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DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea plãþii contribuþiei României la Fondul de Cooperare
al Iniþiativei Central Europene
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. 1. Ñ Se aprobã plata contribuþiei României,
începând cu anul 2002, la Fondul de Cooperare al Iniþiativei Central Europene, în valoare de 9.000 euro.

Art. 2. Ñ Suma necesarã plãþii contribuþiei prevãzute la
art. 1 se suportã din fondurile aprobate cu aceastã destinaþie în bugetul Ministerului Afacerilor Externe.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 18 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Bucureºti, 9 iulie 2002.
Nr. 476.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea plãþii contribuþiei
României la Fondul de Cooperare al Iniþiativei Central Europene
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea
plãþii contribuþiei României la Fondul de Cooperare al

Iniþiativei Central Europene ºi se dispune publicarea acestei
legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 9 iulie 2002.
Nr. 651.
«
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea art. 29 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Articolul 29 litera e) din Legea
nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie
1995, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se modificã
ºi va avea urmãtorul cuprins:

”e) constituirea în diferite forme de asociere cu caracter
profesional, tehnico-ºtiinþific, cultural, sportiv-recreativ sau
caritabil, cu excepþia celor sindicale ori care contravin
comenzii unice, ordinii ºi disciplinei specifice instituþiei
armatei, este permisã în condiþiile stabilite prin regulamentele militare.Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 13 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (1) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Bucureºti, 9 iulie 2002.
Nr. 478.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 29 lit. e) din Legea nr. 80/1995
privind Statutul cadrelor militare
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru modificarea
art. 29 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor

militare ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 9 iulie 2002.
Nr. 653.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiþiile sanitare veterinare pentru producerea,
comerþul cu statele membre ale Uniunii Europene ºi importul din þãri terþe al unor alimente pentru
animalele de companie ºi al unor produse comestibile neprelucrate pentru animalele de companie
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 ºi completãrile ulterioare,
vãzând Referatul de aprobare nr. 153.565 din 19 februarie 2002, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã
Veterinarã,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã privind
condiþiile sanitare veterinare pentru producerea, comerþul cu
statele membre ale Uniunii Europene ºi importul din þãri
terþe al unor alimente pentru animalele de companie ºi al
unor produse comestibile neprelucrate pentru animalele de
companie, 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 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 15 zile de la data publicãrii lui.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 26 februarie 2002.
Nr. 88.
ANEXÃ

NORMÃ SANITARÃ VETERINARÃ
privind condiþiile sanitare veterinare pentru producerea, comerþul cu statele membre ale Uniunii Europene
ºi importul din þãri terþe al unor alimente pentru animalele de companie ºi al unor produse comestibile neprelucrate
pentru animalele de companie
CAPITOLUL I
Prevederi generale
Art. 1. Ñ În sensul prezentei norme sanitare veterinare
se înþelege prin:
a) alimente pentru animale de companie, sub formã uscatã Ñ
alimente granulate, cu cel mult 15% umiditate, care au în
compoziþie mai multe ingrediente: cereale, carne, organe,
subproduse, grãsimi, minerale, vitamine etc., care au fost
supuse în timpul producerii la temperaturi de naturã sã
distrugã toþi agenþii patogeni ºi care nu necesitã pentru
depozitare temperaturi de refrigerare sau de congelare;
b) alimente pentru animale de companie, în ambalaje ermetic închise Ñ alimente ambalate în recipiente metalice, cu
cel puþin 65% umiditate, care au în compoziþie mai multe
ingrediente: cereale, carne, organe, subproduse, grãsimi
etc., care au fost supuse în timpul producerii la temperaturi
de naturã sã distrugã toþi agenþii patogeni ºi care nu
necesitã pentru depozitare temperaturi de refrigerare sau
congelare;
c) alimente pentru animale de companie, sub formã
semiumedã Ñ alimente cu 15%Ñ65% umiditate, care au
în compoziþie mai multe ingrediente: cereale, carne, organe,

subproduse, grãsimi, minerale, vitamine, conservanþi etc.,
care au fost supuse în timpul producerii la temperaturi de
naturã sã distrugã toþi agenþii patogeni ºi care nu necesitã
pentru depozitare temperaturi de refrigerare sau congelare.
Art. 2. Ñ Autoritatea veterinarã centralã din România va
aviza importul alimentelor pentru animalele de companie,
care pot conþine proteine animale procesate, derivate din
materiale cu grad ridicat de risc care nu sunt destinate
consumului uman, în ambalaje închise ermetic, din þãri
terþe, dacã acestea sunt însoþite de un certificat de
sãnãtate conform modelului prevãzut în anexa nr. 1 la prezenta normã sanitarã veterinarã.
Art. 3. Ñ Autoritatea veterinarã centralã din România va
aviza importul alimentelor pentru animale de companie, sub
formã uscatã, care nu trebuie sã conþinã proteine animale
procesate derivate din materiale cu grad ridicat de risc, din
þãri terþe, dacã acestea sunt însoþite de un certificat de
sãnãtate conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la
prezenta normã sanitarã veterinarã.
Art. 4. Ñ Autoritatea veterinarã centralã din România va
aviza importul alimentelor pentru animalele de companie,
sub formã semiumedã, care nu trebuie sã conþinã proteine
animale procesate provenite din materiale cu grad ridicat
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de risc, din þãri terþe, dacã acestea sunt însoþite de un
certificat de sãnãtate conform modelului prevãzut în anexa
nr. 3 la prezenta normã sanitarã veterinarã.
Art. 5. Ñ Autoritatea veterinarã centralã din România va
aviza importul produselor comestibile neprelucrate, pentru
animale de companie, obþinute din piei de animale copitate,
din þãri terþe, dacã acestea sunt însoþite de un certificat de
sãnãtate conform modelului prevãzut în anexa nr. 4 la prezenta normã sanitarã veterinarã.
Art. 6. Ñ Autoritatea veterinarã centralã din România va
aviza importul alimentelor pentru animalele de companie,
care pot conþine proteine animale procesate, conform
Ordinului ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor
nr. 504/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
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, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 1 februarie 2002, care nu sunt destinate consumului uman, în
ambalaje închise ermetic, din statele membre ale Uniunii
Europene, dacã acestea sunt însoþite de un certificat de
sãnãtate conform modelului prevãzut în anexa nr. 5 la
prezenta normã sanitarã veterinarã.
Art. 7. Ñ Autoritatea veterinarã centralã din România va
aviza importul alimentelor pentru animale de companie, sub
formã uscatã sau semiumedã, care nu trebuie sã conþinã
proteine animale procesate derivate din materiale cu grad
ridicat de risc, din statele membre ale Uniunii Europene,
dacã acestea sunt însoþite de un certificat de sãnãtate conform modelului prevãzut în anexa nr. 6 la prezenta normã
sanitarã veterinarã.
Art. 8. Ñ Autoritatea veterinarã centralã din România va
aviza importul produselor neprelucrate pentru animale de
companie, fabricate din piei de animale copitate, din statele membre ale Uniunii Europene, dacã acestea sunt
însoþite de un certificat de sãnãtate conform modelului
prevãzut în anexa nr. 7 la prezenta normã sanitarã veterinarã.
Art. 9. Ñ Autoritatea veterinarã centralã din România va
aviza importul de materie primã cu risc scãzut, conform
Ordinului ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor
nr. 504/2001, destinatã producerii alimentelor pentru animale de companie, din statele membre ale Uniunii
Europene sau din þãri terþe, dacã aceasta este însoþitã de
un certificat de sãnãtate conform modelului prevãzut în
anexa nr. 8 la prezenta normã sanitarã veterinarã.
Art. 10. Ñ Certificatele de sãnãtate prevãzute în anexele nr. 1Ñ4 la prezenta normã sanitarã veterinarã pot fi
folosite pentru exportul din România al produselor
menþionate cãtre statele membre ale Uniunii Europene,
pentru importul acestor produse din þãri terþe ºi din þãri
membre ale Uniunii Europene, pânã la aderarea României
la Uniunea Europeanã.
Art. 11. Ñ Certificatele de sãnãtate menþionate în anexele nr. 5Ñ7 la prezenta normã sanitarã veterinarã vor fi
utilizate când România va deveni stat membru al Uniunii
Europene sau când existã un acord bilateral cu o altã þarã,
iar certificatul de sãnãtate menþionat în anexa nr. 8 la prezenta normã sanitarã veterinarã va fi utilizat la importul de
materie primã cu risc scãzut, conform Ordinului ministrului
agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 504/2001, destinatã
producerii alimentelor pentru animale de companie, din statele membre ale Uniunii Europene sau din þãri terþe.
Art. 12. Ñ Certificatele de sãnãtate menþionate în anexele nr. 1Ñ8 vor fi formate dintr-o singurã filã ºi comple-

