii Ñ ROMÂNIA, cu pic, cu rezultat negativ, la carnea provenitã de la animale din
speciile receptive se efectueazã prin aplicarea pe faþa internã
majuscule;
Ñ în centru: codul judeþului, urmat fãrã întrerupere de a pulpei ºi pe faþa lateralã a capului a unei ºtampile de
numãrul de autorizare sanitarã veterinarã a unitãþii; imediat formã rotundã, cu diametrul de 2,5 cm, în care sunt cuprinse
sub acesta se înscrie numãrul de identificare a medicului urmãtoarele informaþii inscripþionate cu caractere perfect liziveterinar oficial care a efectuat inspecþia vânatului sãlbatic; bile:
Ñ în centru: litera T, majusculã, cu înãlþimea de 1 cm ºi
Ñ în partea inferioarã: menþiunea CONTROLAT SANITAR
cu lãþimea de 0,2 cm;
VETERINAR, cu majuscule.
Ñ sub litera T: iniþialele Comunitãþii Europene, cu majusªtampila care se aplicã pe carnea de vânat sãlbatic, destinatã exportului în statele membre ale Uniunii Europene, cule, cu înãlþimea de 0,4 cm, în limba englezã sau francezã,
pentru carnea destinatã exportului.
cuprinde:
ªtampila se aplicã cu tuº sau prin foc. În cazul cãrnii conÑ în partea superioarã: numele þãrii exportatoare, în
diþionate sau ambalate, aceasta însoþeºte marca de sãnãtate.
limba englezã sau francezã, cu majuscule;
Art. 13. Ñ ªtampilele utilizate pentru marcarea cãrnii ºi a
Ñ în centru: numãrul de aprobare acordat de administraþia veterinarã centralã pentru efectuarea unor activitãþi de organelor vor fi confecþionate conform modelului prevãzut în
anexa nr. I la prezenta normã sanitarã veterinarã.
export;
Art. 14. Ñ Pentru ºtampilarea cu tuº pot fi utilizaþi numai
Ñ în partea inferioarã: iniþialele Comunitãþii Europene, în
coloranþi autorizaþi de cãtre Ministerul Sãnãtãþii.
limba englezã sau francezã.
Art. 15. Ñ Direcþiile sanitare veterinare vor monitoriza uniªtampila care se aplicã pe carnea de vânat sãlbatic, destinatã exportului în alte state decât cele care sunt membre tãþile autorizate sanitar veterinar, vor acorda codul cifric al
fiecãrei unitãþi, precum ºi numãrul de identificare a medicului
ale Uniunii Europene, cuprinde:
Ñ în partea superioarã: numele þãrii exportatoare, în veterinar oficial care efectueazã inspecþia cãrnii.
limba englezã sau francezã, cu majuscule;
CAPITOLUL IV
Ñ în centru: numãrul de aprobare acordat de adminisCertificarea
de
sãnãtate publicã veterinarã
traþia veterinarã centralã pentru efectuarea unor activitãþi de
export;
Art. 16. Ñ Certificatul de sãnãtate publicã veterinarã se
Ñ în partea inferioarã: GOVERNMENT INSPECTION, cu emite de medicul veterinar oficial din unitatea de tãiere, tranmajuscule.
ºare ºi depozitare a cãrnii pentru cantitatea de carne ºi/sau
Înãlþimea literelor ºi a cifrelor este precizatã la art. 6. În de organe cuprinsã în fiecare mijloc de transport, dupã terfuncþie de opþiunea þãrii importatoare ºi cu acordul Agenþiei minarea încãrcãrii.
Naþionale Sanitare Veterinare din cadrul Ministerului
Emiterea certificatului este condiþionatã de inspecþia cãrnii
Agriculturii ºi Alimentaþiei, înscrisurile cuprinse în marca de ºi/sau a organelor care fac obiectul expedierii ºi a mijlocului
sãnãtate pot fi confecþionate ºi în altã limbã de circulaþie de transport.
internaþionalã.
Certificatul se completeazã la toate rubricile, citeþ, fãrã
