Anul XIV Ñ Nr. 297

PARTEA

I

LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE

Marþi, 7 mai 2002

SUMAR

Nr.

Pagina
HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

376.

Ñ Hotãrâre pentru aprobarea Declaraþiei de
intenþie pentru a coopera în vederea promovãrii
avantajelor mutuale ale noilor tehnologii de comunicaþii între Ministerul Comunicaþiilor ºi Tehnologiei
Informaþiei din România ºi Departamentul pentru
Comerþ al Statelor Unite ale Americii, Administraþia
Comerþului Internaþional, semnatã la Washington
D.C. la 31 octombrie 2001 .....................................

Declaraþie de intenþie pentru a coopera în vederea promovãrii avantajelor mutuale ale noilor tehnologii
de comunicaþii între Ministerul Comunicaþiilor
ºi Tehnologiei Informaþiei din România ºi
Departamentul pentru Comerþ al Statelor Unite ale
Americii, Administraþia Comerþului Internaþional ......
382.

Ñ Hotãrâre privind plata sumelor aferente
instalãrii aparaturii de înaltã performanþã,
achiziþionatã din credite externe cu garanþia
statului ......................................................................

2

2Ð3

3Ð21

Nr.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
73. Ñ Ordin al preºedintelui Comisiei Naþionale pentru
Controlul Activitãþilor Nucleare privind aprobarea
Normelor de autorizare a lucrului cu surse de
radiaþii în exteriorul incintei special amenajate .....
332. Ñ Ordin al ministrului turismului pentru cedarea
dreptului de proprietate exclusivã cãtre Societatea
Comercialã ”Fondul pentru Dezvoltare Turisticã
SighiºoaraÒ Ñ S.A. asupra mãrcii ”Dracula ParkÒ ....
635. Ñ Ordin al ministrului lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei privind aprobarea Listei tarifelor
pentru depãºirea limitelor maxime admise de greutate ºi/sau gabarit de cãtre autovehicule înmatriculate în România .......................................................
856/2001Ñ112/91. Ñ Ordin al ministrului sãnãtãþii ºi
familiei, al ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi
pãdurilor ºi al preºedintelui Comisiei Naþionale
pentru Controlul Activitãþilor Nucleare pentru aprobarea Normelor privind alimentele ºi furajele contaminate radioactiv dupã un accident nuclear sau
altã situaþie de urgenþã radiologicã ........................

Pagina

22Ð25

26

26Ð28

28Ð32

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 297/7.V.2002

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Declaraþiei de intenþie pentru a coopera în vederea promovãrii avantajelor
mutuale ale noilor tehnologii de comunicaþii între Ministerul Comunicaþiilor
ºi Tehnologiei Informaþiei din România ºi Departamentul pentru Comerþ al Statelor Unite
ale Americii, Administraþia Comerþului Internaþional, semnatã la Washington D.C.
la 31 octombrie 2001
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 5 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea ºi
ratificarea tratatelor,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã Declaraþia de intenþie
pentru a coopera în vederea promãvãrii avantajelor
mutuale ale noilor tehnologii de comunicaþii între
Ministerul Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei din

România ºi Departamentul pentru Comerþ al Statelor
Unite
ale
Americii,
Administraþia
Comerþului
Internaþional, semnatã la Washington
D.C. la
31 octombrie 2001.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþiei,
Dan Nica
p. Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu,
secretar de stat
Bucureºti, 18 aprilie 2002.
Nr. 376.
DECLARAÞIE DE INTENÞIE*)
pentru a coopera în vederea promovãrii avantajelor mutuale ale noilor tehnologii de comunicaþii
între Ministerul Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei din România ºi Departamentul pentru Comerþ
al Statelor Unite ale Americii, Administraþia Comerþului Internaþional
Ministerul Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei (M.C.T.I.) din România ºi Administraþia Comerþului Internaþional
(A.C.I.) din cadrul Departamentului pentru Comerþ al Statelor Unite ale Americii,
recunoscând faptul cã o cooperare economicã ºi tehnicã între România ºi Statele Unite ale Americii este în
beneficiul cetãþenilor lor,
recunoscând faptul cã o asemenea cooperare promoveazã comerþul ºi investiþiile internaþionale deschise de naturã
sã întãreascã economiile celor douã þãri,
recunoscând faptul cã tehnologiile de comunicaþii suferã modificãri într-un ritm accelerat ºi cã o cooperare în
vederea promovãrii standardelor ºi procedurilor general acceptate întãresc pieþele,
au ajuns la urmãtoarea înþelegere care sã serveascã orientãrii generale în cadrul cooperãrii lor:
ARTICOLUL I

M.C.T.I. ºi A.C.I. intenþioneazã:
a) sã coopereze între ele pentru a promova nivelul de
înþelegere a gradului de dezvoltare a telecomunicaþiilor atins
de fiecare, cum ar fi tehnologia comunicaþiilor fãrã fir;
b) sã faciliteze accesul la organizaþiile lor naþionale pentru promovarea reciproc avantajoasã a punctelor de vedere
în plan tehnic ºi administrativ asupra standardelor ºi reglementãrilor aplicabile accesului la comerþul ºi la pieþele
internaþionale în cazul tehnologiilor de comunicaþii fãrã fir;
c) sã dezvolte programe comerciale bilaterale pentru a
sprijini ºi facilita investiþiile ºi comerþul deschis între

societãþile comerciale din România ºi Statele Unite ale
Americii ºi în domeniul telecomunicaþiilor;
d) sã promoveze mãsuri care au ca obiectiv îndepãrtarea barierelor tehnice în comerþul reciproc.
ARTICOLUL II

În acest scop cooperarea poate lua forma urmãtoarelor
mãsuri:
a) schimbul de informaþii privitoare la standardele de
comunicaþii fãrã fir ºi procedurile de evaluare aferente,
condiþii de acces la piaþã, iniþiative administrative guvernamentale ºi probleme de implementare;

*) Traducere.
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b) organizarea unor vizite cu caracter tehnic ale experþilor
din sectorul privat ºi de stat ºi consultaþii privind tehnologiile fãrã fir actuale ºi viitoare ºi implementarea acestora;
c) promovarea contactelor între agenþiile ºi ministerele
care rãspund de aceastã problemã, precum ºi a contactelor cu sectoarele private respective;
d) promovarea oportunitãþilor de comerþ ºi investiþii deschise prin intermediul organizãrii de conferinþe, seminarii ºi
ateliere.
ARTICOLUL III

1. Activitãþile de cooperare prevãzute în prezenta
declaraþie de intenþie sunt condiþionate de disponibilitatea
fondurilor corespunzãtoare ºi de legile ºi reglementãrile în
vigoare pe teritoriul fiecãrei pãrþi.
Pentru Ministerul Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei
din România,
Dan Nica,
ministru
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2. A.C.I. are autoritatea de a încheia prezenta declaraþie
de intenþie în conformitate cu prevederile Actului privind
schimbul educaþional ºi cultural reciproc [22 U.S.C. 2455 (f)].
3. M.C.T.I. ºi A.C.I. intenþioneazã sã elaboreze un program de cooperare acceptat de comun acord înainte de
sfârºitul fiecãrui an calendaristic.
ARTICOLUL IV