tate în mod obligatoriu în limba românã, precum ºi în
limba þãrii de intrare în Uniunea Europeanã în cazul exportului.
CAPITOLUL II
Condiþii sanitare veterinare pentru alimentele
destinate animalelor de companie, ce conþin materiale
cu risc scãzut în sensul Ordinului ministrului agriculturii,
alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 504/2001
Art. 13. Ñ Fiecare transport de alimente pentru animale
de companie, în ambalaje închise ermetic, trebuie sã fie
însoþit de un certificat eliberat ºi semnat de un medic veterinar oficial din þara de origine, care sã ateste cã produsul
a fost supus unui tratament termic la o valoare Fc minimã
de 3,0.
Art. 14. Ñ Fiecare transport de alimente semiumede
pentru animale de companie trebuie sã fie însoþit fie de
documentul comercial, fie de certificatul prevãzut la art. 13
lit. b) din 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, care sã
ateste cã:
a) materiile prime de origine animalã, din care au fost
produse alimentele pentru animale de companie, au fost
obþinute numai de la animale tãiate, a cãror carne a fost
avizatã ca fiind bunã pentru consumul uman;
b) ingredientele de origine animalã au fost supuse unui
tratament termic la o temperaturã de cel puþin 90¼C pentru
toatã compoziþia lor;
c) dupã prelucrare au fost luate mãsuri efective pentru
a se asigura cã transportul nu a fost expus la recontaminare.
Art. 15. Ñ (1) Alimentele pentru animale de companie,
sub formã uscatã, trebuie sã fie produse din materii prime
care au fost materiale cu risc scãzut în conformitate cu
art. 13 lit. b) din norma sanitarã veterinarã aprobatã prin
Ordinul ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor
nr. 504/2001;
(2) Fiecare transport este însoþit de un document
comercial sau certificat prevãzut în art. 13 lit. b) din norma
sanitarã veterinarã aprobatã prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 504/2001, care atestã cã:
a) alimentele pentru animale de companie, sub formã
uscatã, cuprind produse de la animale tãiate ºi tratate termic în aºa fel încât sã se obþinã o temperaturã de cel
puþin 90¼C pentru toatã compoziþia lor, înþelegându-se cã
tratamentul nu a fost necesar pentru produsele finite ale
cãror ingrediente au fost supuse acestui tratament;
b) dupã tratamentul termic s-au luat toate mãsurile de
precauþie pentru a se asigura cã produsul nu a fost contaminat în vreun fel înainte de expediere;
c) produsul este împachetat în ambalaje noi (pungi
sau saci);
d) procesul a fost testat cu rezultate satisfãcãtoare în
conformitate cu prevederile cap. III din anexa nr. 2 la
norma sanitarã veterinarã aprobatã prin Ordinul ministrului
agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 504/2001.
Art. 16. Ñ Fiecare transport de produse fabricate din
piei prelucrate trebuie sã fie însoþit de un document comercial sau certificat prevãzut la art. 13 lit. b) din norma sanitarã veterinarã aprobatã prin Ordinul ministrului agriculturii,
alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 504/2001, care sã ateste cã
produsele au fost supuse în timpul prelucrãrii unui trata-

