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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Planului de acþiuni pe anii 2002 ºi 2003 al Programului de guvernare
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã Planul de acþiuni pe anii 2002 ºi
2003 al Programului de guvernare, cuprins în anexa*) care
face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Ministerele ºi celelalte organe ale
administraþiei publice centrale de specialitate subordonate
Guvernului au obligaþia de a urmãri îndeplinirea la termenele stabilite a prevederilor specifice domeniului lor de activitate din Planul de acþiuni pe anii 2002 ºi 2003.
*) Anexa se publicã ulterior.

Art. 3. Ñ Prefecturile judeþelor ºi a municipiului
Bucureºti vor asigura urmãrirea realizãrii mãsurilor ºi
acþiunilor ce revin fiecãrui judeþ ºi municipiului Bucureºti,
cuprinse în Planul de acþiuni pe anii 2002 ºi 2003.
Art. 4. Ñ Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei, împreunã
cu celelalte ministere ºi organe ale administraþiei publice
centrale de specialitate din subordinea Guvernului, va prezenta Guvernului trimestrial o informare privind stadiul

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 61/29.I.2002

realizãrii prevederilor Planului de acþiuni pe anii 2002 ºi
2003, precum ºi mãsurile necesare în vederea respectãrii
angajamentelor guvernamentale pe anul 2002.
Art. 5. Ñ Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei,
Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Administraþiei
Publice, Ministerul Integrãrii Europene ºi Ministerul

Finanþelor Publice, împreunã cu celelalte ministere ºi
organe ale administraþiei publice centrale de specialitate din
subordinea Guvernului, vor prezenta Guvernului pânã la
data de 15 noiembrie 2002 Planul de acþiuni pe anul 2003,
detaliat pe luni ºi, respectiv, pe anul 2004, detaliat pe trimestre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul dezvoltãrii ºi prognozei,
Gheorghe Romeo Leonard Cazan
Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Petru ªerban Mihãilescu
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Ministrul integrãrii europene,
Hildegard Carola Puwak
Bucureºti, 17 ianuarie 2002.
Nr. 32.

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

ORDIN
privind aprobarea Normelor metodologice pentru implementarea modului de organizare
a activitãþii de îmbunãtãþiri funciare
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 23/2000 privind înfiinþarea
Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunãtãþirilor Funciare, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 440/2001,
în temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor, cu modificãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele metodologice pentru
implementarea modului de organizare a activitãþii de
îmbunãtãþiri funciare, prevãzute în anexa care face parte
integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Societatea Naþionalã ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ
S.A. va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
se abrogã Ordinul ministrului agriculturii ºi alimentaþiei
nr. 65/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru implementarea modului de organizare a activitãþii de
îmbunãtãþiri funciare, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 264 din 13 iunie 2000.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 21 septembrie 2001.
Nr. 372.
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3
ANEXÃ

NORME METODOLOGICE
pentru implementarea modului de organizare a activitãþii de îmbunãtãþiri funciare
Structura organizatoricã a Societãþii Naþionale
”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A.
Societatea Naþionalã ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A.
funcþioneazã sub autoritatea Ministerului Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor.
Conducerea Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ
S.A. este asiguratã de adunarea generalã a acþionarilor,
consiliul de administraþie ºi de directorul general.
Societatea Naþionalã ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A. are
în structura sa o unitate centralã compusã din direcþii,
servicii, birouri ºi compartimente ºi 41 de sucursale
judeþene în teritoriu.
Structura organizatoricã a unitãþii centrale este formatã
din compartimente funcþionale, astfel:
Atribuþiile Serviciului planificarea lucrãrilor de îmbunãtãþiri funciare ºi
a lucrãrilor de investiþii

1. Propune consiliului de administraþie indicatorii de plan
pentru sucursalele Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri
FunciareÒ Ñ S.A., în conformitate cu bugetul de venituri ºi
cheltuieli aprobat.
2. Verificã ºi aprobã reactualizarea planurilor tehnice
anuale în funcþie de evoluþia elementelor de cheltuieli care
compun preþurile, tarifele ºi salariile sau ca urmare a modificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli ºi a contractului
colectiv de muncã.
3. Controleazã la nivel de sucursalã respectarea prevederilor din planurile tehnice aprobate în Consiliul de
administraþie al Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ
S.A. ºi încadrarea în nivelurile de cheltuieli transmise prin
bugetul de venituri ºi cheltuieli.
4. Urmãreºte lunar modul de realizare a planului tehnic
pe elemente de cheltuieli, raportate prin deconturi justificative ºi devize financiare.
5. Analizeazã propunerile sucursalelor de introducere în
plan a lucrãrilor de investiþii aflate în derulare, precum ºi
de promovare a unor lucrãri noi ºi de reabilitare a celor
existente, în vederea completãrii, modernizãrii ºi retehnologizãrii, urmãrindu-se reducerea pierderilor de apã, economisirea energiei electrice ºi reducerea consumurilor specifice
pe resursele consumate, finanþate de la bugetul de stat
sau din surse proprii.
6. Urmãreºte deschiderea de finanþare, asigurarea listelor de investiþii ºi transmiterea la sucursale a acestora, în
vederea încheierii contractelor sau a actelor adiþionale pentru derularea procesului investiþional.
7. Propune introducerea în planul de proiectare a documentaþiilor tehnico-economice elaborate de proiectanþi la
solicitarea sucursalelor, în limita alocaþiilor bugetare aprobate.
8. Urmãreºte stadiul realizãrilor valorice la lucrãrile de
investiþii stabilite ºi aprobate prin programul de investiþii ºi
întocmeºte raportãrile periodice solicitate de organele abilitate.

9. Participã la avizarea în Consiliului tehnico-economic a
documentaþiilor tehnico-economice elaborate pentru obiectivele de investiþii din amenajãrile de îmbunãtãþiri funciare.
10. Executã orice alte sarcini trasate de conducerea
Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A.
Atribuþiile Direcþiei managementului exploatãrii, întreþinerii ºi
reparaþiilor lucrãrilor de îmbunãtãþiri funciare, cadastru ºi patrimoniu al
îmbunãtãþirilor funciare