Prezenta declaraþie de intenþie va intra în vigoare la
semnarea sa de cãtre M.C.T.I. ºi A.C.I. ºi va rãmâne în
vigoare pe o perioadã de 2 ani. Declaraþia de intenþie
poate fi modificatã sau reînnoitã pe baza consimþãmântului
scris al M.C.T.I. ºi A.C.I.
Pentru Departamentul pentru Comerþ al Statelor Unite
ale Americii,
Administraþia Comerþului Internaþional,
William H. Lash, III,
secretar asistent pentru accesul ºi respectarea
prevederilor pieþei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind plata sumelor aferente instalãrii aparaturii de înaltã performanþã, achiziþionatã
din credite externe cu garanþia statului
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 59 alin. (1) lit. a) din Legea asigurãrilor sociale
de sãnãtate nr. 145/1997, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi în aplicarea art. 33 alin. (2) din Legea bugetului de
stat pe anul 2002 nr. 743/2001,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Casele de asigurãri de sãnãtate sunt autorizate ca în contractele de furnizare a serviciilor medicale,
încheiate în anul 2002 cu spitalele prevãzute în anexã, sã
cuprindã ºi sumele aferente instalãrii aparaturii de înaltã
performanþã, achiziþionatã din credite externe cu garanþia
statului.
Art. 2. Ñ Sumele prevãzute la art. 1 ºi în anexa care
face parte integrantã din prezenta hotãrâre se acordã peste
tariful pe zi de spitalizare ºi se deconteazã la nivelul realizãrilor, în limita fondurilor prevãzute în actele adiþionale la

contractele de furnizare de servicii medicale, încheiate pentru anul 2002.
Art. 3. Ñ (1) Modificarea alocãrii sumelor cu aceastã
destinaþie pe parcursul anului se aprobã de ordonatorii principali de credite, în subordinea cãrora se aflã spitalele respective.
(2) Sumele aferente instalãrii aparaturii de înaltã performanþã, achiziþionatã din credite externe cu garanþia statului,
rãmase neutilizate pânã la data de 15 decembrie 2002, pot
fi utilizate pentru suplimentarea prevederilor pentru servicii
medicale ºi medicamente, în anul curent.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul sãnãtãþii ºi familiei,
Daniela Bartoº
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei,
Miron Tudor Mitrea
p. Ministrul apãrãrii naþionale,
Sorin Encuþescu,
secretar de stat
Bucureºti, 18 aprilie 2002.
Nr. 382.
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ANEXÃ*)
CHELTUIELILE

aferente instalãrii aparaturii de înaltã performanþã, achiziþionatã din credite externe cu garanþia statului
Ñ lei Ñ

*) Anexa este reprodusã în facsimil.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL APELOR ªI PROTECÞIEI MEDIULUI
COMISIA NAÞIONALÃ PENTRU CONTROLUL ACTIVITÃÞILOR NUCLEARE

ORDIN
privind aprobarea Normelor de autorizare a lucrului cu surse de radiaþii
în exteriorul incintei special amenajate
Preºedintele Comisiei Naþionale pentru Controlul Activitãþilor Nucleare,
în conformitate cu prevederile:
¥ Hotãrârii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Apelor ºi Protecþiei Mediului;
¥ Regulamentului de organizare ºi funcþionare a Comisiei Naþionale pentru Controlul Activitãþilor Nucleare, aprobat
prin Ordinul ministrului apelor ºi protecþiei mediului nr. 86/2002;
¥ Legii nr. 111/1996 privind desfãºurarea în siguranþã a activitãþilor nucleare, republicatã;
¥ Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 204/2000 pentru modificarea Legii nr. 111/1996 privind desfãºurarea în
siguranþã a activitãþilor nucleare;
¥ Legii nr. 384/2001 privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 204/2000 pentru modificarea art. 8
din Legea nr. 111/1996 privind desfãºurarea în siguranþã a activitãþilor nucleare,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Începând cu data prezentului ordin se aprobã
Normele de autorizare a lucrului cu surse de radiaþii în
exteriorul incintei special amenajate, prezentate în anexa
care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Normele de autorizare a lucrului cu surse de
radiaþii în exteriorul incintei special amenajate se aplicã
pânã la data intrãrii în vigoare a Normelor privind practicile
de utilizare a surselor deschise de radiaþii ionizante ºi a

practicilor de utilizare a surselor închise ºi a generatorilor
de radiaþii ionizante în controlul nedistructiv radiografic,
carotajul radioactiv ºi tehnicile care utilizeazã aparaturã portabilã de densimetrie ºi umidimetrie.
Art. 3. Ñ Direcþia aplicaþii surse cu radiaþii ionizante ºi
Direcþia dezvoltare ºi resurse vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Preºedintele Comisiei Naþionale
pentru Controlul Activitãþilor Nucleare,
Lucian Biro
Bucureºti, 11 februarie 2002.
Nr. 73.
ANEXÃ

NORME
de autorizare a lucrului cu surse de radiaþii în exteriorul incintei special amenajate
Art. 1. Ñ Lucrãrile cu surse de radiaþii ionizante în
exteriorul incintei special amenajate se pot executa numai
de unitãþile legal constituite care sunt în posesia unei autorizaþii valabile de securitate radiologicã pentru desfãºurarea
activitãþii în interiorul incintei special amenajate ºi care:
a) au obþinut în prealabil autorizaþie pentru lucrul în
exterior, în cazul lucrului cu surse deschise;
b) au notificat lucrul în exteriorul incintei special amenajate, în cazul lucrului cu surse închise sau cu generatori de
radiaþii X.
Cererea de autorizare, notificarea ºi documentaþiile aferente se vor referi exclusiv la ansamblul concret de lucrãri
care urmeazã sã se execute într-o zonã sau într-un loc
bine determinat (schelã petrolierã, ºantier etc.) într-un
interval de timp care nu poate depãºi un an.
Art. 2. Ñ Solicitarea autorizaþiei pentru lucrul cu surse
deschise de radiaþii ionizante în exteriorul incintei special
amenajate se face prin depunerea sau trimiterea la
Comisia Naþionalã pentru Controlul Activitãþilor Nucleare,
denumitã în continuare C.N.C.A.N., cu cel puþin 30 de zile