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 537/23.VII.2002
ment termic îndeajuns de puternic pentru a distruge organismele patogene, inclusiv Salmonella, ºi cã s-au luat
mãsuri efective dupã prelucrare în scopul prevenirii contaminãrii produselor.
CAPITOLUL III
Condiþii sanitare veterinare pentru materia primã
destinatã fabricãrii alimentelor pentru animale
de companie
Art. 17. Ñ (1) Prin materie primã se înþelege carne
proaspãtã, glande, organe ºi alte subproduse, precum ºi
mucoasele intestinale, care nu sunt destinate consumului
uman. Materia primã va fi consideratã ca fiind proaspãtã
dacã a fost supusã numai congelãrii sau altui tratament
care nu a avut ca rezultat distrugerea sigurã a agenþilor
patogeni; materialele folosite pot fi numai materiale cu risc
scãzut în sensul Ordinului ministrului agriculturii, alimentaþiei
ºi pãdurilor nr. 504/2001.
(2) Materia primã trebuie însoþitã de un document
comercial sau certificat prevãzut la art. 13 lit. b) din norma
sanitarã veterinarã aprobatã prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 504/2001 sau de un certificat conform modelului stabilit în anexa nr. 8.
(3) În cazul comercializãrii certificatul original de
sãnãtate sau documentul comercial trebuie sã ajungã la
autoritatea veterinarã responsabilã pentru uzina de prelucrare, depozitul frigorific intermediar sau instalaþia de sortare, iar în cazul importurilor trebuie verificat de
Inspectoratul de poliþie sanitarã veterinarã de frontierã.
(4) Materia primã trebuie sã ajungã direct la uzinele de
prelucrare, aprobate ºi autorizate, care îndeplinesc condiþiile
prevãzute de Ordinul ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi
pãdurilor nr. 504/2001, sau la depozitele frigorifice aprobate, pentru depozitare intermediarã; România va informa
Comisia Europeanã despre aprobarea acestor instalaþii de
sortare.
(5) Materia primã trebuie transportatã la uzina de prelucrare numai în containere sau vehicule impermeabile, sigilate în mod corespunzãtor; inscripþia ”Doar pentru
producerea de alimente pentru animale de companieÒ trebuie sã aparã pe recipientele ºi documentele însoþitoare;
numele ºi adresa întreprinderii destinatare trebuie sã aparã
pe containerele ºi pe documentele însoþitoare.
(6) Vehiculele ºi containerele folosite pentru transportul
materiei prime, împreunã cu toate echipamentele sau aparatele care au intrat în contact cu materia primã neprelucratã, trebuie curãþate ºi dezinfectate. Materialul folosit la
ambalare trebuie incinerat sau eliminat prin alte mijloace,
conform instrucþiunilor medicului veterinar oficial.
(7) Depozitarea intermediarã a materiei prime va fi permisã numai în depozite frigorifice aprobate în acest scop,
sub autorizarea ºi supravegherea medicului veterinar oficial;
materia primã trebuie depozitatã separat de celelalte materii în aºa fel încât sã se previnã orice contaminare.
(8) La uzina de prelucrare materia primã trebuie prelucratã în aºa fel încât sã se distrugã toþi agenþii patogeni ºi
sã se înlãture orice pericol pentru sãnãtatea animalelor
domestice; îndepãrtarea materiei prime din uzinã, pentru
distrugere în uzinele de prelucrare aprobate sau înregistrate în acest scop, conform Ordinului ministrului agriculturii,
alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 504/2001, va fi permisã numai
în cazuri excepþionale ºi cu autorizarea medicului veterinar
oficial; prevederile alin. (5), (6) ºi (9) se vor aplica în mod
corespunzãtor pentru transportul de materie primã ºi pentru
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înºtiinþarea medicului veterinar oficial responsabil de uzina
de prelucrare.
(9) În cazul în care materia primã este transportatã de
la uzina de origine sau este importatã, medicul veterinar oficial responsabil pentru uzina de origine sau Inspectoratul de
poliþie sanitarã veterinarã de frontierã, în cazul importurilor,
va înºtiinþa medicul veterinar oficial responsabil pentru uzina
de prelucrare, depozitul intermediar sau instalaþia de sortare
despre acest lucru prin ”Sistemul AnimoÒ, telex sau fax.
(10) Importurile de materie primã se supun urmãtoarelor
prevederi:
a) România va autoriza importul de materie primã doar
din þãrile Uniunii Europene ºi din þãri terþe aflate pe lista
aprobatã de autoritatea veterinarã centralã din România;
b) dupã controlul de frontierã materiile prime vor fi
transportate, sub supravegherea autoritãþii veterinare competente, fie la o uzinã de prelucrare, aprobatã ºi autorizatã,
care se aflã sub supravegherea permanentã a unui medic
veterinar oficial ºi care garanteazã cã materiile prime vor fi
folosite numai în scopul permis ºi cã nu vor ieºi din uzinã
neprelucrate, fie la un depozit intermediar autorizat sau la
o instalaþie de sortare aprobatã;
c) certificatul de sãnãtate, care poartã ºtampila
Inspectoratului de poliþie sanitarã veterinarã de frontierã,
trebuie sã însoþeascã materia primã pânã la uzina de
destinaþie.
CAPITOLUL IV
Controlul sanitar veterinar al alimentelor
pentru animale de companie
Art. 18. Ñ (1) Importurile de alimente pentru animalele
de companie din statele membre ale Uniunii Europene vor
fi supuse atât controlului fizic, cât ºi al documentelor la
punctele de trecere a frontierei de stat ºi la destinaþie, iar
dacã existã suspiciuni în ceea ce priveºte originea mãrfii,
compoziþia sau a valabilitatea produsului, se controleazã ºi
prin examen de laborator.
(2) Autoritatea veterinarã competentã este singura în
mãsurã sã decidã dacã se efectueazã examene de laborator, precum ºi analizele ce se vor efectua, în funcþie de
situaþia existentã în timpul controlului pentru importul din
Uniunea Europeanã de alimente pentru animale de
companie.
Art. 19. Ñ (1) Importurile de alimente pentru animale
de companie provenite din þãrile terþe vor fi controlate la
punctele de trecere a frontierei de stat atât fizic, cât ºi din
punct de vedere al documentelor, iar la destinaþie, din
punct de vedere al documentelor, fizic ºi prin examene de
laborator, dupã cum urmeazã:
a) primul transport importat în anul respectiv se examineazã complet prin examene de laborator, pentru fiecare
sortiment importat;
b) fiecare transport care urmeazã sã fie importat dupã
primul, care a fost examinat ºi prin examene de laborator
complete ºi a corespuns, se va examina prin examen
bacteriologic pentru depistarea Salmonella, Clostridium
perfringens ºi a enterobacteriaceelor, pentru fiecare sortiment importat;
c) dacã la examenul complet de laborator s-au decelat
probe pozitive, urmãtoarele trei transporturi vor fi examinate
complet. Când rezultatele celor trei examinãri sunt negative, procedura de examinare se continuã ca la lit. b).
Dacã rezultatele celor trei examinãri complete nu sunt
negative se va interzice importul pentru produsul respectiv,
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de la producãtorul în cauzã, pe o perioadã de un an de la
data realizãrii importului.
(2) Modul de recoltare a probelor va fi în conformitate
cu Ordinul ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor
nr. 390/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
privind controlul oficial al furajelor pentru animale, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din
30 noiembrie 2001.
(3) Dacã în urma examenului de laborator se deceleazã
probe pozitive la probele recoltate dupã examenul complet,
procedura de examinare se va relua pentru urmãtorul
import cu examen complet.
(4) Sortimentele decelate pozitiv în urma examenelor de
laborator vor fi valorificate conform Ordinului ministrului
agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 504/2001.
Art. 20. Ñ Examenul de laborator pentru produsele
importate se va efectua numai în laboratoarele sanitare
veterinare de stat.
Art. 21. Ñ Costurile examenelor de la laborator vor fi
suportate de cãtre importator.
Art. 22. Ñ (1) Alimentele pentru animalele de companie
produse pe teritoriul României vor fi supuse examenului
complet de laborator pentru fiecare lot în parte.
(2) Examenele de laborator pentru probele recoltate de
la produsele specificate la alin. (1) se vor efectua în