1. Întocmeºte inventarul suprafeþelor amenajate cu
lucrãri de irigaþii, desecare-drenaj, combaterea eroziunii
solului din administrarea Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri
FunciareÒ Ñ S.A., conform dãrii de seamã statistice
A.G.R. 1I.F.;
2. Întocmeºte inventarul lucrãrilor de îmbunãtãþiri funciare din patrimoniul Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri
FunciareÒ Ñ S.A., de pe suprafeþele amenajate cu lucrãri
de îmbunãtãþiri funciare.
3. Analizeazã propunerile sucursalelor privind includerea
în programul anual de întreþinere ºi reparaþii a suprafeþelor
amenajate cu lucrãri de îmbunãtãþiri funciare.
4. Analizeazã volumul lucrãrilor de întreþinere ºi reparaþii
propuse de sucursale pentru a fi incluse în planurile tehnice.
5. Participã la stabilirea cuantumului resurselor financiare ce se repartizeazã sucursalelor pentru realizarea
lucrãrilor incluse în planul tehnic.
6. Avizeazã documentaþiile tehnice de întreþinere ºi
reparaþii prezentate de sucursale.
7. Analizeazã propuneri de tehnologii noi în activitatea
de întreþinere ºi reparaþii ºi propune aprobarea ºi implementarea acestora în realizarea lucrãrilor.
8. Urmãreºte în teren realitatea execuþiei lucrãrilor de
întreþinere ºi reparaþii, conform situaþiilor de lucrãri întocmite
de sucursale.
9. Elaboreazã metodologia de întocmire a programelor
de lucru ºi înregistrare a realizãrilor la nivel de formaþie,
sistem, sucursalã.
10. Analizeazã propunerile sucursalelor pentru trecerea în
conservare temporarã a unor amenajãri de irigaþii.
11. Propune programul de perfecþionare profesionalã a
personalului din sucursale.
12. Participã la elaborarea normelor metodologice pentru
acordarea alocaþiilor bugetare destinate acoperirii costului
lucrãrilor de întreþinere ºi reparaþii ºi al energiei electrice
pentru pomparea apei în amenajãrile de irigaþii ºi desecãri.
13. Coordoneazã acþiunea de completare ºi îmbunãtãþire
a regulamentelor de funcþionare a amenajãrilor de
îmbunãtãþiri funciare.
14. Face propuneri pentru echiparea suprafeþelor amenajate pentru irigat cu instalaþii moderne adecvate schemei
hidrotehnice a sistemului de irigaþii.
15. Urmãreºte volumele de apã pompate în activitatea de
irigaþii ºi desecãri, încadrarea în consumurile specifice de
energie electricã pentru 1.000 m 3 de apã pompatã,
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încadrarea randamentului de funcþionare a sistemelor de
irigaþii în randamentele aprobate prin ordin al ministrului
agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor.
16. Urmãreºte consumul de energie electricã necesar
pentru pomparea apei în sistemele de irigaþii ºi desecãri ºi
face propuneri de alocare a fondurilor necesare, în funcþie
de necesitãþile concrete ale sucursalelor.
17. Avizeazã normele tehnice ºi tehnologiile rezultate
din cercetarea ºtiinþificã privind exploatarea, întreþinerea ºi
repararea lucrãrilor de îmbunãtãþiri funciare ºi colaboreazã
în acest scop cu staþiunile experimentale ale Academiei de
ªtiinþe Agricole ºi Silvice ”Gheorghe Ionescu ªiºeºtiÒ.
18. Coordoneazã activitatea de prevenire ºi combatere
a inundaþiilor, prin sucursalele care au în administrare construcþii cu rol de apãrare împotriva inundaþiilor.
19. Verificã ºi avizeazã planurile de apãrare împotriva
inundaþiilor, întocmite de sucursale; le supune aprobãrii
conducerii Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ
S.A. ºi le prezintã spre avizare Comisiei centrale de
apãrare împotriva inundaþiilor din cadrul Ministerului Apelor
ºi Protecþiei Mediului.
20. Urmãreºte înscrierea în planurile tehnice de
întreþinere ºi reparaþii a volumelor necesare pentru repararea lucrãrilor cu rol de apãrare.
21. Analizeazã propunerile sucursalelor pentru fondurile
necesare acþiunilor de apãrare ºi de constituire a stocurilor
de materiale ºi a mijloacelor de intervenþie.
22. Propune conducerii Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri
FunciareÒ Ñ S.A. constituirea Comandamentului propriu de
apãrare, asigurã constituirea Secretariatului central ºi
aprobã componenþa secretariatelor din sucursalele Societãþii
Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A.
23. Colaboreazã cu Comisia centralã de apãrare împotriva inundaþiilor de pe lângã Ministerul Apelor ºi Protecþiei
Mediului pentru verificarea stãrii tehnice a lucrãrilor cu rol
de apãrare ºi realizarea lucrãrilor de reparaþii necesare.
24. Participã la acþiunile Convenþiei hidrotehnice încheiate de România cu Ungaria ºi Iugoslavia privind problemele de apãrare împotriva inundaþiilor ºi problemele legate
de apele de frontierã.
25. Coordoneazã activitatea de obþinere a autorizaþiilor
de gospodãrire a apelor ºi a autorizaþiilor de mediu.
26. Rãspunde de întocmirea cadastrului lucrãrilor de
îmbunãtãþiri funciare.
27. Participã la negocierile privind prestaþiile efectuate
de sucursale þãrilor vecine în domeniul apelor ºi al apãrãrii
împotriva inundaþiilor.
28. Întocmeºte operativa cu precipitaþiile cãzute în sistemele de îmbunãtãþiri funciare ºi cu rezerva de apã din sol.
29. Urmãreºte elaborarea bilanþului de mediu în procesul de privatizare, conform Ordinului ministrului apelor,
pãdurilor ºi protecþiei mediului nr. 184/1997 ºi Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea
societãþilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, cu
modificãrile ulterioare.
30. Executã orice alte sarcini trasate de conducerea
Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A.

Atribuþiile Direcþiei de strategii ºi relaþii internaþionale

1. Analizeazã documentaþiile tehnico-economice elaborate pentru obiectivele de investiþii din amenajãrile de
îmbunãtãþiri funciare.
2. Coordoneazã activitatea Consiliului tehnico-economic
al Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A.,
întocmeºte referatele de avizare a documentaþiilor tehnicoeconomice ºi le supune spre aprobare directorului general,
preºedinte al Consiliului tehnico-economic, urmãreºte avizarea acestora la Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor ºi la Ministerul Finanþelor Publice.
3. Urmãreºte elaborarea proiectelor tehnice, a caietelor
de sarcini, a detaliilor de execuþie, precum ºi reactualizarea
de cãtre sucursale a devizelor generale la lucrãrile în curs
de execuþie, în conformitate cu legislaþia în vigoare.
4. Urmãreºte stadiul realizãrii fizice a capacitãþilor din
programul de investiþii aprobat ºi, de asemenea, asigurã
reprezentarea Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ
S.A. în cadrul comisiilor de recepþie a obiectivelor de
investiþii.
5. Elaboreazã tarifele de prestaþii pentru pomparea apei
de irigaþii ºi pentru alte activitãþi cu aplicabilitate generalã,
pe care le supune aprobãrii Consiliului de administraþie al
Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A.
6. Elaboreazã contracte-tip în conformitate cu legislaþia
în vigoare pentru diversele activitãþi specifice sectorului de
îmbunãtãþiri funciare. Verificã ºi aprobã contractele încheiate de Societatea Naþionalã ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A.
pentru lucrãri de investiþii din programul anual ºi pentru
lucrãri cu terþii finanþate din planul tehnic.
7. Coordoneazã acþiunile de cooperare tehnico-ºtiinþificã
internã ºi internaþionalã, colaborând cu direcþiile de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor, Ministerului Finanþelor Publice, Ministerului
Integrãrii Europene, cu Reprezentanþa din România a
Bãncii Mondiale, în limita competenþelor acordate de conducerea Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A.
8. Coordoneazã ºi urmãreºte derularea contractelor cu
finanþare externã, asigurã asistenþa tehnicã necesarã ºi furnizeazã date altor compartimente funcþionale interesate din
cadrul Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A.
9. Elibereazã avize în conformitate cu Ordinul ministrului
agriculturii ºi alimentaþiei nr. 30/1998 pentru aprobarea
Metodologiei de atestare a persoanelor juridice care au
capacitatea de a desfãºura activitãþi de îmbunãtãþiri funciare, în scopul participãrii acestora la licitaþiile pentru adjudecarea studiilor de teren, a proiectãrii ºi executãrii
lucrãrilor de îmbunãtãþiri funciare de utilitate publicã din
domeniul agricol, organizate potrivit legii.
10. Coordoneazã, verificã ºi aprobã procedurile de adjudecare a lucrãrilor de proiectare, construcþii-montaj ºi
reparaþii în domeniul îmbunãtãþirilor funciare ºi al achiziþiilor
de bunuri, organizate de sucursale, cu respectarea
legislaþiei în vigoare.
11. Executã orice alte sarcini trasate de conducerea
Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A.
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Atribuþiile Direcþiei financiar-contabile, informaticã, administrativ