înainte de data preconizatã pentru începerea lucrului, a
unui dosar de autorizare care trebuie sã conþinã:
a) cerere, care se completeazã conform formularului
nr. 1;
b) documentaþie tehnicã de autorizare;
c) copii de pe autorizaþiile sau avizele emise de alte
autoritãþi ale statului, necesare conform legislaþiei în
vigoare;
d) alte informaþii considerate de solicitant necesare în
susþinerea cererii.
Art. 3. Ñ Documentaþia tehnicã de autorizare a lucrului
cu surse deschise de radiaþii ionizante în exteriorul incintei
special amenajate trebuie sã conþinã toate informaþiile necesare pentru a demonstra respectarea prevederilor legale ºi
a permite evaluarea gradului de realizare a securitãþii radiologice ºi trebuie sã conþinã cel puþin urmãtoarele informaþii:
a) justificarea ºi optimizarea activitãþii;
b) descrierea procedeelor de lucru folosite;
c) radionuclizii ºi radioactivitatea maximã utilizatã în perioada de lucru propusã;
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d) delimitarea exactã a zonelor sau a locurilor în care
se intenþioneazã desfãºurarea activitãþii ºi prezentarea
schiþelor acestora, cu includerea cotelor importante pentru
evaluarea securitãþii radiologice;
e) mãsurile care asigurã respectarea limitelor de doze
prevãzute de normele în vigoare;
f) managementul deºeurilor radioactive rezultate ºi eliberarea de efluenþi radioactivi (dacã este cazul);
g) delimitarea exactã a zonelor în care apa, fluidele,
materialele sau orice alte obiecte care au fost marcate
radioactiv ar putea genera o expunere la radiaþii peste
nivelul admis conform normelor în vigoare pentru persoane
din rândul populaþiei, prin simpla lor prezenþã sau prin utilizarea lor ulterioarã;
h) mãsurile propuse ºi descrierea modului de aplicare a
acestora pentru interzicerea accesului persoanelor din
rândul populaþiei în zona delimitatã pentru desfãºurarea
activitãþii;
i) evaluarea tipului de expunere, a dozelor, descrierea
sistemului de monitorizare a personalului ºi a mediului, precizarea organismului de monitorizare acreditat de
C.N.C.A.N. ºi a contractului încheiat cu acesta;
j) lista cuprinzând aparatura dozimetricã autorizatã ºi
verificatã metrologic;
k) mijloacele de radioprotecþie individualã ºi colectivã;
l) planul de intervenþie în caz de urgenþã radiologicã;
m) lista cuprinzând personalul implicat în desfãºurarea
activitãþii;
n) mãsurile propuse pentru controlul radioprotecþiei zonei
de lucru, dupã terminarea lucrãrilor;
o) aranjamentele de transport autorizat;
p) perioada propusã pentru desfãºurarea lucrãrilor;
q) persoana responsabilã cu securitatea radiologicã;
r) declaraþia de expertizare ºi acceptare a acestei documentaþii, datã de cãtre un expert acreditat.
Art. 4. Ñ Autorizaþia emisã de C.N.C.A.N. va conþine
informaþiile prevãzute la art. 23 ºi 24 din Normele de securitate radiologicã Ñ Proceduri de autorizare, aprobate prin
Ordinul preºedintelui C.N.C.A.N. nr. 366/2001, ºi permite
titularului sã desfãºoare activitatea de lucru cu surse deschise de radiaþii ionizante în exteriorul incintei special amenajate, în limitele ºi în condiþiile menþionate în document ºi
cu respectarea reglementãrilor aplicabile din domeniul
nuclear.
Art. 5. Ñ Notificarea lucrului cu surse închise de radiaþii
ionizante în exteriorul incintei special amenajate se face
prin depunerea sau trimiterea la C.N.C.A.N. a unui dosar
care trebuie sã conþinã:
a) cerere, care se completeazã conform formularului nr. 2;
b) documentaþie tehnicã specificã lucrãrilor efectuate;
c) copii de pe autorizaþiile sau avizele emise de alte
autoritãþi ale statului, necesare conform legislaþiei în
vigoare;
d) alte informaþii considerate de solicitant necesare în
susþinerea cererii.
Art. 6. Ñ Notificarea lucrului cu generatorii de radiaþii X
în exteriorul incintei special amenajate se face prin depunerea sau trimiterea la C.N.C.A.N. a unui dosar care trebuie sã fie întocmit conform cerinþelor prevãzute la art. 5
lit. a), b) ºi d).
Art. 7. Ñ Documentaþia tehnicã de autorizare a lucrului
cu surse închise de radiaþii ionizante sau cu generatori de
radiaþii X în exteriorul incintei special amenajate trebuie sã
conþinã toate informaþiile necesare pentru a demonstra respectarea prevederilor legale ºi a permite evaluarea gradului
de realizare a securitãþii radiologice ºi trebuie sã conþinã
cel puþin urmãtoarele informaþii:
a) justificarea ºi optimizarea activitãþii;
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b) descrierea procedeelor de lucru folosite;
c) descrierea surselor de radiaþii, cu indicarea pentru
fiecare sursã a radionuclidului ºi a activitãþii maxime în
perioada de lucru propusã sau, dupã caz, tipul generatorului de radiaþii X (direcþional sau panoramic), parametrii
maximi pentru generatorii de radiaþii X, filtrarea totalã ºi
geometria fasciculului;
d) descrierea instalaþiilor utilizate, cu indicarea datelor
de identificare;
e) geometriile de expunere, dacã este cazul;
f) delimitarea exactã a zonelor sau a locurilor în care
se intenþioneazã desfãºurarea activitãþii ºi prezentarea
schiþelor acestora, cu includerea cotelor importante pentru
evaluarea securitãþii radiologice;
g) mãsurile care asigurã respectarea limitelor de doze
prevãzute de normele în vigoare;
h) mãsurile propuse ºi descrierea modului de aplicare a
acestora pentru interzicerea accesului persoanelor din
rândul populaþiei în zona delimitatã pentru desfãºurarea
activitãþii;
i) evaluarea tipului de expunere, a dozelor, sistemul de
monitorizare a personalului ºi a mediului, indicarea organismului de monitorizare acreditat ºi copie de pe contractul
încheiat cu acesta;
j) lista cuprinzând aparatura dozimetricã autorizatã ºi
verificatã metrologic;
k) mijloacele de radioprotecþie individualã ºi colectivã;
l) mãsurile luate pentru evitarea pierderii sau sustragerii
surselor;
m) aranjamentele de transport autorizat;
n) planul de intervenþie în caz de urgenþã radiologicã;
o) lista cuprinzând personalul implicat în desfãºurarea
activitãþii;
p) perioada propusã pentru desfãºurarea lucrãrilor;
q) persoana responsabilã cu securitatea radiologicã;
r) declaraþia de expertizare ºi acceptare a acestei documentaþii, datã de cãtre un expert acreditat.
Art. 8. Ñ Solicitantul poate desfãºura activitatea de
lucru cu surse închise de radiaþii ionizante sau cu generatori de radiaþii X în exteriorul incintei special amenajate, în
condiþiile respectãrii reglementãrilor aplicabile din domeniul
nuclear ºi a documentaþiei transmise, numai în situaþia în
care nu primeºte din partea C.N.C.A.N. în scris, în termen
de 30 de zile de la data depunerii documentaþiei, o interdicþie. În cazul în care se transmit din partea C.N.C.A.N.
condiþionãri, respectarea acestora este obligatorie pe parcursul desfãºurãrii activitãþii.
Art. 9. Ñ În cazul apariþiei unor lucrãri urgente cu surse
închise de radiaþii ionizante sau cu generatori de radiaþii X
în exteriorul incintei special amenajate, se acceptã transmiterea cererii ºi a documentaþiei prin fax, cu cel puþin 5 zile
înainte de începerea lucrãrilor ºi în urma obþinerii acordului
C.N.C.A.N. de a se începe operativ lucrãrile respective.
Aceastã notificare de urgenþã presupune achitarea unei
taxe ºi a unui tarif specific, de urgenþã, de cãtre solicitant,
conform Regulamentului de taxe ºi tarife pentru autorizarea
ºi controlul activitãþilor nucleare, în vigoare.
Art. 10. Ñ Unitãþile legal constituite, care îndeplinesc
condiþiile prevãzute la art. 1, au obligaþia:
a) sã consemneze într-un registru de evidenþã propriu
operaþiunile
executate
ºi
miºcarea
instalaþiilor
radiologice/surselor de radiaþii ionizante implicate în
desfãºurarea lucrului cu surse de radiaþii în exteriorul incintei special amenajate;
b) sã includã în raportul anual cãtre C.N.C.A.N. un
extras din evidenþele prevãzute la lit. a).
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Art. 11. Ñ Unitãþile legal constituite, care îndeplinesc
condiþiile prevãzute la art. 1, au obligaþia sã investigheze
ºi sã raporteze orice supraexpunere sau expunere anormalã care a avut loc în timpul desfãºurãrii lucrãrilor, în
condiþiile prevãzute la art. 72 din Normele fundamentale de
securitate radiologicã, aprobate prin Ordinul preºedintelui
C.N.C.A.N. nr. 14/2000.
Art. 12. Ñ Unitãþile legal constituite, care îndeplinesc
condiþiile prevãzute la art. 1, au obligaþia sã raporteze de
îndatã C.N.C.A.N. orice incident sau accident care a condus la rãspândirea de materiale radioactive, orice pierdere
sau sustragere de instalaþie radiologicã/sursã.