laboratoare autorizate sanitar-veterinar, iar costurile examenelor sunt suportate de cãtre producãtor.
Art. 23. Ñ Alimentele pentru animalele de companie
supuse controlului sanitar-veterinar prin examene de laborator nu vor fi comercializate pânã la obþinerea rezultatului
examenului de laborator.
Art. 24. Ñ Condiþiile sanitare veterinare pentru producerea ºi comercializarea cãrnii tocate sau preparatelor din
carne tocatã, sub formã refrigeratã sau congelatã, destinate
animalelor de companie, sunt aceleaºi ca ºi pentru cele
destinate consumului uman.
Art. 25. Ñ Este interzisã folosirea alimentelor destinate
carnivorelor domestice ca sursã de hranã pentru alte specii
de animale.
Art. 26. Ñ Comercializarea alimentelor pentru animalele
de companie în unitãþi de desfacere în care se comercializeazã ºi produse destinate consumului uman se va putea
face doar în ambalajele în care au fost ambalate de cãtre
producãtor, fãrã deschiderea acestora, iar în unitãþile de
comercializare specializate se va putea face ºi
deschizându-se ambalajele originale, numai pentru alimentele sub formã uscatã, dar cu respectarea mãsurilor de
igienã.
ANEXA Nr. 1
la norma sanitarã veterinarã

CERTIFICAT DE SÃNÃTATE

pentru alimente în ambalaje închise ermetic, pentru animalele de companie
Observaþie pentru importator:
Acest certificat este eliberat numai în scop veterinar ºi originalul trebuie sã însoþeascã transportul pânã când ajunge la punctul de control la frontierã.
Þara de destinaþie: .................................................................................................ÉÉÉÉÉÉ
Numãrul de referinþã al certificatului de sãnãtate: ..........................................................ÉÉÉ
Þara exportatoare: .................................................................................................ÉÉÉÉÉÉ
Ministerul de resort: ..................................................................................................ÉÉÉÉÉ
Departamentul de autorizare: ................................................................................ÉÉÉÉÉÉ
I. Date de identificare a alimentelor pentru animalele de companie
Alimentele pentru animale au fost obþinute din materii prime provenind de la urmãtoarele
specii: .......................................................................................................................ÉÉÉÉÉÉÉÉ
.................................................................................................................................................................
Natura ambalajului: ..........................................................................................................................
Numãrul de bucãþi sau pachete: ....................................................................................................
Greutatea netã: ................................................................................................................................
II. Originea alimentelor pentru animalele de companie
Adresa ºi numãrul de înregistrare veterinarã ale întreprinderii aprobate sau înregistrate: ......
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
III. Destinaþia alimentelor pentru animalele de companie
Alimentele pentru animale vor fi expediate din:............................................................................
(locul de încãrcare)

cãtre: ........................................................................................................................................................,
(þara ºi locul de destinaþie)

folosindu-se urmãtoarele mijloace de transport: .................................................................................. .
Numãrul sigiliului1) :..........................................................................................................................
Numele ºi adresa expeditorului:......................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Numele ºi adresa destinatarului: ....................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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IV. Atestare
Subsemnatul, medic veterinar oficial, adeveresc prin prezenta atestare cã alimentele pentru
animalele de companie descrise mai sus:
a) au fost supuse unui tratament termic la o valoare minimã Fc de 3,0 în ambalaje sigilate
ermetic;
b) au fost analizate printr-o eºantionare aleatorie din cel puþin 5 ambalaje pentru fiecare lot
prelucrat cu ajutorul unor metode de diagnosticare de laborator pentru a se asigura tratamentul
termic adecvat al întregului transport aºa cum se prevede la lit. a);
c) au fost produse folosindu-se proteine provenind de la rumegãtoare2);
c) au fost produse fãrã a se folosi proteine provenind de la rumegãtoare2);
d) nu au fost produse de la:
1. animale crescute pentru producþia agricolã care au murit, dar nu au fost tãiate, inclusiv
animale nãscute moarte ºi nenãscute, ºi, fãrã a se prejudicia situaþiile de tãiere de urgenþã din
motive de sãnãtate, animale domestice care au murit în timpul transportului;
2. animale care au fost ucise în contextul mãsurilor de combatere a bolilor fie la ferme, fie
în alt loc desemnat de autoritatea competentã;
3. deºeuri animale, inclusiv sânge, provenind de la animale care au arãtat în cursul
inspecþiei veterinare desfãºurate la momentul tãierii semne clinice ale unor boli transmisibile la
om sau la alte animale;
4. pãrþile unui animal tãiat în condiþii normale care nu au fost prezentate pentru examinarea
dupã deces, în afarã de piei, copite, pene, lânã, sânge ºi produse similare;
5. carne, carne de pasãre, peºte, vânat ºi alimente de origine animalã care s-au alterat;
6. animale, carne proaspãtã, carne de pasãre, peºte, vânat ºi carne ºi produse lactate, care
în decursul inspecþiilor prevãzute în legislaþia Comunitãþii Europene nu au îndeplinit cerinþele veterinare pentru importul în Comunitatea Europeanã;
7. deºeuri animale ce conþin reziduuri de substanþe care au reprezentat un pericol pentru
sãnãtatea oamenilor sau a animalelor ºi lapte, carne sau produse de origine animalã care nu mai
sunt comestibile din cauza prezenþei acestor reziduuri;
8. peºte sau mãruntaie de peºte care nu au fost acceptate pentru consumul uman din
cauza unor semne clinice ale unei boli infecþioase,
cu excepþia cazului în care proteinele animale mai sus menþionate au fost supuse urmãtorului proces de tratament termic într-o uzinã înregistratã ºi aprobatã conform Ordinului ministrului
agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 504/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 78 din 1 februarie 2002:
tratament termic la cel puþin 133¼C pentru toatã compoziþia lor pe o duratã minimã de 20 de
minute la o presiune de 3 bari, dimensiunea particulelor înainte de prelucrare nefiind mai mare de
5 cm,
iar eºantionarea aleatorie îndeplineºte urmãtoarele standarde3):
Ñ Clostridium perfrigens: absenþa într-un gram4);
Ñ Salmonella: absenþa în 25 de grame, n=5, c=0, m=0, M=05);
Ñ Enterobacteriaceae: n=5, c=2, m=10, M=3 x 102 în 1 g5);
e) au fost supuse tuturor mãsurilor pentru a se evita o nouã contaminare cu agenþi patogeni
dupã tratament.
Întocmit la .............................................................la .................................................ÉÉÉ.É .
(locul)