Art. 8. Ñ Carcasele se marcheazã prin aplicarea ºtampilei ºtersãturi ºi fãrã ambiguitãþi, în trei exemplare (pentru mijlocul
cu tuº comestibil sau prin foc:
de transport, unitate ºi medicul veterinar oficial care l-a eliÑ cele cu greutatea de peste 65 kg se marcheazã pe berat). Pe primul exemplar se inscripþioneazã cuvântul
fiecare semicarcasã, cel puþin în urmãtoarele zone: faþa ORIGINAL, iar pe exemplarele doi ºi trei, cuvântul COPIE.
exter nã a pulpei, pe spate, pe piept, pe spatã ºi pe
Art. 17. Ñ Originalul certificatului de sãnãtate publicã
maseteri;
veterinarã însoþeºte mijlocul de transport pânã la destinaþia
Ñ cele cu greutatea mai micã de 65 kg se marcheazã finalã.
cel puþin pe fiecare pulpã, pe faþa externã a fiecãrei spete ºi
Atunci când produsele certificate se distribuie mai multor
pe una dintre feþele laterale ale capului.
destinatari, fiecãrui destinatar cuprins în certificat i se elibeCarnea de pasãre se marcheazã prin aplicarea ºtampilei reazã o fotocopie de pe certificatul de sãnãtate publicã veteprevãzute la art. 6 pe o etichetã aderentã la ambalaj sau rinarã original, iar originalul rãmâne la ultimul destinatar.
imprimatã pe ambalaj.
Fotocopiile vor purta suplimentar, în colþul din dreapta sus,
Art. 9. Ñ Piesele obþinute în sãlile de tranºare din carca- menþiunea: Conform cu originalul, numele complet, semnãtura,
sele marcate conform prevederilor art. 8 se marcheazã cu ºtampila ºi parafa medicului veterinar oficial emitent.
tuº sau prin foc, prin aplicarea ºtampilei prevãzute la art. 6.
Art. 18. Ñ Certificatul de sãnãtate publicã veterinarã trePiesele destinate condiþionãrii sau ambalãrii, inclusiv cele buie sã fie tipãrit pe o singurã filã, faþã-verso, format A4.
care conþin coaste, poartã marca de sãnãtate aplicatã în Numãrul certificatului se tipãreºte o datã cu acesta ºi este
abatorul de origine.
format din codul judeþului, urmat fãrã întrerupere de seria forMarca de sãnãtate se aplicã pe eticheta aderentã la matã din ºase cifre.
ambalaj, dacã aceasta nu este imprimatã pe ambalaj, astfel
Art. 19. Ñ Modelul certificatului de sãnãtate publicã veteîncât sã nu poatã fi distrusã decât la deschiderea ambalaju- rinarã pentru carnea proaspãtã ºi/sau organe este prevãzutã
lui. Aceastã etichetã trebuie sã poarte un numãr de serie. în anexa nr. II la prezenta normã sanitarã veterinarã.
Atunci când piesele ºi organele sunt ambalate într-un
Art. 20. Ñ Codul judeþelor este prevãzut în anexa nr. III
abator se aplicã ºtampila cu numãrul de autorizare sanitarã la prezenta normã sanitarã veterinarã.
veterinarã a abatorului.
Art. 21. Ñ Certificatul de sãnãtate publicã veterinarã care
Art. 10. Ñ Carnea proaspãtã ºi organele condiþionate în însoþeºte carnea ºi/sau organele destinate exportului se
porþiuni, destinate vânzãrii directe cãtre consumatori, vor emite de cãtre medicul veterinar oficial. Copiile vor fi inscrippurta pe materialul de condiþionare ºtampila unitãþii care a þionate cu menþiunea Copy.
efectuat condiþionarea, prevãzutã la art. 6. Aceastã ºtampilã
Modelul certificatului de sãnãtate publicã veterinarã se stapoate avea dimensiuni mai mici decât cele prevãzute la bileºte de cãtre administraþiile sanitare veterinare centrale, în
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ANEXA Nr. I
la norma sanitarã veterinarã