Art. 13. Ñ În cazul lucrului cu surse deschise de
radiaþii ionizante, titularul autorizaþiei de lucru în exterior
trebuie sã prezinte C.N.C.A.N., în termen de 10 zile de la
data finalizãrii lucrãrilor, documentul care confirmã absenþa
contaminãrii zonei, utilajelor, clãdirilor implicate.
Art. 14. Ñ Raportul privind decontaminarea amplasamentului prevãzut la art. 13 va fi însoþit de buletinele de
mãsurãtori efectuate de un laborator notificat de
C.N.C.A.N., care sã confirme încadrarea în limitele maxime
admise de reglementãrile în vigoare.

F O R M U L A R U L Nr. 1

Denumirea unitãþii legal constituite ....................................................
Sediul social ........................................................................................
Actul normativ în temeiul cãruia unitatea este legal constituitã ......
Telefon ........................................................
Fax ..............................................................
Numãr de înregistrare/data ..........................
Cãtre
Comisia Naþionalã pentru Controlul Activitãþilor Nucleare,
municipiul Bucureºti, Bd Libertãþii nr. 14, sectorul 5, CP 42Ñ4
1. Solicitãm eliberarea:
o autorizaþiei pentru lucrul cu surse deschise de radiaþii ionizante în exteriorul incintei special amenajate
2. Denumirea solicitantului ..............................................................................................................................................
Ñ sediul social: localitatea ............................, sectorul/judeþul ..............................., str. ........................... nr. ........
Ñ telefon .............................., fax ................................
Ñ numãrul autorizaþiei C.N.C.A.N. valabile, pe care o deþine solicitantul ....................................................................
............................................................................................................................................................................................
3. Instalaþii o sau surse de radiaþii o (se va marca cu x cãsuþa corespunzãtoare)
a) denumirea instalaþiei sau a sursei ..............................................................................................................................
b) numãrul instalaþiilor sau al surselor ............................................................................................................................
c) model ................................., radionuclid ............................, activitatea (Bq) ........................, la data ..................
d) producãtor .................................................................., furnizor ..................................................................................
4. Zona (locul) în care se vor executa lucrãrile ............................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
5. Perioada în care se vor desfãºura lucrãrile ..............................................................................................................
6. Persoana responsabilã: numele ºi prenumele............................................................................................................,
permisul de exercitare nr. ......................................, domeniul ......................................, specialitatea ....................................
7. Anexãm documentaþia tehnicã pentru autorizare, întocmitã în conformitate cu prevederile anexei la Ordinul
preºedintelui Comisiei Naþionale pentru Controlul Activitãþilor Nucleare nr. 73/2002, care conþine un numãr de ........... file
ºi un cuprins.
Persoana împuternicitã sã reprezinte unitatea legal constituitã,
...............................................................
(numele, prenumele, funcþia ºi semnãtura)

L.S.
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F O R M U L A R U L Nr. 2

Denumirea unitãþii legal constituite ....................................................
Sediul social ........................................................................................
Actul normativ în temeiul cãruia unitatea este legal constituitã ......
Telefon ........................................................
Fax ..............................................................
Numãr de înregistrare/data ..........................
Cãtre
Comisia Naþionalã pentru Controlul Activitãþilor Nucleare,
municipiul Bucureºti, Bd Libertãþii nr. 14, sectorul 5, CP 42Ñ4
1. Notificãm intenþia de a desfãºura lucrul în exteriorul incintei special amenajate cu:
o surse închise de radiaþii ionizante
o generatori de radiaþii X
2. Denumirea solicitantului ..............................................................................................................................................
Ñ sediul social: localitatea ............................, sectorul/judeþul ..............................., str. ........................... nr. ........
Ñ telefon .............................., fax ................................
Ñ numãrul autorizaþiei C.N.C.A.N. valabile, pe care o deþine solicitantul ....................................................................
............................................................................................................................................................................................
3. Instalaþii radiologice cu surse de radiaþii ionizante
a) denumirea instalaþiei ....................................................................................................................................................
b) numãrul instalaþiilor ......................................................................................................................................................
c) model ................................................................, radionuclid ....................................................................................,
activitatea (Bq) ...................................................................................., la data ..............................................................
d) parametrii maximi ai instalaþiei:
Ñ înalta tensiune radiogenã .................................................................................................................................. kV
Ñ intensitatea curentului/puterea maximã ........................................................................................................mA/kW
Ñ filtrarea totalã ..................................................................., geometria fasciculului ....................................................
e) producãtor ..................................................................., furnizor ................................................................................
4. Zona (locul) în care se vor executa lucrãrile ............................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
5. Perioada în care se vor desfãºura lucrãrile ..............................................................................................................
6. Persoana responsabilã: numele ºi prenumele .........................................................................................................,
permisul de exercitare nr. .........................................., domeniul ..................................., specialitatea ..................................
7. Anexãm documentaþia tehnicã pentru autorizare, întocmitã în conformitate cu prevederile anexei la Ordinul
preºedintelui Comisiei Naþionale pentru Controlul Activitãþilor Nucleare nr. 73/2002, care conþine un numãr de ...... file ºi
un cuprins.
Persoana împuternicitã sã reprezinte unitatea legal constituitã,
...............................................................
(numele, prenumele, funcþia ºi semnãtura)

L.S.
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MINISTERUL TURISMULUI

ORDIN
pentru cedarea dreptului de proprietate exclusivã cãtre Societatea Comercialã
”Fondul pentru Dezvoltare Turisticã SighiºoaraÒ Ñ S.A. asupra mãrcii ”Dracula ParkÒ
Ministrul turismului,
în temeiul prevederilor art. 2 alin. (3) din Ordonanþa Guvernului nr. 3/2001 privind aprobarea ºi implementarea
Programului special de dezvoltare turisticã a zonei Sighiºoara, aprobatã prin Legea nr. 740/2001, ale art. 2 alin. (3) ºi ale
art. 4 lit. j) din Contractul de realizare a Programului special de dezvoltare turisticã a zonei Sighiºoara nr. 102 din
20 august 2001,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se cedeazã dreptul de proprietate exclusivã
cãtre Societatea Comercialã ”Fondul pentru Dezvoltare
Turisticã SighiºoaraÒ Ñ S.A. asupra mãrcii ”Dracula ParkÒ,
înregistratã la Oficiul de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci cu
nr. 46.092, cu titlu gratuit, pe termen nelimitat.
Art. 2. Ñ Societatea Comercialã ”Fondul pentru
Dezvoltare Turisticã SighiºoaraÒ Ñ S.A. va efectua pe

cheltuialã proprie demersurile necesare înregistrãrii mãrcii
”Dracula ParkÒ pe plan internaþional.
Art. 3. Ñ Societatea Comercialã ”Fondul pentru
Dezvoltare Turisticã SighiºoaraÒ Ñ S.A. va putea utiliza
marca în conformitate cu normele în vigoare ºi cu strategia
proprie.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin intrã în vigoare la data
publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul turismului,
Matei-Agathon Dan

Bucureºti, 19 aprilie 2002.
Nr. 332.