(data)

ÉÉÉ.................................................ÉÉÉÉ
(semnãtura medicului veterinar oficial)6)
ªtampila6)

ÉÉÉ.......................................ÉÉÉÉ
(numele cu majuscule, calificarea ºi funcþia)

1)
2)
3)

Opþional.
ªtergeþi dupã cum este cazul.
unde:
n = numãrul de unitãþi care formeazã eºantionul;
m = valoarea de prag pentru numãrul de bacterii; rezultatul este satisfãcãtor dacã numãrul de bacterii în toate
unitãþile de eºantionare nu depãºeºte valoarea lui m;
M = valoarea maximã pentru numãrul de bacterii; rezultatul este considerat nesatisfãcãtor dacã numãrul de bacterii
în una sau mai multe dintre unitãþile de eºantionare are valoarea lui m sau o depãºeºte pe aceasta;
c = numãrul unitãþilor de eºantionare pentru care numãrul bacteriilor se poate situa între m ºi M, eºantionul fiind
considerat acceptabil în cazul în care numãrul bacteriilor din celelalte unitãþi de eºantionare are valoarea lui m sau mai
puþin.
4) Eºantion luat dupã tratament.
5) Eºantion luat în timpul depozitãrii în uzina de prelucrare.
6) Semnãtura ºi ºtampila trebuie sã aibã altã culoare decât cea a documentului tipãrit.
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ANEXA Nr. 2
la norma sanitarã veterinarã
CERTIFICAT DE SÃNÃTATE

pentru alimente uscate pentru animalele de companie
Observaþie pentru importator:
Acest certificat este eliberat numai în scop veterinar ºi originalul trebuie sã însoþeascã transportul pânã când ajunge la punctul de control la frontierã.
Þara de destinaþie: ..........................................................................................................................
Numãrul de referinþã al certificatului de sãnãtate: ........................................................................
Þara exportatoare: ............................................................................................................................
Ministerul de resort: ........................................................................................................................
Departamentul de autorizare: ..........................................................................................................
I. Date de identificare a alimentelor pentru animalele de companie
Alimentele pentru animale au fost obþinute din materii prime provenind de la urmãtoarele
specii: ........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Natura ambalajului: ..........................................................................................................................
Numãrul de bucãþi sau pachete: ....................................................................................................
Greutatea netã: ................................................................................................................................
II. Originea alimentelor pentru animalele de companie
Adresa ºi numãrul de înregistrare veterinarã ale întreprinderii aprobate sau înregistrate: ......
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
III. Destinaþia alimentelor pentru animalele de companie
Alimentele pentru animale vor fi expediate din:............................................................................
(locul de încãrcare)

cãtre: ........................................................................................................................................................,
(þara ºi locul de destinaþie)

folosindu-se urmãtoarele mijloace de transport: .................................................................................. .
Numãrul sigiliului1): ..........................................................................................................................
Numele ºi adresa expeditorului:......................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Numele ºi adresa destinatarului: ....................................................................................................
.................................................................................................................................................................
IV. Atestare
Subsemnatul, medic veterinar oficial, adeveresc prin prezenta atestare cã alimentele pentru
animalele de companie descrise mai sus:
a) au fost produse în aºa fel încât hrana uscatã pentru animalele de companie sau ingredientele de origine animalã au fost supuse unui tratament termic la cel puþin 90¼C pentru toatã
compoziþia lor;
b) au fost examinate printr-o eºantionare aleatorie din cel puþin 5 eºantioane pentru fiecare
lot prelucrat, luate în timpul sau dupã depozitarea în uzina de prelucrare, care îndeplineºte
urmãtoarele standarde2):
Ñ Salmonella: absenþa în 25 de grame, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0;
Ñ Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 3 x 102 în 1 g;
c) au fost obþinute folosindu-se proteine provenind de la rumegãtoare3);
au fost obþinute fãrã a se folosi proteine provenind de la rumegãtoare3);
d) nu au fost obþinute din:
1. animale crescute pentru producþia agricolã care au murit, dar nu au fost tãiate, inclusiv
animale nãscute moarte ºi nenãscute, ºi, fãrã a se prejudicia situaþiile de tãiere de urgenþã din
motive de sãnãtate, animale domestice care au murit în timpul transportului;
2. animale care au fost ucise în contextul mãsurilor de combatere a bolilor fie la ferme, fie
în alt loc desemnat de autoritatea competentã;
3. deºeuri animale, inclusiv sânge, provenind de la animale care au arãtat în cursul
inspecþiei veterinare desfãºurate la momentul tãierii semne clinice ale unor boli transmisibile la
om sau la alte animale;
4. pãrþile unui animal tãiat în condiþii normale care nu au fost prezentate pentru examinarea
dupã deces, în afarã de piei, copite, pene, lânã, sânge ºi produse similare;
5. carne, carne de pasãre, peºte, vânat ºi alimente de origine animalã care s-au alterat;
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6. animale, carne proaspãtã, carne de pasãre, peºte, vânat ºi carne ºi produse lactate, care
în decursul inspecþiilor prevãzute în legislaþia Comunitãþii Europene nu au îndeplinit cerinþele veterinare pentru importul în Comunitatea Europeanã;
7. deºeuri animale ce conþin reziduuri de substanþe care au reprezentat un pericol pentru
sãnãtatea oamenilor sau a animalelor ºi lapte, carne sau produse de origine animalã care nu mai
sunt comestibile din cauza prezenþei acestor reziduuri;
8. peºte sau mãruntaie de peºte care nu au fost acceptate pentru consumul uman din
cauza unor semne clinice ale unei boli infecþioase;
9. proteine procesate de origine animalã, derivate din materii prime cu risc ridicat;
e) au fost supuse tuturor mãsurilor pentru a se evita o nouã contaminare cu agenþi patogeni
dupã tratament;
f) au fost ambalate într-un nou material.
Întocmit la .............................................................la .................................................ÉÉÉÉÉ .
(locul)

(data)

ÉÉÉ.................................................ÉÉÉÉ
ªtampila4)

(semnãtura medicului veterinar oficial)4)

ÉÉÉ.......................................ÉÉÉÉ
(numele cu majuscule, calificarea ºi funcþia)
1)
2)