MODELE DE ªTAMPILE PENTRU MARCAREA CÃRNII

Figura nr. 1
Modelul ºtampilei de sãnãtate pentru marcarea cãrnii
destinate utilizãrii în þarã

Figura nr. 2
Modelul ºtampilei de sãnãtate pentru marcarea cãrnii
destinate exportului în statele membre ale Uniunii Europene

Figura nr. 6
Modelul ºtampilei de sãnãtate pentru marcarea cãrnii de
vânat sãlbatic, destinatã exportului în alte state decât cele
care sunt membre ale Uniunii Europene

Figura nr. 7
Modelul ºtampilei pentru marcarea suplimentarã a cãrnii
de cabaline

CARNE DE CAL

Figura nr. 3
Modelul ºtampilei de sãnãtate pentru marcarea cãrnii
destinate exportului în alte state decât cele care sunt membre ale Uniunii Europene

Figura nr. 8
Modelul ºtampilei pentru marcarea suplimentarã a cãrnii
de cabaline destinate exportului

HORSE MEAT

Figura nr. 4
Modelul ºtampilei de sãnãtate pentru marcarea cãrnii de
vânat sãlbatic, destinatã utilizãrii în þarã

Figura nr. 9
Modelul ºtampilei de atestare a examenului pentru decelarea Trichinella spiralis, cu rezultat negativ, pentru marcarea
cãrnii destinate utilizãrii în þarã

T

Figura nr. 5
Modelul ºtampilei de sãnãtate pentru marcarea cãrnii de
vânat sãlbatic, destinatã exportului în statele membre ale
Uniunii Europene

Figura nr. 10
Modelul ºtampilei de atestare a examenului pentru decelarea Trichinella spiralis, cu rezultat negativ, pentru marcarea
cãrnii destinate exportului

T
C.E.
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la norma sanitarã veterinarã

ROMÂNIA
MINISTERUL AGRICULTURII ªI ALIMENTAÞIEI
AGENÞIA NAÞIONALÃ SANITARÃ VETERINARÃ

Direcþia sanitarã veterinarã .......................
CERTIFICAT DE SÃNÃTATE PUBLICÃ VETERINARÃ

pentru carne proaspãtã/organe

L

Nr. .......................
Autoritatea localã competentã:
Direcþia sanitarã veterinarã...................................................................................................................

NA

Emitent: Ñ medic veterinar oficial: Dr. ..............................................................................................
Ñ Circumscripþia sanitarã veterinarã/Circumscripþia sanitarã veterinarã pentru controlul
alimentelor de origine animalã: ............................................................................................................
....................................................................................................................................................................
I. Identitatea cãrnii
Carne de .............................................................................................................................................
(specia de animal)

IGI

Natura produselor .................................................................................................................................
Natura ambalajelor ................................................................................................................................
Numãrul pieselor sau al unitãþilor de ambalaj ...................................................................................
Data tãierii .............................................................................................................................................
Anul ºi luna congelãrii..........................................................................................................................
(în cazul cãrnii congelate)

Greutatea netã ......................................................................................................................................

OR

II. Provenienþa cãrnii
Adresa/adresele ºi numãrul/numerele de autorizare veterinarã ale abatorului producãtor: ............
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Adresa ºi numãrul de autorizare veterinarã ale sãlii de tranºare:...................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Adresa ºi numãrul de autorizare veterinarã ale frigoriferului: ...........................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
III. Destinaþia cãrnii
Carnea este expediatã din ..................................................................................................................
(localitatea de expediþie)

la ............................................................................................................................................................
(localitatea de destinaþie)

prin urmãtoarele mijloace de transport: ............................................................................ .
(pentru vagon ºi auto, numãrul de înmatriculare)

IV. Atestat de sãnãtate publicã veterinarã
Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific urmãtoarele:
Ñ carnea/organele provine/provin de la animale sãnãtoase, originare din efective ºi localitãþi
nesupuse unei restricþii veterinare de sãnãtate;
Ñ ca urmare a inspecþiei ante-mortem ºi post-mortem, carnea/organele a fost/au fost
gãsitã/gãsite aptã/apte necondiþionat pentru consum uman;
Ñ mijloacele de transport îndeplinesc condiþiile de igienã.