1. Urmãreºte respectarea prevederilor Legii contabilitãþii
nr. 82/1991, republicatã, privind organizarea contabilitãþii
patrimoniului.
2. Asigurã colaborarea cu celelalte compartimente ale
Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A. în vederea elaborãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli anual.
3. Exercitã controlul financiar preventiv la nivelul centralei Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A. ºi
urmãreºte sarcinile ce decurg din decizia de organizare a
acestuia.
4. Urmãreºte asigurarea disponibilitãþilor financiare necesare desfãºurãrii activitãþii Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri
FunciareÒ Ñ S.A.
5. Analizeazã rezultatele economico-financiare ale
Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A.,
urmãrind încadrarea în indicatorii aprobaþi prin bugetul de
venituri ºi cheltuieli.
6. Asigurã integritatea patrimoniului Societãþii Naþionale
”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A. prin organizarea efectuãrii
inventarierii periodice a acestuia la sucursale ºi urmãreºte
înregistrarea în contabilitate a plusurilor ºi minusurilor de
inventar.
7. Întocmeºte decontul centralizat privind acordarea ºi
justificarea subvenþiilor bugetare, cu respectarea normelor
metodologice aprobate.
8. Asigurã relaþia cu Banca Agricolã Ñ S.A. Ñ
Sucursala municipiului Bucureºti ºi cu Banca Comercialã
Românã Ñ S.A. privind derularea operaþiunilor prin conturile deschise la acestea.
9. Asigurã relaþia cu Direcþia generalã a finanþelor
publice a municipiului Bucureºti privind T.V.A., impozite,
taxe, datorii cãtre bugetul de stat ºi furnizarea informaþiilor
solicitate de organele de control.
10. Urmãreºte permanent respectarea prevederilor legale
pe linie financiar-contabilã ºi a tuturor modificãrilor ºi completãrilor apãrute.
11. Urmãreºte desfãºurarea activitãþii tuturor compartimentelor aflate în subordinea sa.
12. Propune programe de îndrumare ºi control al personalului din subordine, la sucursalele Societãþii Naþionale
”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A.
13. Urmãreºte rezolvarea problemelor de serviciu ale
personalului din subordine.
14. Coordoneazã, îndrumã ºi dispune mãsuri pentru
îmbunãtãþirea calitãþii în activitatea de aprovizionare tehnico-materialã din structura organizatoricã a Societãþii
Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A.
15. Asigurã proiectarea ºi programarea sistemului informatic al Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A.
16. Implementeazã sistemul informatic în teritoriu, având
în vedere realizarea prin teletransmisie a informãrilor operative ºi curente.
17. Executã orice alte sarcini trasate de conducerea
Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A.
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Atribuþiile Compartimentului managementul resurselor umane

1. Propune spre aprobare consiliului de administraþie ºi
adunãrii generale a acþionarilor structuri organizatorice ºi
norme de personal prin dimensionare, organizare ºi gradare a activitãþii centralei ºi a sucursalelor.
2. Urmãreºte desfãºurarea activitãþii de personal ºi salarizare din cadrul centralei ºi al sucursalelor.
3. Urmãreºte respectarea drepturilor ºi obligaþiilor salariaþilor centralei ºi sucursalelor, stipulate în contractul colectiv de muncã negociat.
4. Analizeazã ºi propune materiale pentru negocierea
contractului colectiv de muncã.
5. Întocmeºte, înregistreazã ºi difuzeazã celor în drept
deciziile Compartimentului managementul resurselor umane.
6. Gestioneazã deciziile celorlalte compartimente
funcþionale ale centralei Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri
FunciareÒ Ñ S.A.
7. Întocmeºte, înregistreazã ºi difuzeazã contractele individuale de muncã ale salariaþilor centralei ºi ale conducerii
sucursalelor, negociate cu conducerea Societãþii Naþionale
”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A., conform structurii organizatorice aproabte ºi în conformitate cu drepturile stabilite în
contractul colectiv de muncã în vigoare.
8. Transmite la centralã ºi la sucursale dispoziþii de
conformare aprobate de conducerea Societãþii Naþionale
”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A. ºi urmãreºte realizarea
acestora.
9. Propune programe de îndrumare ºi control al activitãþii Compartimentului managementul resurselor umane
din sucursale.
10. Urmãreºte evidenþa concediilor de odihnã ale salariaþilor centralei ºi ale conducerii sucursalelor.
11. Þine evidenþa carnetelor de muncã, urmãrind înscrierea conform documentelor prezentate, cu modificãrile intervenite pe parcursul derulãrii contractului individual de
muncã, a datelor (angajãri, transferãri, promovãri, trimitere
în ºomaj etc.), în conformitate cu legislaþia în vigoare.
12. Controleazã ºi verificã în teren corectitudinea respectãrii sarcinilor Compartimentului managementul resurselor umane la nivel de sucursale.
13. Analizeazã necesitatea ºi oportunitatea calificãrii,
perfecþionãrii sau specializãrii profesionale a salariaþilor
Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A.
14. Urmãreºte ºi centralizeazã lunar ºi cumulat încadrarea în fondul de salarii al personalului centralei ºi al
sucursalelor, prevãzut în bugetul de venituri ºi cheltuieli
aprobat.
15. Urmãreºte ºi centralizeazã date privind numãrul de
personal al centralei ºi al sucursalelor, lunar ºi cumulat,
pentru subvenþii ºi alte activitãþi.
16. Întocmeºte situaþiile lunare privind numãrul mediu de
personal, fondul de salarii, salariul mediu realizat pe societate ºi productivitatea muncii, elaborate în colaborare cu
Direcþia financiar-contabilã, informaticã, administrativ, situaþii
solicitate de Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor
ºi de Ministerul Finanþelor Publice.
17. Întocmeºte, gestioneazã ºi transmite rapoarte statistice lunare, trimestriale, anuale.
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18. Executã orice alte sarcini trasate de conducerea
Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A.
Atribuþiile Compartimentului juridic

1. Reprezintã ºi apãrã interesele Societãþii Naþionale
”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A. în faþa instanþelor judecãtoreºti,
organelor de arbitrare ºi a altor organe de justiþie, organelor de urmãrire penalã ºi a notariatelor de stat, precum ºi
în raporturile cu persoanele juridice ºi cu persoanele fizice,
pe baza delegaþiei de autoritate date de conducere.
2. Analizeazã periodic modul de respectare a
dispoziþiilor legale cu privire la apãrarea proprietãþii
Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A. ºi a
intereselor legitime ale personalului acesteia, stabilind cauzele care genereazã sãvârºirea de infracþiuni ºi litigii, ºi
semnaleazã conducerii abaterile constatate, propunând
mãsurile corespunzãtoare.
3. Asigurã acþiunile necesare pentru realizarea
creanþelor prin obþinerea titlurilor executorii ºi sprijinã executarea acestora.
4. Avizeazã asupra legalitatãþii contractelor economice,
contractelor de muncã, deciziilor de sancþionare, deciziilor
de imputare, deciziilor de împuternicire sau de delegare de
competenþe, a deciziilor de numire ºi eliberare din funcþie,
precum ºi a oricãror mãsuri care sunt de naturã sã angajeze rãspunderea patrimonialã a Societãþii Naþionale
”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A.
5. Întocmeºte sau avizeazã proiectele de acte normative, regulamente, instrucþiuni, precum ºi orice acte similare
care sunt legate de atribuþiile ºi activitatea Societãþii
Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A. ºi face propuneri
pentru modificarea sau retragerea celor care nu mai sunt
în concordanþã cu legea.
6. Iniþiazã sau participã la acþiuni de popularizare a legilor ºi de prevenire a încãlcãrii dispoziþiilor legale.
7. Îndrumã ºi controleazã activitatea juridicã din cadrul
sucursalelor teritoriale ale Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri
FunciareÒ Ñ S.A. ºi organizeazã consfãtuiri cu juriºtii acestora în legãturã cu atribuþiile ce le revin pentru aplicarea
unitarã a prevederilor legale.
8. Avizeazã încadrarea juriºtilor la sucursalele judeþene
ale Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A., asigurând participarea de specialitate în comisia de examinare.
9. Informeazã conducerea Societãþii Naþionale
”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A. asupra interpretãrii ºi
aplicãrii unor acte normative.
10. Prezintã informãri periodice în faþa conducerii
Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A. asupra
situaþiei juridice a acesteia, evidenþiind cauzele unor disfuncþii ºi propunând mãsuri de eliminare a deficienþelor,
conform temeiului legal.
11. Executã orice alte sarcini trasate de conducerea
Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A.
Atribuþiile Biroului de audit intern

1. Efectueazã inspecþii ºi analize ale sistemului propriu
de control intern, în scopul propunerii de mãsuri care sã
conducã la asigurarea îndeplinirii obiectivelor Societãþii
Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A.
2. Realizarea planului de activitate de audit intern se
efectueazã prin cooptarea ºi a revizorilor contabili existenþi
în sucursalele Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ
S.A., a cãror activitate este coordonatã de Biroul de audit
intern.