Opþional.
unde:
n = numãrul de unitãþi care formeazã eºantionul;
m = valoarea de prag pentru numãrul de bacterii; rezultatul este satisfãcãtor dacã numãrul de bacterii în toate
unitãþile de eºantionare nu depãºeºte valoarea lui m;
M = valoarea maximã pentru numãrul de bacterii; rezultatul este considerat nesatisfãcãtor dacã numãrul de bacterii
în una sau mai multe dintre unitãþile de eºantionare are valoarea lui m sau o depãºeºte pe aceasta;
c = numãrul unitãþilor de eºantionare pentru care numãrul bacteriilor se poate situa între m ºi M, eºantionul fiind
considerat acceptabil în cazul în care numãrul bacteriilor din celelalte unitãþi de eºantionare are valoarea lui m sau mai
puþin.
3) ªtergeþi dupã cum este cazul.
4) Semnãtura ºi ºtampila trebuie sã aibã altã culoare decât cea a documentului tipãrit.
ANEXA Nr. 3
la norma sanitarã veterinarã
CERTIFICAT DE SÃNÃTATE

pentru alimentele semiumede pentru animalele de companie
Observaþie pentru importator:
Acest certificat este eliberat numai în scop veterinar ºi originalul trebuie sã însoþeascã transportul pânã când ajunge la punctul de control la frontierã.
Þara de destinaþie: ..........................................................................................................................
Numãrul de referinþã al certificatului de sãnãtate: ........................................................................
Þara exportatoare: ............................................................................................................................
Ministerul de resort: ........................................................................................................................
Departamentul de autorizare: ..........................................................................................................
I. Date de identificare a alimentelor pentru animalele de companie
Alimentele pentru animale au fost obþinute din materii prime provenind de la urmãtoarele
specii: ........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Natura ambalajului: ..........................................................................................................................
Numãrul de bucãþi sau pachete: ....................................................................................................
Greutatea netã: ................................................................................................................................
II. Originea alimentelor pentru animalele de companie
Adresa ºi numãrul de înregistrare veterinarã ale întreprinderii aprobate sau înregistrate: ......
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
III. Destinaþia alimentelor pentru animalele de companie
Alimentele pentru animale vor fi expediate din:............................................................................
(locul de încãrcare)

cãtre: ........................................................................................................................................................,
(þara ºi locul de destinaþie)

folosindu-se urmãtoarele mijloace de transport: .................................................................................. .
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Numãrul sigiliului1): ..........................................................................................................................
Numele ºi adresa expeditorului:......................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Numele ºi adresa destinatarului: ..................................................................................................
.................................................................................................................................................................
IV. Atestare
Subsemnatul, medic veterinar oficial, adeveresc prin prezenta atestare cã alimentele pentru
animalele de companie descrise mai sus:
a) au fost produse în aºa fel încât ingredientele de origine animalã au fost supuse unui tratament termic la cel puþin 90¼C pentru toatã compoziþia lor;
b) au fost examinate printr-o eºantionare aleatorie din cel puþin 5 eºantioane pentru fiecare
lot prelucrat, luate în timpul depozitãrii în uzina de prelucrare, care îndeplineºte urmãtoarele standarde2):
Ñ Salmonella: absenþa în 25 de grame, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0;
Ñ Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 3 x 102 în 1 g;
c) au fost produse folosindu-se proteine provenind de la animale rumegãtoare3);
au fost produse fãrã a se folosi proteine provenind de la animale rumegãtoare3);
d) nu au fost produse de la:
1. animale crescute pentru producþia agricolã care au murit, dar nu au fost tãiate, inclusiv
animale nãscute moarte ºi nenãscute, ºi, fãrã a se prejudicia situaþiile de tãiere de urgenþã din
motive de sãnãtate, animale domestice care au murit în timpul transportului;
2. animale care au fost ucise în contextul mãsurilor de combatere a bolilor fie la ferme, fie
în alt loc desemnat de autoritatea competentã;
3. deºeuri animale, inclusiv sânge, provenind de la animale care au arãtat în cursul inspecþiei veterinare desfãºurate la momentul tãierii semne clinice ale unor boli transmisibile la om
sau la alte animale;
4. pãrþile unui animal tãiat în condiþii normale care nu au fost prezentate pentru examinarea
dupã deces, în afarã de piei, copite, pene, lânã, sânge ºi produse similare;
5. carne, carne de pasãre, peºte, vânat ºi alimente de origine animalã care s-au alterat;
6. animale, carne proaspãtã, carne de pasãre, peºte, vânat ºi carne ºi produse lactate, care
în decursul inspecþiilor prevãzute în legislaþia Comunitãþii Europene nu au îndeplinit cerinþele veterinare pentru importul în Comunitatea Europeanã;
7. deºeuri animale ce conþin reziduuri de substanþe care au reprezentat un pericol pentru
sãnãtatea oamenilor sau a animalelor ºi lapte, carne sau produse de origine animalã care nu mai
sunt comestibile din cauza prezenþei acestor reziduuri;
8. peºte sau mãruntaie de peºte care nu au fost acceptate pentru consumul uman din
cauza unor semne clinice ale unei boli infecþioase;
9. proteine procesate de origine animalã, derivate din materii prime cu risc ridicat;
e) au fost supuse tuturor mãsurilor pentru a se evita o nouã contaminare cu agenþi patogeni
dupã tratament.
Întocmit la .............................................................la .................................................ÉÉÉÉÉ .
(locul)

(data)

ÉÉÉ.................................................ÉÉÉÉ
(semnãtura medicului veterinar oficial)4)
ªtampila4)

ÉÉÉ.......................................ÉÉÉÉ
(numele cu majuscule, calificarea ºi funcþia)

1)
2)

Opþional.
unde:
n = numãrul de unitãþi care formeazã eºantionul;
m = valoarea de prag pentru numãrul de bacterii; rezultatul este satisfãcãtor dacã numãrul de bacterii în toate
unitãþile de eºantionare nu depãºeºte valoarea lui m;
M = valoarea maximã pentru numãrul de bacterii; rezultatul este considerat nesatisfãcãtor dacã numãrul de bacterii
în una sau mai multe dintre unitãþile de eºantionare are valoarea lui m sau o depãºeºte pe aceasta;
c = numãrul unitãþilor de eºantionare pentru care numãrul bacteriilor se poate situa între m ºi M, eºantionul fiind
considerat acceptabil în cazul în care numãrul bacteriilor din celelalte unitãþi de eºantionare are valoarea lui m sau
mai puþin.
3) ªtergeþi dupã cum este cazul.
4) Semnãtura ºi ºtampila trebuie sã aibã altã culoare decât cea a documentului tipãrit.
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ANEXA Nr. 4
la norma sanitarã veterinarã
CERTIFICAT DE SÃNÃTATE