MINISTERUL LUCRÃRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ªI LOCUINÞEI

ORDIN
privind aprobarea Listei tarifelor pentru depãºirea limitelor maxime admise de greutate
ºi/sau gabarit de cãtre autovehicule înmatriculate în România
Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei,
în temeiul prevederilor art. 41 alin. (3) lit. a) din Ordonanþa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
aprobatã prin Legea nr. 82/1998, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi ale art. 4 alin. (3) din
Hotãrârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi
Locuinþei,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Lista tarifelor pentru depãºirea limitelor maxime admise de greutate ºi/sau gabarit de cãtre
autovehicule înmatriculate în România, prevãzutã în anexa
care face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. Ñ Regia Autonomã ”Administraþia Naþionalã a
Drumurilor din RomâniaÒ va aduce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei,
Marius Sorin Ovidiu Bota,
secretar de stat
Bucureºti, 17 aprilie 2002.
Nr. 635.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 297/7.V.2002

27
ANEXÃ*)

LISTA

tarifelor pentru depãºirea limitelor maxime admise de greutate ºi/sau gabarit de cãtre autovehicule
înmatriculate în România

*) Anexa este reprodusã în facsimil.
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MINISTERUL SÃNÃTÃÞII ªI FAMILIEI
Nr. 856 din 23 noiembrie 2001

MINISTERUL AGRICULTURII,
ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR
Nr. 112 din 12 martie 2002

COMISIA NAÞIONALÃ PENTRU CONTROLUL
ACTIVITÃÞILOR NUCLEARE
Nr. 91 din 14 martie 2002

ORDIN
pentru aprobarea Normelor privind alimentele ºi furajele contaminate radioactiv
dupã un accident nuclear sau altã situaþie de urgenþã radiologicã
Ministrul sãnãtãþii ºi familiei, ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor ºi preºedintele Comisiei Naþionale pentru
Controlul Activitãþilor Nucleare,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, al Hotãrârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi al Hotãrârii Guvernului nr. 17/2001 privind
organizarea ºi funcþionarea Ministerului Apelor ºi Protecþiei Mediului, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
având în vedere prevederile art. 14 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea
producþiei, circulaþiei ºi comercializãrii alimentelor,
vãzând Referatul comun de aprobare nr. 41.918 al Direcþiei generale de sãnãtate publicã din cadrul Ministerului
Sãnãtãþii ºi Familiei, nr. 121.096 al Agenþiei Naþionale Sanitare Veterinare din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei
ºi Pãdurilor ºi nr. 35.371 al Direcþiei politici, strategii, reglementãri ºi supraveghere aplicaþii surse cu radiaþii ionizante din
cadrul Comisiei Naþionale pentru Controlul Activitãþilor Nucleare,
emit urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele privind alimentele ºi furajele contaminate radioactiv dupã un accident nuclear sau
altã situaþie de urgenþã radiologicã, prevãzute în anexa
care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei, prin Direcþia
generalã de sãnãtate publicã ºi prin Inspecþia Sanitarã de
Stat, Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, prin
Ministrul sãnãtãþii ºi familiei,
Daniela Bartoº

Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã, ºi Comisia Naþionalã
pentru Controlul Activitãþilor Nucleare vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicãrii lui.

Ministrul agriculturii,
alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu

Preºedintele Comisiei Naþionale
pentru Controlul Activitãþilor Nucleare,
Lucian Biro
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ANEXÃ

NORME
privind alimentele ºi furajele contaminate radioactiv dupã un accident nuclear sau altã situaþie de urgenþã radiologicã
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale ºi definiþii
Art. 1. Ñ (1) Prezentele norme stabilesc:
a) procedura prin care se determinã nivelurile maxime permise de
contaminare radioactivã a alimentelor ºi a furajelor care pot fi comercializate dupã producerea unui accident nuclear sau a altui caz de urgenþã
radiologicã, care ar putea conduce sau a condus la o contaminare radioactivã semnificativã a alimentelor ºi furajelor;
b) nivelurile maxime admise de contaminare radioactivã a alimentelor
ºi furajelor dupã un accident nuclear sau altã situaþie de urgenþã radiologicã;
c) condiþiile de import;
d) condiþiile de export;
e) alimente considerate ca fiind de micã importanþã.
(2) În înþelesul prezentelor norme se definesc urmãtorii termeni:
a) alimente Ñ produse destinate consumului uman, ca atare sau prelucrate;
b) furaje Ñ produse destinate în exclusivitate hrãnirii animalelor;
c) contaminare radioactivã a alimentelor ºi furajelor Ñ prezenþa în alimente ºi furaje a unor substanþe radioactive ca urmare a unui accident
nuclear sau a altui caz de urgenþã radiologicã.
CAPITOLUL II
Nivelurile maxime admise de contaminare radioactivã
a alimentelor ºi furajelor dupã un accident nuclear
sau altã situaþie de urgenþã radiologicã
Art. 2. Ñ (1) Nivelurile maxime admise de contaminare radioactivã a
alimentelor ºi furajelor sunt stabilite ºi aprobate de Ministerul Sãnãtãþii ºi
Familiei, Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor ºi de Comisia
Naþionalã pentru Controlul Activitãþilor Nucleare ºi sunt prezentate în
anexa nr. 1.
(2) Pentru alimentele de micã importanþã prezentate în anexa nr. 4
nivelurile maxime admise de contaminare radioactivã sunt de 10 ori mai
mari decât cele admise pentru alimentele prevãzute în anexa nr. 1.
(3) În cazul unor accidente nucleare sau în alte cazuri de urgenþe
radiologice în care este posibil sã se atingã nivelurile maxime admise
specificate în anexa nr. 1 sau aceste niveluri au fost deja atinse,
Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei, Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor, împreunã cu Comisia Naþionalã pentru Controlul Activitãþilor
Nucleare, în cadrul Comisiei Centrale pentru Accident Nuclear ºi Cãderi
de Obiecte Cosmice, trebuie sã adopte de urgenþã reglementãri care sã
precizeze condiþiile de aplicabilitate a nivelurilor maxime admise, limitând
perioada de aplicabilitate la maximum 3 luni.
(4) Nivelurile maxime admise stabilite în anexa nr. 1 trebuie sã respecte informaþiile ºtiinþifice recente, disponibile ºi sã fie revizuite sau
suplimentate periodic de cãtre autoritãþile care le-au elaborat, cu respectarea principiului reducerii expunerii la valorile cele mai mici rezonabil
posibile, luându-se în considerare aspectul protejãrii sãnãtãþii publicului în
general, precum ºi factorii economici ºi sociali.
Art. 3. Ñ Alimentele sau furajele la care nivelul de contaminare nu
se încadreazã în nivelurile maxime admise stabilite prin reglementãrile
adoptate în conformitate cu art. 2 nu se pot comercializa.
Art. 4. Ñ Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei ºi Ministerul Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor asigurã monitorizarea nivelurilor de radioactivitate
ale alimentelor ºi furajelor.
CAPITOLUL III
Condiþii privind importul alimentelor ºi furajelor
Art. 5. Ñ (1) Alimentele ºi furajele din import trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute în cap. II.
(2) Produsele prevãzute în anexa nr. 2, provenind din þãrile afectate
major de accidentul de la Cernobâl, sunt interzise importului pânã la noi
precizãri.
(3) Alimentele ºi furajele importate se verificã privind nivelul de radioactivitate la intrarea în þarã, prin controlul datelor înscrise în certificatele
de export ºi, dupã caz, prin analiza nivelului de radioactivitate în laboratoare specializate desemnate de Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei, Ministerul
Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor ºi de Comisia Naþionalã pentru
Controlul Activitãþilor Nucleare.