3. Constatãrile rezultate în urma verificãrilor efectuate
sunt înscrise în rapoartele de audit intern prezentate directorului general pentru aprobarea mãsurilor propuse.
4. Executã orice alte sarcini trasate de conducerea
Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A.
Atribuþiile Biroului corpului de control

Verificã în teritoriu sesizãrile adresate Ministerului
Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, care sunt repartizate
spre rezolvare Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri
FunciareÒ Ñ S.A., precum ºi sesizãrile din teritoriu adresate directorului general, propunând mãsuri de rezolvare ºi
de penalizare a celor vinovaþi.
Efectueazã acþiuni periodice de verificare ºi control la
nivelul sucursalelor, care au în vedere urmãtoarele:
1. respectarea prevederilor legale privind întocmirea planului tehnic;
2. corespondenþa cantitãþilor raportate în situaþiile de
lucrãri lunare cu cele realizate în teren;
3. încadrarea în norme a consumurilor realizate la principalele materiale, carburanþi, lubrifianþi;
4. corectitudinea încadrãrii personalului;
5. respectarea legislaþiei în vigoare la achiziþia de materiale ºi piese.
Executã orice alte sarcini trasate de conducerea
Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A.
Atribuþiile Compartimentului protecþia muncii ºi PSI

1. Îndrumã, coordoneazã ºi controleazã activitatea de
protecþie a muncii, siguranþa circulaþiei, de prevenire ºi stingere a incendiilor, din toate sucursalele Societãþii Naþionale
”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A., pentru asigurarea celor mai
bune condiþii de muncã, prevenirea accidentelor de muncã,
îmbolnãvirilor profesionale ºi a pagubelor materiale.
2. Propune spre aprobare conducerii Societãþii Naþionale
”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A. normativele pentru acordarea echipamentului de protecþie ºi de lucru ºi controleazã
modul în care se acordã ºi se foloseºte acest echipament
în procesul de producþie la sucursalele Societãþii Naþionale
”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A.
3. Controleazã modul în care se organizeazã ºi se
efectueazã instructajele de protecþie a muncii, siguranþa circulaþiei ºi prevenirea ºi stingerea incendiilor ºi dacã au fost
însuºite cunoºtinþele necesare.
4. Controleazã aplicarea normelor de protecþie a muncii, siguranþa circulaþiei, prevenirea ºi stingerea incendiilor.
5. Controleazã, din punct de vedere al protecþiei muncii,
respectarea dispoziþiilor legale referitoare la timpul de lucru
ºi timpul de odihnã, munca suplimentarã ºi de noapte,
condiþiile de muncã grele sau vãtãmãtoare sãnãtãþii.
6. Cerceteazã, sub aspectul cauzelor ºi rãspunderilor,
accidentele de muncã colective, mortale, cele care au produs invaliditate, accidentele tehnice, accidentele de circulaþie, precum ºi cauzele incendiilor ºi pagubele produse
de acestea.
7. Controleazã înregistrarea, evidenþa ºi raportarea accidentelor de muncã ºi a incendiilor ºi modul cum au fost
cercetate de persoanele în drept din cadrul sucursalelor
Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A.
8. Studiazã cauzele accidentelor de muncã în vederea
generalizãrii celor mai bune metode de prevenire a
acestora.
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9. Controleazã nominalizarea ºi utilizarea fondurilor destinate activitãþii de protecþie a muncii, siguranþa circulaþiei ºi
de prevenire ºi stingere a incendiilor.
10. Coordoneazã ºi controleazã modul în care se
desfãºoarã activitatea de propagandã.
11. Organizeazã instruiri anuale cu coordonatorii activitãþii de specialitate din cadrul sucursalelor Societãþii
Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A.
12. Dispune mãsuri pentru înlãturarea deficienþelor constatate, stabilind termene de execuþie ºi de comunicare
pentru realizarea lor.
13. Dispune mãsuri pentru limitarea temporarã a activitãþii
în locurile de muncã în care situaþia din punct de vedere
al protecþiei muncii ºi al prevenirii ºi stingerii incendiilor
prezintã pericol iminent de producere a unor accidente.
14. Dispune oprirea din circulaþie pe drumurile publice a
autovehiculelor aparþinând Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri
FunciareÒ Ñ S.A. care nu îndeplinesc normele legale.
15. Dispune oprirea din lucru a utilajelor aparþinând
Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A. care nu
sunt dotate cu accesorii care sã previnã producerea unor
accidente.
16. Dispune aplicarea de sancþiuni disciplinare celor
care se fac vinovaþi de nerespectarea atribuþiilor privind
protecþia muncii, siguranþa circulaþiei, prevenirea ºi stingerea incendiilor.
17. Þine evidenþa evenimentelor produse în cadrul
sucursalelor.
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18. Supravegheazã respectarea normelor de protecþie a
muncii, siguranþa circulaþiei ºi PSI de cãtre salariaþii centralei Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A. ºi
face instructajul acestora.
19. Prezintã periodic în faþa conducerii Societãþii
Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A. informãri asupra
situaþiei sucursalelor.
20. Executã orice alte sarcini trasate de conducerea
Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A.
*
*
*
Fiecare compartiment funcþional din structura organizatoricã a unitãþii centrale a Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri
FunciareÒ Ñ S.A. îºi gãseºte corespondentul în cadrul
structurii organizatorice a sucursalei judeþene.
Sucursalele judeþene sunt unitãþi fãrã personalitate juridicã, funcþioneazã pe bazã de gestiune economicofinanciarã ºi întocmesc evidenþa contabilã la nivel de
balanþã de verificare.
În exercitarea atribuþiilor sucursalelor, în vederea
derulãrii în bune condiþii a lucrãrilor de întreþinere, reparaþii
ºi exploatare, conducerile sucursalelor primesc delegare de
competenþã din partea directorului general.
Structura organizatoricã a Societãþii Naþionale
”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A. se modificã prin hotãrâre a
adunãrii generale a acþionarilor, la propunerea consiliului de
administraþie.

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea modelelor de procese-verbale privind controlul fitosanitar
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
în baza prevederilor art. 13 alin. (1) ºi ale art. 20 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanþei
Guvernului nr. 136/2000 privind mãsurile de protecþie împotriva introducerii ºi rãspândirii organismelor de carantinã
dãunãtoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.030/2001,
având în vedere prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 136/2000, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 214/2001,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei
ºi Pãdurilor, cu modificãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã modelele de procese-verbale privind controlul fitosanitar efectuat conform art. 13, respectiv
art. 20 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanþei
Guvernului nr. 136/2000 privind mãsurile de protecþie împotriva introducerii ºi rãspândirii organismelor de carantinã
dãunãtoare plantelor sau produselor vegetale în România,
aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.030/2001, prezentate în anexele nr. 1, respectiv nr. 2.
Art. 2. Ñ În situaþia în care se preleveazã probe de
plante, produse vegetale sau articole reglementate, conform
prevederilor legislaþiei în vigoare, acestea se înregistreazã

într-un tabel care face parte integrantã din procesul-verbal,
conform modelului prezentat în anexa nr. 3, pentru
procesul-verbal prevãzut în anexa nr. 1, ºi conform modelului prezentat în anexa nr. 4, pentru procesul-verbal
prevãzut în anexa nr. 2.
Art. 3. Ñ Anexele nr. 1Ñ4 fac parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare la data
de 12 februarie 2002.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu

Bucureºti, 28 decembrie 2001.
Nr. 502.
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ANEXA Nr. 1

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR
LABORATORUL CENTRAL DE CARANTINÃ FITOSANITARÃ

Inspectoratul de carantinã fitosanitarã vamalã ...................
Punctul de control ................................................................
PROCES-VERBAL

privind controlul fitosanitar
nr. ............................ din .......................................
Subsemnatul/Subsemnata ........................................................................., inspector fitosanitar,
posesor al legitimaþiei nr. ................................/.........................., în baza Ordonanþei Guvernului
nr. 136/2000 privind mãsurile de protecþie împotriva introducerii ºi rãspândirii organismelor de
carantinã dãunãtoare plantelor sau produselor vegetale în România, asistat/asistatã de
........................................., reprezentând ......................................, am procedat la controlul fitosanitar
al urmãtoarelor plante, produse vegetale ºi articole reglementate:.........................................................;
cantitate:................................, sosite cu mijlocul de transport ............................ nr. ............................
destinaþia mãrfurilor .............................., proprietar/destinatar: adresa, tel./fax ..................................,
..............................................; certificat fitosanitar de export/reexport nr. ................................................
din ..........................., eliberat de ........................................................................................................ .
În urma controlului fitosanitar s-au constatat urmãtoarele:..........................................................
..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ .
Mãsuri luate: ................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ .
Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru: Laboratorul
Central de Carantinã Fitosanitarã, organele vamale, inspectoratul de carantinã fitosanitarã vamalã
ºi reprezentantul ........................................................... .
Inspector fitosanitar,
.........................................

Reprezentant,
.........................................

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR
Direcþia fitosanitarã ......................................................
PROCES-VERBAL

privind controlul fitosanitar
nr. ............................ din .......................................
Subsemnatul/Subsemnata ............................................................................, în baza legitimaþiei
nr. ................./..................., m-am prezentat la........................................................., adresa, tel./fax
..............................., unde în prezenþa ..........................................................., reprezentând
............................................................., am executat controlul fitosanitar la:
1. culturi, sere, pepiniere, depozite etc.: ................................................, în suprafaþã, cantitate,
bucãþi, dupã caz: ..................................................................................................................................;
2. plante sau produse vegetale importate ........................................................................., sosite
din ................................... cu mijlocul de transport nr. ............................., prin Inspectoratul de
carantinã fitosanitarã vamalã ............,,,,,,,,.........., în cantitate de .........,,,..........................., certificat
fitosanitar de export/reexport nr. ............................... din .................................................., eliberat de
................................................................, destinaþia mãrfurilor..............................................., proprietar/destinatar: adresa, tel./fax ................................. .
Rezultatele controlului: ..................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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Mãsuri luate: ..................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ .
Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru: Direcþia fitosanitarã, Laboratorul Central de Carantinã Fitosanitarã ºi reprezentantul .........................................
Inspector fitosanitar,
.........................................

Reprezentant,
.........................................
ANEXA Nr. 3

Anexã la procesul-verbal nr. ...................... din ...............................
TABEL

privind înregistrarea probelor de plante, produse vegetale
ºi articole reglementate prelevate

Nr.
crt.

Plante/produse vegetale/articole
reglementate

Mijlocul
de transport
nr.

0

1

2

Lotul nr.

Cantitatea
importatã
U.M.

Cantitatea
de probã
prelevatã
U.M.

4

5

3

Inspector fitosanitar,
........................................

Proprietarul Destinatarul

6

7

Observaþii

8

Reprezentant,
........................................
ANEXA Nr. 4

Anexã la procesul-verbal nr. ...................... din ...............................
TABEL

privind înregistrarea probelor de plante, produse vegetale ºi articole reglementate prelevate
Probe prelevate din:
Nr.
crt.

0

Plante/produse vegetale/
articole reglementate

1

Culturi,
pepiniere,
sere,
depozite etc.
2

Inspector fitosanitar,
........................................

Cantitatea probei
U.M.

Plante sau produse vegetale importate
Mijlocul
de transport
nr.

Lotul nr.

Cantitatea
importatã
U.M.

3

4

5

Beneficiarul

Observaþii:

8

9

prelevatã trimisã la
6

7

Reprezentant,
........................................
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MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
privind procedura de înregistrare a producãtorilor, depozitelor colective, centrelor de expediere
ºi a importatorilor de plante, produse vegetale sau articole reglementate
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
în baza prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanþa Guvernului nr. 136/2000 privind mãsurile de protecþie împotriva
introducerii ºi rãspândirii organismelor de carantinã dãunãtoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobatã ºi
modificatã prin Legea nr. 214/2001,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei
ºi Pãdurilor, cu modificãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Prezentul ordin stabileºte procedura de
înregistrare a producãtorilor, depozitelor colective, centrelor
de expediere, precum ºi a importatorilor de plante, produse
vegetale sau articole reglementate, prevãzute în partea A,
respectiv partea B, a anexei nr. 5 la Normele metodologice
de aplicare a Ordonanþei Guvernului nr. 136/2000 privind
mãsurile de protecþie împotriva introducerii ºi rãspândirii
organismelor de carantinã dãunãtoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobate prin Hotãrârea
Guvernului nr. 1.030/2001.
Art. 2. Ñ (1) Persoanele juridice ºi fizice prevãzute la
art. 1 vor depune o cerere în baza cãreia sunt înregistrate
cu un numãr individual într-un registru oficial al direcþiei
fitosanitare judeþene sau a municipiului Bucureºti în a cãrei
razã teritorialã îºi desfãºoarã activitatea.
(2) Numãrul individual de înregistrare va fi format astfel:
a) prima parte se constituie din iniþialele judeþului, utilizându-se codul naþional pentru automobile;
b) a doua parte va fi formatã din 4 cifre începând de la
0001, identificând persoana juridicã/fizicã în ordinea înregistrãrii;
c) a treia parte va fi formatã prin folosirea literelor P,
D, C ºi I, astfel: litera P pentru producãtor de plante, produse vegetale sau articole reglementate (de exemplu:
P000), litera D pentru depozit colectiv de plante, produse
vegetale sau articole reglementate (de exemplu: 0D00),
litera C pentru centru de expediere a plantelor, produselor
vegetale sau articolelor reglementate (de exemplu: 00C0) ºi
litera l pentru importator de plante, produse vegetale sau
articole reglementate (de exemplu: 000I).
(3) Modelul cererii de înregistrare este prezentat în
anexa nr. 1.
(4) Modelul registrului oficial de înregistrare este prezentat în anexa nr. 2.
(5) În urma înregistrãrii direcþia fitosanitarã judeþeanã
sau a municipiului Bucureºti elibereazã un certificat de
înregistrare care se vizeazã anual, al cãrui model este prezentat în anexa nr. 3.
(6) Înregistrarea se face numai dupã ce direcþia fitosanitarã judeþeanã sau a municipiului Bucureºti constatã cã
persoana juridicã sau fizicã solicitantã respectã prevederile
prezentului ordin.
(7) Direcþia fitosanitarã judeþeanã sau a municipiului
Bucureºti þine evidenþa informaþiilor furnizate de fiecare persoanã juridicã sau fizicã înregistratã.