pentru produsele comestibile neprelucrate pentru animalele de companie,
obþinute din piei de animale copitate
Observaþie pentru importator:
Acest certificat este eliberat numai în scop veterinar ºi originalul trebuie sã însoþeascã transportul pânã când ajunge la punctul de control la frontierã:
Þara de destinaþie: ..........................................................................................................................
Numãrul de referinþã al certificatului de sãnãtate: ........................................................................
Þara exportatoare: ............................................................................................................................
Ministerul de resort: ........................................................................................................................
Departamentul de autorizare: ..........................................................................................................
I. Date de identificare a produsului
Natura produsului: ............................................................................................................................
Produsul a fost obþinut din piele provenind de la urmãtoarele specii: ......................................
.................................................................................................................................................................
Natura ambalajului: ........................................................................................................................
Numãrul de bucãþi sau pachete: ..................................................................................................
Greutatea netã: ................................................................................................................................
II. Originea produsului
Adresa ºi numãrul de înregistrare veterinarã ale întreprinderii aprobate sau înregistrate: ......
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
III. Destinaþia produsului
Produsul va fi expediat din: ............................................................................................................
(locul de încãrcare)

cãtre: ........................................................................................................................................................,
(þara ºi locul de destinaþie)

folosindu-se urmãtoarele mijloace de transport: .................................................................................. .
Numãrul sigiliului1): ..........................................................................................................................
Numele ºi adresa expeditorului:......................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Numele ºi adresa destinatarului: ....................................................................................................
.................................................................................................................................................................
IV. Atestare
Subsemnatul, medic veterinar oficial, adeveresc prin prezenta atestare cã alimentele pentru
animalele de companie descrise mai sus:
a) au fost supuse unui tratament termic pentru a se distruge agenþii patogeni, în special
Salmonella;
b) au fost examinate printr-o eºantionare aleatorie realizatã în timpul depozitãrii în uzina de
prelucrare, care îndeplineºte urmãtoarele standarde2):
Ñ Salmonella: absenþa în 25 de grame, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0;
Ñ Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 3 x 102 în 1 g;
c) au fost produse din piei care:
Ñ au fost obþinute de la animale tãiate într-un abator, care au fost supuse unei inspecþii sanitare înainte ºi dupã deces ºi nu au arãtat nici un semn clinic al unei boli infecþioase;
Ñ nu au fost obþinute de la animale care au fost tãiate în contextul unor mãsuri de combatere
a bolilor;
Ñ au fost obþinute de la animale decedate care au fost alese pentru topirea grãsimii de cãtre
autoritatea competentã;
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d) au fost supuse tuturor mãsurilor pentru a se evita o nouã contaminare cu agenþi patogeni
dupã tratament.
Întocmit la .............................................................la .................................................ÉÉÉÉÉ .
(locul)

(data)

ÉÉÉ.................................................ÉÉÉÉ
(semnãtura medicului veterinar oficial)3)

ªtampila3)

ÉÉÉ.......................................ÉÉÉÉ
(numele cu majuscule, calificarea ºi funcþia)

1)

Opþional.
unde:
n = numãrul de unitãþi care formeazã eºantionul;
m = valoarea de prag pentru numãrul de bacterii; rezultatul este satisfãcãtor dacã numãrul de bacterii în toate
unitãþile de eºantionare nu depãºeºte valoarea lui m;
M = valoarea maximã pentru numãrul de bacterii; rezultatul este considerat nesatisfãcãtor dacã numãrul de bacterii în una sau mai multe dintre unitãþile de eºantionare are valoarea lui m sau o depãºeºte pe aceasta;
c = numãrul unitãþilor de eºantionare pentru care numãrul bacteriilor se poate situa între m ºi M, eºantionul fiind
considerat acceptabil în cazul în care numãrul bacteriilor din celelalte unitãþi de eºantionare are valoarea lui m sau mai
puþin.
3) Semnãtura ºi ºtampila trebuie sã aibã altã culoare decât cea a documentului tipãrit.
2)

ANEXA Nr. 5
la norma sanitarã veterinarã
CERTIFICAT DE SÃNÃTATE

pentru comerþul intracomunitar cu alimente pentru animalele de companie,
în ambalaje închise ermetic
Þara de expediere: ..........................................................................................................................
Ministerul: ........................................................................................................................................
Departamentul: ................................................................................................................................
I. Identificarea alimentelor pentru animalele de companie
Natura alimentelor pentru animalele de companie: ....................................................................
Natura ambalajului: ..........................................................................................................................
Numãrul pachetelor: ........................................................................................................................
Greutatea netã: ................................................................................................................................
II. Originea alimentelor pentru animalele de companie
Adresa ºi numãrul de înregistrare veterinarã ale întreprinderii aprobate sau înregistrate: ......
.................................................................................................................................................................
III. Destinaþia alimentelor pentru animalele de companie
Alimentele pentru animalele de companie vor fi trimise de la: ................................................
(locul încãrcãrii)

cãtre: ........................................................................................................................................................,
(locul de destinaþie)

cu urmãtoarele mijloace de transport: ..................................................................................................
Numele ºi adresa expeditorului: ....................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Numele ºi adresa destinatarului: ....................................................................................................
.................................................................................................................................................................
IV. Atestare
Se atestã cã:
1. materiile prime de origine animalã din care s-au fabricat alimentele pentru animale de
companie au fost supuse unui tratament termic la o valoare Fc de minimum 3,0;
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2. produsul conþine proteine provenind de la animale rumegãtoare/nu conþine proteine
provenind de la animale rumegãtoare1)
Întocmit la .............................................................la .................................................ÉÉÉÉÉ .
(locul)

(data)

ÉÉÉ.................................................ÉÉÉÉ
(semnãtura medicului veterinar oficial)

ªtampila

ÉÉÉ.......................................ÉÉÉÉ
(numele cu majuscule, calificarea ºi funcþia)
1)

ªtergeþi dacã este cazul.

ANEXA Nr. 6
la norma sanitarã veterinarã
CERTIFICAT DE SÃNÃTATE

pentru comerþul intracomunitar cu alimente uscate ºi semiumede
pentru animalele de companie
Þara de expediere: ..........................................................................................................................
Ministerul: ..........................................................................................................................................
Departamentul: ................................................................................................................................
I. Identificarea alimentelor pentru animalele de companie
Natura alimentelor pentru animalele de companie: ....................................................................
Natura ambalajului: ..........................................................................................................................
Numãrul pachetelor: ........................................................................................................................
Greutatea netã: ................................................................................................................................
II. Originea alimentelor pentru animalele de companie
Adresa ºi numãrul de înregistrare veterinarã ale întreprinderii aprobate sau înregistrate: ......
..................................................................................................................................................................
III. Destinaþia alimentelor pentru animalele de companie
Alimentele pentru animalele de companie vor fi trimise de la: ..................................................
(locul încãrcãrii)

cãtre: ........................................................................................................................................................,
(locul de destinaþie)