(4) Lista cuprinzând laboratoarele desemnate la care se face referire
la alin. (3) se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(5) Alimentele ºi furajele importate la care nivelul de contaminare nu
se încadreazã în nivelurile maxime admise de radioactivitate se analizeazã pentru un anumit produs, dupã caz, ºi se interzic pentru comercializare.
Art. 6. Ñ Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei împreunã cu Ministerul
Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor ºi cu Comisia Naþionalã pentru
Controlul Activitãþilor Nucleare pot stabili ºi aproba o listã cuprinzând produsele destinate consumului uman, care sunt excluse de la prevederile
prezentelor norme.
Art. 7. Ñ (1) Verificarea contaminãrii se efectueazã înainte de lansarea produselor pentru libera circulaþie, pentru a se asigura cã nivelurile
maxime admise stabilite în prezentele norme sunt respectate.
(2) Verificãrile se efectueazã prin sondaj, prin prelevare de probe ºi
analizã în laboratoare specializate desemnate, cu respectarea urmãtoarelor condiþii minimale:
a) frecvenþa controalelor trebuie sã aibã în vedere gradul de contaminare al þãrii de origine, caracteristicile produsului în cauzã, rezultatele
verificãrilor anterioare ºi datele precizate în certificatele de export;
b) în cazul în care un produs este înregistrat cã depãºeºte nivelurile
de radioactivitate maxime admise, se intensificã verificãrile pentru toate
produsele de acelaºi tip provenind din þara respectivã.
(3) Verificãrile unor produse specifice se efectueazã în conformitate
cu urmãtoarele reguli:
a) pentru animalele destinate sacrificãrii verificãrile se efectueazã fãrã
a se aduce prejudicii regulilor vamale ºi cerinþelor referitoare la sãnãtatea
animalelor. Vãmuirea în vederea lansãrii pentru libera circulaþie constã în
verificarea unui certificat emis de autoritãþile competente responsabile cu
controlul, care sã dovedeascã faptul cã acea carne a trecut prin sistemul
de verificãri impuse de reglementãrile legale în vigoare ºi cã nivelurile de
radioactivitate maxime admise nu au fost depãºite;
b) pentru produsele enumerate în anexa nr. 2 se efectueazã verificãri
ale documentelor în baza certificatelor de export care însoþesc fiecare lot.
Fiecare lot de marfã care depãºeºte 10 kg de produs proaspãt sau echivalentul acestora face obiectul prelevãrilor sistematice de probe ºi al
efectuãrii de analize, având în vedere informaþia cuprinsã în certificatul
de export.
(4) În situaþia în care se constatã nerespectarea nivelurilor maxime
admise pentru un anumit produs, autoritãþile competente din cadrul
Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei ºi al Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei
ºi Pãdurilor pot cere distrugerea sau returnarea în þara de origine a produsului importat.
(5) Pentru produsele menþionate în anexa nr. 2 autoritãþile competente pot sã aplice taxe importatorului, conform reglementãrilor în vigoare,
pentru prelevarea de probe ºi efectuarea de analize ale produsului, în
vederea respectãrii prezentelor norme. Pentru loturile care depãºesc nivelurile maxime admise autoritãþile competente pot recupera de la importatorul în cauzã ºi costurile asociate cu distrugerea lotului sau cu
returnarea acestuia în þara de origine.
Art. 8. Ñ Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei ºi Ministerul Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor vor publica de îndatã în Monitorul Oficial al
României cazurile înregistrate de nerespectare a prevederilor privind
nivelurile maxime admise stabilite în prezentele norme, precizând þara de
origine, descrierea ºi gradul de contaminare ale bunurilor, mijlocul de
transport, exportatorul ºi decizia luatã în ceea ce priveºte loturile respective, pe baza raportãrilor operative ale laboratoarelor de specialitate desemnate.
Art. 9. Ñ Alimentele ºi furajele importate trebuie sã fie însoþite de
certificate de export emise de autoritãþile din þara de origine, conform
anexei nr. 3.
CAPITOLUL IV
Condiþii privind exportul alimentelor ºi furajelor
din punct de vedere al nivelului de radioactivitate
Art. 10. Ñ (1) Alimentele ºi furajele oferite la export trebuie sã fie
însoþite de certificate de export conform anexei nr. 3.
(2) Autoritãþile competente vor fi desemnate în termen de 90 de zile
de la publicarea prezentelor norme, de cãtre Ministerul Sãnãtãþii ºi
Familiei ºi de Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, conform
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atribuþiilor specifice stabilite în reglementãrile în vigoare, ºi vor fi publicate
în Monitorul Oficial al României.
(3) Autoritãþile menþionate la alin. (2) vor completa pct. 18 din anexa
nr. 3.
CAPITOLUL V
Nivelurile radiologice ale alimentelor de micã importanþã
Art. 11. Ñ Lista cuprinzând alimentele de micã importanþã este prezentatã în anexa nr. 4, iar nivelurile maxime admise de contaminare ale
acestora sunt în concordanþã cu art. 2 alin. (2).