(8) Direcþia fitosanitarã din cadrul Ministerului Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor verificã periodic registrul oficial de
înregistrare.
Art. 3. Ñ Înregistrarea este actualizatã dacã persoanele
juridice sau fizice decid sã desfãºoare activitãþi în plus faþã
de sau în locul celor pentru care au fost înregistrate iniþial.
Art. 4. Ñ (1) Persoanele juridice sau fizice înregistrate
au obligaþiile prevãzute în Hotãrârea Guvernului
nr. 1.030/2001.
(2) Producãtorii, depozitele colective sau centrele de
expediere înregistrate îndeplinesc, la solicitarea direcþiei fitosanitare judeþene sau a municipiului Bucureºti, obligaþii
legate de evaluarea sau îmbunãtãþirea stãrii fitosanitare ºi
de garantarea identitãþii plantelor, produselor vegetale sau
articolelor reglementate, pânã la ataºarea paºaportului fitosanitar.
Art. 5. Ñ În cazul în care persoanele juridice sau fizice
înregistrate nu respectã obligaþiile prevãzute la art. 4,
direcþiile fitosanitare judeþene sau a municipiului Bucureºti
pot suspenda total sau parþial înregistrarea sau, dupã caz,
activitãþile pentru care acestea au fost înregistrate.
Art. 6. Ñ (1) Pentru efectuarea fiecãrui import importatorii prevãzuþi la art. 1 sunt obligaþi sã comunice în scris
direcþiei fitosanitare judeþene sau a municipiului Bucureºti
informaþiile cuprinse în formularul prevãzut în anexa nr. 4.
(2) În cazul seminþelor ºi materialului sãditor importatorii
înregistraþi prezintã direcþiei fitosanitare judeþene sau a
municipiului Bucureºti ºi o copie de pe avizul de import eliberat de autoritatea de specialitate din cadrul Ministerului
Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor.
Art. 7. Ñ Direcþiile fitosanitare judeþene sau a municipiului Bucureºti verificã cel puþin o datã pe an îndeplinirea
obligaþiilor prevãzute la art. 4.
Art. 8. Ñ În cazul în care persoanele juridice sau fizice
înregistrate primesc plante, produse vegetale sau articole
reglementate, care au ataºat paºaportul fitosanitar, acestea
au obligaþia sã pãstreze paºaportul fitosanitar cel puþin un
an.
Art. 9. Ñ Anexele nr. 1Ñ4 fac parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 10. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare la data
de 12 februarie 2002.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 28 decembrie 2001.
Nr. 503.
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ANEXA Nr. 1
CERERE

pentru înregistrarea producãtorilor, depozitelor colective, centrelor de expediere
ºi a importatorilor de plante, produse vegetale sau articole reglementate
..........................................................................................................................................................,
(denumirea/numele persoanei juridice/fizice)

cu sediul/domiciliul în localitatea .............................., str. .......................... nr........., judeþul................,
telefon ..................., fax ......................., înmatriculatã la registrul comerþului*) cu nr. ......................
din .................., reprezentatã prin .............................................................................................................,
(numele ºi prenumele)

având funcþia de .........................................................., solicit înregistrarea ca:
1. o producãtor
o depozit colectiv
o centru de expediere
al (a) urmãtoarelor plante, produse vegetale sau articole reglementate: .....................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................;
2. o importator de plante, produse vegetale sau articole reglementate.
Anexãm la prezenta cerere, în copie, urmãtoarele documente:
1. actul constitutiv*);
2. certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerþului*);
3. în cazul seminþelor ºi materialului sãditor, autorizaþia de producere, prelucrare sau comercializare, dupã caz, eliberatã de autoritãþile de specialitate teritoriale;
4. codul fiscal*);
5. în cazul producãtorilor, titlul de folosinþã (proprietate, arendã, închiriere etc.), schiþa de
amplasare a culturilor, suprafaþa pe fiecare culturã, specificarea plantei premergãtoare pentru fiecare culturã ºi alte detalii (irigat, asolament etc.).
Declar pe propria rãspundere cã mi-am însuºit prevederile legislaþiei în vigoare privind
desfãºurarea activitãþilor pentru care solicit înregistrarea.
Mã oblig sã anunþ orice modificare intervenitã în documentaþia depusã pentru înregistrare, în
termen de 15 zile de la data producerii modificãrii.

Data ................

Semnãtura ºi ºtampila solicitantului ..........................

*) Numai în cazul persoanelor juridice.
ANEXA Nr. 2
REGISTRUL OFICIAL DE ÎNREGISTRARE

Nr.
crt.

Denumirea/numele
persoanei juridice/fizice

Numãrul
de
înregistrare

Tipul
de
activitate

Adresele
la care
îºi desfãºoarã
activitãþile

Numãrul
dosarului
de evidenþã
în arhivã

Observaþii

0

1

2

3

4

5

6
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ANEXA Nr. 3

ROMÂNIA
MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR
Direcþia fitosanitarã ......................................................
Seria ........................... nr. .......................
CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

În temeiul art. 9 alin. (1) din Ordonanþa Guvernului nr. 136/2000 privind mãsurile de protecþie împotriva introducerii ºi rãspândirii organismelor de carantinã dãunãtoare plantelor sau produselor vegetale în România, se înregistreazã persoana juridicã/fizicã:
..................................................................................................................................................................
cu nr. ..................., pentru ....................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.............................................. plantelor, produselor vegetale sau articolelor reglementate, cu
sediul/domiciliul în localitatea .............................., str....................... nr..........., judeþul.........................,
înmatriculatã la registrul comerþului*) cu nr. ..................................... din ....................................... .
Prezentul certificat poate fi suspendat dacã au fost încãlcate obligaþiile prevãzute de legislaþia în vigoare.
Persoana juridicã/fizicã înregistratã este obligatã sã anunþe emitentul prezentului certificat de
înregistrare despre orice modificare intervenitã în documentaþia depusã la înregistrare.
Director,
....................................................................
(numele, prenumele, semnãtura ºi ºtampila)

Data eliberãrii .................................
VIZA

ANUALÃ

Data..........................
L.S. ..................................
Modificãri intervenite
....................................
....................................
....................................

Data............................
L.S. ............................
Modificãri intervenite
.............................................
.............................................
.............................................

Data..........................
L.S. ..................................
Modificãri intervenite
....................................
....................................
....................................

Data............................
L.S. ............................
Modificãri intervenite
.............................................
.............................................
.............................................

Data..........................
L.S. ..................................
Modificãri intervenite
....................................
....................................
....................................

Data............................
L.S. ............................
Modificãri intervenite
.............................................
.............................................
.............................................

Data..........................
L.S. ..................................
Modificãri intervenite
....................................
....................................
....................................

Data............................
L.S. ............................
Modificãri intervenite
.............................................
.............................................
.............................................

Data..........................
L.S. ..................................
Modificãri intervenite
....................................
....................................
....................................

Data............................
L.S. ............................
Modificãri intervenite
.............................................
.............................................
.............................................

*) Numai în cazul persoanelor juridice.
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ANEXA Nr. 4
COMUNICARE

privind importul de plante, produse vegetale sau articole reglementate
............................................................................................................................................................,
(importator)

înregistrat la Direcþia fitosanitarã .........................................................................................................
cu nr. ............................................................................, vã comunic efectuarea urmãtorului import:
¥ plante, produse vegetale sau articole reglementate ...............................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................;
¥ cantitatea ..................................................................................................................................;
¥ þara de origine/exportatoare ....................................................................................................;
¥ punctul de control pentru trecerea frontierei în care este organizat control fitosanitar
....................................................................;
¥ data probabilã de intrare în þarã ............................................................................................;
¥ modul de folosire a produselor..................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................;
¥ destinatarul .................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................;
..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ .

Data ....................................

Semnãtura
....................................

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind interzicerea
utilizãrii anumitor subproduse animale în furajarea animalelor
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
în temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitarã veterinarã nr. 60/1974, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor, cu modificãrile ulterioare,
vãzând Referatul de aprobare nr. 152.083 din 4 ianuarie 2002, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã privind
interzicerea utilizãrii anumitor subproduse animale în furajarea animalelor, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Direcþiile sanitare veterinare judeþene ºi a
municipiului Bucureºti vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.