Emis în............................................
(localitatea)

Marca de sãnãtate
publicã veterinarã

la......................................................
(data)

Numele, prenumele, numãrul de autentificare ºi parafa medicului veterinar oficial........................
...............................................................................................................................................................
NOTÃ:

¥ Certificatul se foloseºte numai pe teritoriul României.
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ROMÂNIA
MINISTERUL AGRICULTURII ªI ALIMENTAÞIEI
AGENÞIA NAÞIONALÃ SANITARÃ VETERINARÃ

Direcþia sanitarã veterinarã .......................
CERTIFICAT DE SÃNÃTATE PUBLICÃ VETERINARÃ

pentru carne proaspãtã/organe

E

Nr. .......................
Autoritatea localã competentã:
Direcþia sanitarã veterinarã...................................................................................................................
Emitent: Ñ medic veterinar oficial: Dr. ..............................................................................................

PI

Ñ Circumscripþia sanitarã veterinarã/Circumscripþia sanitarã veterinarã pentru controlul
alimentelor de origine animalã: ..............................................................................................................
....................................................................................................................................................................
I. Identitatea cãrnii
Carne de .............................................................................................................................................
(specia de animal)

CO

Natura produselor .................................................................................................................................
Natura ambalajelor ................................................................................................................................
Numãrul pieselor sau al unitãþilor de ambalaj ...................................................................................
Data tãierii .............................................................................................................................................
Anul ºi luna congelãrii..........................................................................................................................
(în cazul cãrnii congelate)

Greutatea netã ......................................................................................................................................
II. Provenienþa cãrnii
Adresa/adresele ºi numãrul/numerele de autorizare veterinarã ale abatorului producãtor: ............
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Adresa ºi numãrul de autorizare veterinarã ale sãlii de tranºare:...................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Adresa ºi numãrul de autorizare veterinarã ale frigoriferului: ...........................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
III. Destinaþia cãrnii
Carnea este expediatã din ..................................................................................................................
(localitatea de expediþie)

la ............................................................................................................................................................
(localitatea de destinaþie)

prin urmãtoarele mijloace de transport: ............................................................................ .
(pentru vagon ºi auto, numãrul de înmatriculare)

IV. Atestat de sãnãtate publicã veterinarã
Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific urmãtoarele:
Ñ carnea/organele provine/provin de la animale sãnãtoase, originare din efective ºi localitãþi
nesupuse unei restricþii veterinare de sãnãtate;
Ñ ca urmare a inspecþiei ante-mortem ºi post-mortem, carnea/organele a fost/au fost
gãsitã/gãsite aptã/apte necondiþionat pentru consum uman;
Ñ mijloacele de transport îndeplinesc condiþiile de igienã.

Emis în............................................
Marca de sãnãtate
publicã veterinarã

(localitatea)

la......................................................
(data)

Numele, prenumele, numãrul de autentificare ºi parafa medicului veterinar oficial........................
...............................................................................................................................................................
NOTÃ:

¥ Certificatul se foloseºte numai pe teritoriul României.
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ANEXA Nr. III
la norma sanitarã veterinarã
CODUL JUDEÞELOR

Judeþul

ALBA
ARAD
ARGEª
BACÃU
BIHOR
BISTRIÞA
BOTOªANI
BRAªOV
BRÃILA
BUZÃU
CARAª-SEVERIN
CÃLÃRAªI
CLUJ
CONSTANÞA
COVASNA
DÂMBOVIÞA
DOLJ
GALAÞI
GIURGIU
GORJ
HARGHITA
HUNEDOARA
IALOMIÞA
IAªI
ILFOV
MARAMUREª
MEHEDINÞI
MUREª
NEAMÞ
OLT
PRAHOVA
SATU MARE
SÃLAJ
SIBIU
SUCEAVA
TELEORMAN
TIMIª
TULCEA
VASLUI
VÂLCEA
VRANCEA
MUNICIPIUL BUCUREªTI

Codul

AB
AR
AG
BC
BH
BS
BT
BV
BR
BZ
CS
CL
CJ
CT
CV
DB
DJ
GL
GR
GJ
HR
HD
IL
IS
IF
MM
MH
MR
NT
OT
PH
SM
SL
SB
SC
TR
TM
TL
VS
VL
VR
B
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