CAPITOLUL VI
Dispoziþii finale
Art. 12. Ñ Procedurile privind prelevarea probelor de produs, efectuarea analizelor, distrugerea sau returnarea loturilor necorespunzãtoare în
þara de origine, recuperarea costurilor privind prelevarea probelor ºi efectuarea analizelor, precum ºi a costurilor determinate de returnarea sau
distrugerea produselor necorespunzãtoare se stabilesc ºi se aprobã prin
ordin comun al ministrului sãnãtãþii ºi familiei ºi al ministrului agriculturii,
alimentaþiei ºi pãdurilor, pânã la data de 1 ianuarie 2003.
Art. 13. Ñ Anexele nr. 1Ñ4 fac parte integrantã din prezentele
norme.
ANEXA Nr. 1
la norme

NIVELURILE MAXIME ADMISE

pentru alimente ºi furaje (Bq/kg)
Alimente1)
Produse
lactate4)

Alte alimente,
cu excepþia
alimentelor
de micã
importanþã5)

Alimente
lichide6)

75
150
1

125
500
20

750
2.000
80

125
500
20

370

370

600

370

Alimente
pentru sugari3)

Izotopi ai stronþiului, în special Sr-90
Izotopi ai iodului, în special I-131
Izotopi ai plutoniului ºi ai elementelor de transplutoniu
alfaemiþãtori, în special Pu-239, Am-241
Toþi ceilalþi nuclizi cu timp de înjumãtãþire mai mare
de 10 zile, în special Cs-134, Cs-1377)

Furaje2)

1250

1)
2)

Nivelul aplicabil produselor concentrate sau uscate este calculat în funcþie de produsul reconstituit preparat pentru consum.
Nivelurile maxime admise pentru furaje vor fi definite în conformitate cu art. 2 din norme, avându-se în vedere cã nivelurile respective
influenþeazã respectarea nivelurilor maxime admise pentru alimente. Controlul radioactivitãþii furajului nu garanteazã singur în toate situaþiile aceastã respectare ºi nu micºoreazã importanþa cerinþei de monitorizare a produselor de origine animalã destinate consumului uman.
3) Alimentele pentru sugari sunt acele alimente destinate hrãnirii sugarilor în timpul primelor 4 pânã la 6 luni de viaþã, care îndeplinesc prin ele
însele cerinþele nutritive ale acestei categorii de persoane ºi care sunt introduse spre vânzare cu amãnuntul în ambalaje care sunt în mod clar identificate ºi etichetate ”preparat alimentar pentru sugariÒ.
4) Produsele lactate sunt acele produse care corespund urmãtoarelor coduri CN, inclusiv, dacã este necesar, oricãror modificãri care pot fi
efectuate ulterior acestora: 0401, 0402 (excepþie 0402 29 11).
5) Alimentele de micã importanþã prevãzute în anexa nr. 4 ºi nivelurile corespunzãtoare ce vor fi aplicate acestora vor fi definite în conformitate cu art. 2 alin. (2) din norme.
6) Alimentele lichide definite în rubrica 2009 ºi în cap. 22 al nomenclatorului combinat. Valorile sunt calculate avându-se în vedere consumul
de apã de robinet ºi aceleaºi valori trebuie aplicate ºi surselor de apã de bãut.
7) Carbon 14, tritiu ºi potasiu 40 nu sunt incluse în aceastã grupã.
ANEXA Nr. 2
la norme
LISTA

cuprinzând produsele care fac obiectul prezentelor norme
Codul CN
0101 19
0102 90
0103 91
0103 92
0104 10
0104 20
0105
0106 00
Capitolul
Capitolul

10

90
2
4

0709 51
0710 80 69
0711 90 60
0712 30 00
0810 40
0811 90 50
0811 90 70

Descriere
(Cai, mãgari, catâri ºi catârce vii): (cai): pentru sacrificare
(Animale vii din specia bovinelor): (altele): specii domestice
(Animale vii din specia porcinelor): (altele): care cântãresc mai puþin de 50 kg
(Animale vii din specia porcinelor): (altele): care cântãresc 50 kg sau mai mult
(Animale vii din specia ovinelor ºi caprinelor): (ovine) (cu excepþia animalelor de reproducere de rasã purã, cod CN 0104 10 10)
(Animale vii din specia ovinelor ºi caprinelor): (caprine): altele
Pãsãri vii, adicã pãsãri de curte din specia Gallus domesticus, raþe, gâºte, curcani ºi bibilici
Alte animale vii
Carne ºi subproduse din carne comestibile
Produse lactate; ouã de pãsãri; miere naturalã; produse comestibile de origine animalã, care nu sunt specificate sau incluse în altã
parte (cu excepþia produselor aferente codurilor CN 0408 11 20, 0408 19 20 ºi 0408 99 20)
(Alte legume, proaspete sau refrigerate): ciuperci (cu excepþia genului Agaricus, cod CN 0709 51 10)
[Legume (negãtite sau gãtite în apã prin fierbere sau aburi), congelate]: (alte legume): (ciuperci): altele
[Legume provizoriu conservate (de exemplu, cu ajutorul gazului de dioxid de sulf, în saramurã, în apã cu sulf sau în orice alte
soluþii de conservare), dar care în starea respectivã nu sunt proprii pentru consum imediat]
(Legume deshidratate, întregi, tãiate în bucãþi, în felii, sfãrâmate sau pudrã, dar care nu sunt altfel preparate): ciuperci ºi trufe
(Alte fructe, proaspete): meriºoare, afine ºi alte fructe din genul Vaccinium
(Fructe ºi nuci, negãtite sau gãtite în apã prin fierbere sau aburi, congelate, cu sau fãrã conþinut adãugat de zahãr sau de alte
substanþe de îndulcire): (altele): fructe din speciile Vaccinium myrtillus
(Fructe ºi nuci, negãtite sau gãtite în apã prin fierbere sau aburi, congelate, cu sau fãrã conþinut adãugat de zahãr sau de alte
substanþe de îndulcire): (altele): fructe din speciile Vaccinium myrtilloides ºi Vaccinium angustifolium
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Codul CN

Descriere

0812 90 40

[Fructe ºi nuci, provizoriu conservate (de exemplu, cu ajutorul gazului de dioxid de sulf, în saramurã, în apã cu sulf sau în orice
alte soluþii de conservare), dar care în starea respectivã nu sunt proprii pentru consum imediat]: (altele): fructe din speciile
Vaccinium myrtillus
Ceai, aromatizat sau nearomatizat
[Ghimbir, ºofran, ºofran de India (curcuma), cimbru, frunze de laur, curry ºi alte condimente]: cimbru; frunze de laur
Cârnaþi ºi produse similare din carne, subproduse din carne sau sânge; preparate alimentare pe baza acestor produse
Alte cãrnuri preparate sau conservate, subproduse din carne sau sânge
Extracte ºi sucuri din carne, peºte sau crustacee, moluºte sau alte nevertebrate acvatice
(Legume, fructe, nuci ºi alte pãrþi comestibile vegetale, preparate sau conservate cu oþet sau acid acetic): (altele): ciuperci
(Ciuperci ºi trufe, preparate sau conservate în alt mod decât cu oþet sau acid acetic): altele: (ciuperci)
(Extracte, esenþe ºi concentrate de cafea, ceai sau mate ºi preparate pe baza acestor produse sau pe bazã de cafea, ceai sau
mate; cicoare prãjitã sau alþi substituenþi prãjiþi de cafea ºi extracte, esenþe ºi concentrate aferente acestora): extracte, esenþe ºi
concentrate de ceai sau mate ºi preparate pe baza acestor extracte, esenþe sau concentrate sau pe bazã de ceai sau mate
Ciuperci, proaspete sau refrigerate, altele decât ciupercile de culturã
Ciuperci (negãtite sau gãtite în apã prin fierbere sau aburi), congelate, altele decât ciupercile de culturã
Ciuperci provizoriu conservate (de exemplu, cu ajutorul gazului de dioxid de sulf, în saramurã, în apã cu sulf sau în orice alte
soluþii de conservare), dar care în starea respectivã nu sunt proprii pentru consum imediat, altele decât ciupercile de culturã
Ciuperci deshidratate, întregi, tãiate în bucãþi, în felii, sfãrâmate sau pudrã, dar care nu sunt altfel preparate, altele decât ciupercile de culturã
Ciuperci, preparate sau conservate cu oþet sau acid acetic, altele decât ciupercile de culturã
Ciuperci, preparate sau conservate în alt mod decât cu oþet sau acid acetic, altele decât ciupercile de culturã