Art. 3. Ñ Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã va
controla modul de aducere la îndeplinire a prevederilor
prezentului ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare în termen de 10 zile de la publicarea lui.

p. Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ovidiu Natea,
secretar de stat
Bucureºti, 15 ianuarie 2002.
Nr. 20.
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ANEXÃ
NORMA SANITARÃ VETERINARÃ

privind interzicerea utilizãrii anumitor subproduse animale în furajarea animalelor
Art. 1. Ñ În sensul prezentei norme sanitare veterinare,
se înþelege prin:
a) animale de fermã Ñ orice animale care sunt þinute,
îngrãºate sau crescute pentru producerea de hranã destinatã consumului uman;
b) animale de companie Ñ animale aparþinând speciilor
hrãnite ºi crescute în mod obiºnuit de om, dar care nu
sunt consumate, în alte scopuri decât creºterea;
c) animale folosite în scopuri experimentale Ñ animalele
definite de legislaþia comunitarã cu privire la armonizarea
legilor, reglementãrilor ºi prevederilor administrative ale statelor membre ale Comunitãþii Europene cu privire la protecþia animalelor utilizate în scopuri experimentale ºi alte
scopuri ºtiinþifice;
d) furaje Ñ furaje de origine animalã pentru animalele
de fermã, incluzând proteinele animale prelucrate, definite
de legislaþia comunitarã care stabileºte cerinþele de
sãnãtate animalã ºi de sãnãtate publicã care guverneazã
comerþul ºi importul în Comunitatea Europeanã de produse
care nu sunt supuse cerinþelor menþionate, stabilite în
reguli comunitare specifice, grãsimi topite, ulei de peºte,
gelatinã, proteine hidrolizate ºi fosfat dicalcic.
Art. 2. Ñ Autoritatea sanitarã veterinarã centralã a
României se asigurã cã urmãtoarele deºeuri animale nu se
folosesc pentru producerea de furaje pentru animalele de
fermã:
a) bovinele, porcii, caprele, oile, solipedele, pãsãrile
domestice, peºtii de crescãtorie ºi toate celelalte animale
þinute pentru producþia agricolã, care au murit în fermã,
incluzând animalele nãscute moarte ºi avortonii;
b) cadavrele urmãtoarelor animale:

1. animalele de companie;
2. animalele din grãdina zoologicã;
3. animalele de circ;
4. animalele folosite în scopuri experimentale;
5. animalele sãlbatice desemnate de autoritatea competentã;
c) animalele care sunt ucise în fermã în cadrul mãsurilor de control al bolii;
d) fãrã a aduce atingere cazurilor de tãiere de urgenþã
din motive de bunãstare, animalele de fermã care au murit
în cursul transportului.
Art. 3. Ñ (1) Autoritatea sanitarã veterinarã centralã a
României poate adopta acte legislative sau prevederi administrative suplimentare prezentei norme sanitare veterinare
pentru a se asigura implementarea ºi conformitatea cu prevederile acesteia.
(2) Autoritatea sanitarã veterinarã centralã a României
va lua mãsurile administrative sau penale necesare pentru
a pedepsi orice încãlcare a prevederilor prezentei norme
sanitare veterinare.
(3) Autoritatea sanitarã veterinarã centralã a României
poate modifica, completa sau abroga total ori parþial prevederile prezentei norme sanitare veterinare.
(4) Atunci când autoritatea sanitarã veterinarã centralã a
României adoptã cele menþionate la alineatele precedente,
trebuie sã facã o referire expresã la prezenta normã sanitarã veterinarã.
Art. 4. Ñ Deºeurile animale prevãzute la art. 2 lit. a)
se vor putea utiliza pentru producerea de furaje pentru animale de fermã, cu excepþia rumegãtoarelor, pânã la data
de 31 decembrie 2003.

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la unele mãsuri de protecþie
în ceea ce priveºte encefalopatiile spongiforme transmisibile ºi furajarea animalelor
cu proteinã animalã
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
în temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitarã veterinarã nr. 60/1974, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor, cu modificãrile ulterioare,
vãzând Referatul de aprobare nr. 152.082 din 4 ianuarie 2002, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã,
emite urmãtorul ordin:
Art. 3. Ñ Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã va conArt. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã cu privire la unele mãsuri de protecþie în ceea ce priveºte ence- trola modul de aducere la îndeplinire a prevederilor prezenfalopatiile spongiforme transmisibile ºi furajarea animalelor
cu proteinã animalã, prevãzutã în anexa care face parte tului ordin.
integrantã din prezentul ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Art. 2. Ñ Direcþiile sanitare veterinare judeþene ºi a municiOficial
al României, Partea I, ºi va intra în vigoare în terpiului Bucureºti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.
men de 10 zile de la publicarea lui.
p. Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ovidiu Natea,
secretar de stat
Bucureºti, 15 ianuarie 2002.
Nr. 21.
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ANEXÃ

NORMA SANITARÃ VETERINARÃ

cu privire la unele mãsuri de protecþie în ceea ce priveºte encefalopatiile spongiforme
transmisibile ºi furajarea animalelor cu proteinã animalã
Art. 1. Ñ În sensul prezentei norme sanitare veterinare,
prin proteine animale procesate se înþelege: fãina de carne
ºi de oase, fãina de carne, fãina de oase, fãina de sânge,
plasma deshidratatã ºi alte produse sanguine, proteinele
hidrolizate, fãina de ongloane, fãina de coarne, fãina de
viscere de pasãre, fãina de pene, jumãrile deshidratate,
fãina de peºte, fosfatul dicalcic, gelatina ºi alte produse
similare, incluzând amestecurile, furajele, aditivii furajeri,
precum ºi premixurile ce conþin aceste produse.
Art. 2. Ñ (1) Autoritatea sanitarã veterinarã centralã a
României interzice folosirea proteinelor animale procesate
în furajarea animalelor de fermã care sunt þinute, îngrãºate
sau crescute pentru producþia de alimente destinate consumului uman.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) se pot folosi
în furajarea animalelor, cu excepþia rumegãtoarelor,
urmãtoarele produse:
a) fãinã de peºte, conform mãsurilor de control ce trebuie stabilite în conformitate cu procedura prevãzutã de
legislaþia comunitarã specificã referitoare la controalele
veterinare aplicabile comerþului intracomunitar în perspectiva
perfecþionãrii pieþei interne;
b) gelatinã pentru aditivii de acoperire, care nu provine
de la rumegãtoare, în sensul legislaþiei comunitare specifice privind aditivii în alimentaþia animalã;
c) fosfat dicalcic ºi cu proteine hidrolizate obþinute conform condiþiilor ce trebuie stabilite în conformitate cu procedura prevãzutã în legislaþia comunitarã specificã;
d) lapte ºi produse lactate ale animalelor de fermã care
sunt þinute, îngrãºate sau crescute pentru producþia de alimente.
Art. 3. Ñ (1) Cu excepþia derogãrilor prevãzute la art. 2
alin. (2), autoritatea sanitarã veterinarã centralã a României:
a) interzice punerea pe piaþã, importul din þãrile terþe ºi
exportul cãtre þãrile terþe de proteine animale procesate,

destinate furajãrii animalelor de fermã care sunt þinute,
îngrãºate sau crescute pentru producþia de alimente;
b) se asigurã cã toate proteinele animale procesate,
destinate furajãrii animalelor de fermã care sunt þinute,
îngrãºate sau crescute pentru producþia de alimente, sunt
retrase de pe piaþã, din reþelele de distribuþie ºi din spaþiile
de depozitare situate în fermã.
(2) Autoritatea sanitarã veterinarã centralã a României
se asigurã cã deºeurile animale sunt colectate, transportate, transformate, depozitate sau distruse conform
legislaþiei comunitare specifice, Normei sanitare veterinare
cu privire la mãsurile care se aplicã prelucrãrii unor deºeuri
animale în vederea protecþiei contra encefalopatiilor spongiforme transmisibile ºi Normei sanitare veterinare cu privire
la unele mãsuri de protecþie în ceea ce priveºte comerþul cu
anumite tipuri de deºeuri animale provenite de la mamifere.
Art. 4. Ñ (1) Autoritatea sanitarã veterinarã centralã a
României poate adopta documente legislative sau prevederi
administrative suplimentare prezentei norme sanitare veterinare pentru a se asigura implementarea ºi conformitatea
cu prevederile acesteia.
(2) Autoritatea sanitarã veterinarã centralã a României
va lua mãsurile administrative sau penale necesare pentru
a pedepsi orice încãlcare a prevederilor prezentei norme
sanitare veterinare.
(3) Autoritatea sanitarã veterinarã centralã a României
poate modifica, completa sau abroga total ori parþial prevederile prezentei norme sanitare veterinare.
(4) Atunci când autoritatea sanitarã veterinarã centralã a
României adoptã cele menþionate anterior, trebuie sã facã
o referire expresã la prezenta normã sanitarã veterinarã.
Art. 5. Ñ Prevederile art. 2 alin. (1) vor fi aplicate
începând cu data de 1 ianuarie 2004.