cu urmãtoarele mijloace de transport: ..................................................................................................
Numele ºi adresa expeditorului: ....................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Numele ºi adresa destinatarului: ....................................................................................................
.................................................................................................................................................................
IV. Atestare
Se atestã cã:
1. materiile prime de origine animalã din care s-au fabricat alimentele pentru animale de
companie:
a) în cazul alimentelor semiumede pentru animale, acestea s-au obþinut numai din animale
de sacrificiu sãnãtoase, a cãror carne s-a stabilit cã este bunã pentru consumul uman;
b) ingredientele de origine animalã au fost supuse unui tratament termic de cel puþin 90¼C
în toatã compoziþia lor;
2. dupã tratament s-au luat toate mãsurile de precauþie pentru a se asigura cã produsul nu
a fost contaminat în nici un fel înainte de livrare;
3. în cazul alimentelor uscate pentru animalele de companie produsul este ambalat în containere noi (pungi sau saci)1);
4. produsul conþine proteine provenind de la animale rumegãtoare/nu conþine proteine provenind de la animale rumegãtoare1);
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5. în timpul procesului de producþie s-au colectat probe reprezentative pentru a se verifica
respectarea standardelor microbiologice prevãzute în cap. III din anexa II la Directiva 90/667/CEE
ºi absenþa salmonelei din alimentele pentru animale de companie.
Întocmit la .............................................................la .................................................ÉÉÉÉÉ .
(locul)

(data)

ÉÉÉ.................................................ÉÉÉÉ
(semnãtura medicului veterinar oficial)

ªtampila

ÉÉÉ.......................................ÉÉÉÉ
(numele cu majuscule, calificarea ºi funcþia)
1)

ªtergeþi dacã este cazul.

ANEXA Nr. 7
la norma sanitarã veterinarã
CERTIFICAT DE SÃNÃTATE

pentru comerþul intracomunitar cu alimente pentru animalele de companie,
fabricate din piei de animale copitate
Þara de expediere: ........................................................................................................................
Ministerul: ........................................................................................................................................
Departamentul: ................................................................................................................................
I. Identificarea produsului
Natura produsului: ............................................................................................................................
Natura ambalajului: ..........................................................................................................................
Numãrul pachetelor: ........................................................................................................................
Greutatea netã: ................................................................................................................................
II. Originea produsului
Adresa ºi numãrul de înregistrare veterinarã ale întreprinderii aprobate sau înregistrate: ......
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
III. Destinaþia produsului
Produsul va fi trimis de la: ............................................................................................................
(locul încãrcãrii)

cãtre: ........................................................................................................................................................,
(locul de destinaþie)

cu urmãtoarele mijloace de transport: ....................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Numele ºi adresa expeditorului:......................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Numele ºi adresa destinatarului: ....................................................................................................
.................................................................................................................................................................
IV. Atestare
Se atestã cã:
1. prin tratamentul termic toþi agenþii patogeni, în special Salmonella, au fost distruºi;
2. produsul conþine proteine provenind de la animale rumegãtoare/nu conþine proteine
provenind de la animale rumegãtoare1);
3. dupã tratament s-au luat toate mãsurile de precauþie pentru a se asigura cã produsul nu
a fost contaminat în nici un fel înainte de livrare;
4. în cazul în care provine din firme înregistrate, produsul este dovedit negativ la testul pentru Salmonella.
Întocmit la ............................................................. la .................................................ÉÉÉÉÉ .
(locul)

(data)

ÉÉÉ.................................................ÉÉÉÉ
ªtampila

(semnãtura medicului veterinar oficial)

ÉÉÉ.......................................ÉÉÉÉ
(numele cu majuscule, calificarea ºi funcþia)
1)

ªtergeþi dacã este cazul.
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ANEXA Nr. 8
la norma sanitarã veterinarã
CERTIFICAT D E SÃNÃTATE

pentru comerþul intracomunitar cu materie primã cu risc scãzut,
conform Ordinului ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 504/2001,
destinatã producerii alimentelor pentru animalele de companie
Þara de expediere: ..........................................................................................................................
Ministerul: ..........................................................................................................................................
Departamentul: ................................................................................................................................
I. Identificarea produsului
Natura produsului: ............................................................................................................................
Natura ambalajului: ..........................................................................................................................
Numãrul pachetelor: ........................................................................................................................
Greutatea netã: ................................................................................................................................
II. Originea produsului
Adresa ºi numãrul de înregistrare veterinarã ale întreprinderii înregistrate/aprobate1): ............
.................................................................................................................................................................
III. Destinaþia produsului
Produsul va fi trimis de la: ............................................................................................................
(locul încãrcãrii)

cãtre: ........................................................................................................................................................,
(locul de destinaþie)

cu urmãtoarele mijloace de transport: ....................................................................................................
Numele ºi adresa expeditorului: ............................................................................................................
Numele ºi adresa destinatarului: ............................................................................................................
IV. Atestare
Se atestã cã produsul conþine proteine provenind de la animale rumegãtoare/nu conþine
proteine provenind de la animale rumegãtoare1).
Întocmit la .............................................................la .................................................ÉÉÉÉÉ .
(locul)

(data)

ÉÉÉ.................................................ÉÉÉÉ
ªtampila

(semnãtura medicului veterinar oficial)

ÉÉÉ.......................................ÉÉÉÉ
(numele cu majuscule, calificarea ºi funcþia)
1)

ªtergeþi dacã este cazul.
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RECTIFICÃRI
În anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sãnãtãþii ºi familiei nr. 431/2002 privind înfiinþarea, organizarea ºi
funcþionarea centrelor de referinþã de diagnostic imagistic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 436 din 21 iunie 2002, se face urmãtoarea rectificare:
Ñ la pct. 2 lit. a), în loc de: ”Éconform standardului ISO 9002;Ò se va citi: ”Éconform standardului
ISO 9001/2002;Ò.
«
În Ordinul ministrului lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei nr. 416/2002 pentru aprobarea
Reglementãrilor aeronautice civile române privind autorizarea operatorilor aerieni/RACRÑAOA, ediþia 2/2002,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 28 iunie 2002, se face urmãtoarea rectificare:
Ñ la art. 1, în loc de: ”ÉRACRÑAOA, ediþia 2/2000 ÉÒ se va citi: ”ÉRACRÑAOA, ediþia 2/2002ÉÒ.
«
În Decizia preºedintelui Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale
nr. 506/2002 pentru modificarea contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 25 aprilie 2002, se face urmãtoarea
rectificare:
Ñ la art. 1, în loc de: ”ÉDecizia preºedintelui Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Gazelor
Naturale nr. 1/2001ÉÒ se va citi: ”ÉDecizia preºedintelui Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul
Gazelor Naturale nr. 1/2000ÉÒ.
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