0902
0910
1601
1602
1603
2001
2003
2101

40
00
00
90 50
10 80
20

ex 0709 51
ex 0710 80 69
ex 0711 90 60
ex 0712 30 00
ex 2001 90 50
ex 2003 10 80

ANEXA Nr. 3
la norme
CERTIFICAT DE EXPORT PENTRU PRODUSELE AGRICOLE

(un certificat per produs)
Acest certificat trebuie depus în trei exemplare ºi pãstrat de organele vamale.
Declaraþia exportatorului

1. Exportator (numele, adresa completã, þara):

5. Þara de origine:

2. Destinatar (numele, adresa completã, þara):

7. Numãrul/numerele facturii/facturilor:

3. Identitatea mijlocului de transport:

8. Numãrul ºi natura
ambalajelor:

4. Descrierea produselor:

10. Masa brutã (kg):

6. Þara de destinaþie:

9. Mãrcile ºi numerele loturilor:

11. Masa netã (kg):

12. Subsemnatul, responsabil cu aceste exporturi, certific informaþia de mai sus.
Data:

Locul:

Numele ºi prenumele (cu majuscule):

Semnãtura2):

Certificatul emis de laborator

13. Numãrul de probe analizate pentru produsele de mai sus:

15. Identitatea laboratorului (numele, adresa completã, þara):

14. Nivelurile de radioactivitate înregistrate pentru fiecare probã
(Bq/kg) (se specificã numãrul lotului pentru fiecare probã):

16. Acreditat de (numele ºi adresa organismului):
17. Data, numele (cu majuscule), semnãtura ºi ºtampila
laboratorului2):

Raport
Nr. ........................................ data ......................................
Acest raport trebuie prezentat imediat la cererea autoritãþilor
de control.
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Certificatul emis de autoritatea competentã

18. Subsemnatul certific cã nivelul de radioactivitate exprimat în cesiu -134 ºi -137 pentru produsele descrise mai sus nu depãºeºte:
370 Bq/kg pentru lapte ºi produsele din lapte ºi pentru alimentele destinate hrãnirii speciale a sugarilor ºi 600 Bq/kg pentru toate celelalte produse enumerate în Normele privind alimentele ºi furajele contaminate radioactiv dupã un accident nuclear sau altã situaþie de urgenþã radiologicã/1.250 Bq/kg pentru furaje1).
Locul:

Data:

Numele ºi prenumele (cu majuscule):

Semnãtura2):

ªtampila2):
1)
2)

A se ºterge menþiunile inutile.
Semnãturile ºi ºtampilele trebuie sã fie într-o culoare diferitã de culoarea textului.
ANEXA Nr. 4
la norme
LISTA

cuprinzând alimentele de micã importanþã
Codul CN
0703
0709
0709
0711
0712
0714

20
52
90
30
30

00
00
40
00
00

0814 00 00
0903
0904
0905
0906
0907
0908
0909
0910
1106
1108
1210
1211

00 00
00 00
00 00

20
14 00

1301
1302
1504
1604
1801
1802
1803
2003
2006
2102
2936
3301

30
00 00
00 00
20 00
00

Descriere
Usturoi (proaspãt sau refrigerat)
Trufe (proaspete sau refrigerate)
Capere (proaspete sau refrigerate)
Capere (conservate provizoriu, dar neindicate pentru consumul imediat în acea stare)
Trufe (uscate, întregi, tãiate, feliate, bucãþi sau pulbere, dar nepreparate ulterior)
Manioc, arorut, salep, anghinare de Ierusalim, cartofi dulci ºi alte rãdãcinoase ºi tuberculi similari cu conþinut ridicat de amidon sau
inulinã, proaspeþi sau uscaþi, feliaþi sau pelete, mãduvã din arbore de pâine
Coajã de citrice sau pepeni (inclusiv pepenii verzi), proaspãtã, congelatã, uscatã sau conservatã temporar în saramurã, apã sulfuroasã sau în alte soluþii conservante
Mate
Ardei tip Piper; fructe uscate sau zdrobite tip Capsicum sau Pimenta
Vanilia
Scorþiºoarã ºi flori de scorþiºoarã
Cuiºoare (fructe îngregi, cuiºoare ºi tulpini)
Nucºoarã, condiment de nucºoarã ºi cardamon (nucºoarã)
Seminþe de anason, anason, anason mare, coriandru, chimen sau chimion; ienupãr
Ghimbir, ºofran, ºofran de India (curcuma), cimbru, frunze de dafin, curry ºi alte arome
Fãinã ºi fãinã de sagotier, rãdãcinoase sau tuberculi de tipul celor de la nr. 0714
Amidon de manioc (cassava)
Conuri de hamei, proaspete sau uscate, mãcinate sau nu, pudrã sau în formã de pelete; lupulinã
Plante ºi pãrþi din plante (inclusiv seminþe ºi fructe), din specii utilizate în parfumerie, farmacie sau ca insecticide, fungicide sau în
scopuri similare, proaspete sau uscate, tãiate sau netãiate, zdrobite sau pudrã
Lac; cauciucuri naturale, rãºini, cauciucuri-rãºini ºi balsamuri
Seve ºi extracte vegetale; substanþe pectice, pectinate ºi pectate; agar-agar ºi alte mucilagii ºi agenþi de îngroºare, modificaþi sau
nu, derivaþi din produse vegetale
Grãsimi ºi uleiuri ºi fracþiunile lor, din peºte sau mamifere marine, rafinate sau nu, dar nemodificate chimic
Caviar ºi substituenþi ai caviarului
Boabe de cacao, întregi sau sfãrâmate, crude sau prãjite
Coji, tegumente, membrane ºi alte reziduuri de cacao
Pastã de cacao, degresatã sau nu
Trufe (preparate sau conservate altfel decât în oþet sau acid acetic)
Fructe, nuci, pieliþã de fructe ºi alte pãrþi din plante, conservate în zahãr (drained, glasat sau cristalizat)
Drojdie (activã sau inactivã); alte microorganisme unicelulare, moarte (neincluzând vaccinurile de la poz. nr. 3002); prafuri de copt
preparate
Provitamine ºi vitamine, naturale sau reproduse prin sintezã (inclusiv concentratele naturale), derivatele acestora utilizate în speþã ca
vitamine ºi amestecurile acestora, fie cã sunt în solvent sau nu
Uleiuri esenþiale (terpenice sau neterpenice), incluzând concretes ºi absolutes; rãºini; concentratele de uleiuri esenþiale în grãsimi, în
uleiuri saturate, în tipuri de cearã sau produse similare, obþinute prin extracþie sau macerare; subproduse terpenice ale deterpenãrii
uleiurilor esenþiale; distilate apoase ºi soluþii apoase ale uleiurilor esenþiale
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