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare de stabilire a Listei cuprinzând
ingredientele a cãror utilizare este interzisã în nutreþurile combinate
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
în temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitarã veterinarã nr. 60/1974, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor, cu modificãrile ulterioare,
vãzând Referatul de aprobare nr. 152.215 din 9 ianuarie 2002, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã de staArt. 3. Ñ Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã va conbilire a Listei cuprinzând ingredientele a cãror utilizare este trola modul de aducere la îndeplinire a prevederilor prezeninterzisã în nutreþurile combinate, prevãzutã în anexa care tului ordin.
face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Art. 2. Ñ Direcþiile sanitare veterinare judeþene ºi a
Oficial
al României, Partea I, ºi va intra în vigoare în termunicipiului Bucureºti vor aduce la îndeplinire prevederile
men de 10 zile de la publicare.
prezentului ordin.
p. Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ovidiu Natea,
secretar de stat
Bucureºti, 16 ianuarie 2002.
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ANEXÃ
NORMA SANITARÃ VETERINARÃ

de stabilire a Listei cuprinzând ingredientele a cãror utilizare este interzisã în nutreþurile combinate
Art. 1. Ñ Utilizarea ingredientelor enumerate în anexa
la prezenta normã sanitarã veterinarã este interzisã în
nutreþurile combinate.
Art. 2. Ñ Prezenta normã sanitarã veterinarã se aplicã
fãrã a aduce atingere prevederilor cu privire la microorganismele din nutreþuri, precum ºi prevederilor prevãzute în
Norma sanitarã veterinarã privind stabilirea condiþiilor sanitare veterinare pentru înlãturarea ºi prelucrarea deºeurilor
animale, comercializarea lor ºi prevenirea agenþilor patogeni
din furajele care conþin produse de origine animalã sau
peºte, aprobatã prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 504/2001.
Art. 3. Ñ (1) Autoritatea sanitarã veterinarã centralã a
României poate adopta documente legislative sau prevederi

administrative suplimentare prezentei norme sanitare veterinare pentru a se asigura implementarea ºi conformitatea
cu prevederile acesteia.
(2) Autoritatea sanitarã veterinarã centralã a României
va lua mãsurile administrative sau penale necesare pentru
a pedepsi orice încãlcare a prevederilor prezentei norme
sanitare veterinare.
(3) Autoritatea sanitarã veterinarã centralã a României
poate modifica, completa sau abroga total ori parþial prevederile prezentei norme sanitare veterinare.
(4) Atunci când autoritatea sanitarã veterinarã centralã a
României adoptã cele menþionate la alineatele precedente,
trebuie sã facã o referire expresã la prezenta normã sanitarã veterinarã.
ANEXÃ
la norma sanitarã veterinarã

LISTA

cuprinzând ingredientele a cãror utilizare este interzisã în nutreþurile combinate
1. Fecalele, urina, precum ºi conþinutul separat al tractului
digestiv care rezultã din golirea sau îndepãrtarea tractului
digestiv, indiferent de orice formã de tratament sau amestec
2. Pielea tratatã cu substanþe tanante, inclusiv deºeurile
sale
3. Seminþele sau alte materii de înmulþire a plantelor
care, dupã recoltare, au fost supuse unui tratament specific
cu produse pentru protecþia plantelor în vederea utilizãrii lor
intenþionate (înmulþire) ºi orice subproduse derivate
4. Lemnul, rumeguºul ºi alte materii derivate din lemn
tratat cu produse de protecþie a lemnului
5. Toate deºeurile obþinute din diferitele faze ale procesului de tratament al apelor reziduale urbane, menajere ºi
industriale, indiferent de orice prelucrare ulterioarã a acestor
ape ºi, de asemenea, indiferent de originea apelor reziduale.
Termenul apã rezidualã nu se referã la termenul apã
tehnologicã, ºi anume apa din conductele independente integrate în industria alimentarã sau furajerã; atunci când aceste
conducte sunt aprovizionate cu apã, aceasta trebuie sã fie
apã salubrã ºi curatã. În cazul industriilor de prelucrare a
peºtelui, conductele în cauzã pot fi, de asemenea, aprovizionate cu apã marinã curatã. Apa tehnologicã va transporta doar
materii furajere sau alimentare ºi va fi tehnic liberã de agenþi
de epurare, substanþe dezinfectante sau alte substanþe care
nu sunt autorizate de legislaþia privind nutriþia animalelor.
Materiile de origine animalã din apa tehnologicã vor fi
tratate în conformitate cu Norma sanitarã veterinarã privind
stabilirea condiþiilor sanitare veterinare pentru înlãturarea ºi
prelucrarea deºeurilor animale, comercializarea lor ºi prevenirea agenþilor patogeni din furajele care conþin produse de
origine animalã sau peºte, aprobatã prin Ordinul ministrului
agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 504/2001.
6. Deºeurile solide urbane, cum ar fi deºeurile casnice

7. Deºeurile netratate din unitãþile de alimentaþie publicã,
cu excepþia alimentelor de origine vegetalã, considerate
improrii pentru consumul uman din motive de prospeþime
8. Ambalajul ºi pãrþile de ambalaj rezultate din utilizarea
produselor din industria agroalimentarã
9. Proteinele derivate din þesuturile de la mamifere, folosite drept ingredient în nutreþurile combinate pentru
rumegãtoare, exclusiv:
a) lapte ºi produse din lapte;
b) gelatinã;
c) proteine hidrolizate cu o greutate molecularã mai
micã de 10.000 daltoni, care au fost:
1. derivate din piei tãbãcite ºi netãbãcite obþinute de la
animale care au fost tãiate într-un abator ºi au fost supuse
unei inspecþii ante-mortem, efectuatã de un medic veterinar
oficial, în conformitate cu legislaþia comunitarã cu privire la
problemele de sãnãtate care afecteazã comerþul intracomunitar cu carne proaspãtã, ºi au trecut drept
corespunzãtoare, ca rezultat al acestei inspecþii, pentru
tãiere în sensul acestei legislaþii;
2. produse printr-un proces de producþie care implicã
mãsuri corespunzãtoare pentru a minimiza contaminarea
pieilor tãbãcite ºi netãbãcite, prepararea pieilor tãbãcite ºi
netãbãcite prin saramurare, tratare cu var ºi spãlare
intensã, urmatã de expunerea materialului la un pH > 11
pentru mai mult de 3 ore la o temperaturã > 80¼C ºi
urmatã de tratament termic la o temperaturã > 140¼C pentru 30 de minute la > 3,6 bari sau printr-un proces echivalent de producþie aprobat conform legislaþiei naþionale;
3. provenite din unitãþi care realizeazã un program de
autocontroale (HACCP);
d) fosfat dicalcic derivat din oase degresate; ºi
e) plasmã deshidratatã ºi alte produse sanguine, cu
excepþia produselor din sânge de bovine utilizate pentru
hrana rumegãtoarelor.
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