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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL DEZVOLTÃRII ªI PROGNOZEI

ORDIN
privind acordarea titlului de parc industrial societãþii-administrator Societatea Comercialã
”Moreni Parc IndustrialÒ Ñ S.A.
Ministrul dezvoltãrii ºi prognozei,
având în vedere prevederile art. 4 din Ordonanþa Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea ºi funcþionarea
parcurilor industriale, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 490/2002, ºi ale art. 9 din Instrucþiunile de acordare a titlului
de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltãrii ºi prognozei nr. 305/2001, cu modificãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 6 alin. (6) din Hotãrârea Guvernului nr. 161/2002 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Dezvoltãrii ºi Prognozei,
emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se acordã titlul de parc industrial societãþiiadministrator

Societatea

Comercialã

”Moreni

Parc

IndustrialÒ Ñ S.A., persoanã juridicã românã, având
numãrul de înregistrare la registrul comerþului J15/119/2002,

codul unic de înregistrare 14512191, cu sediul social la
adresa: oraºul Moreni, str. Teiº nr. 16, judeþul Dâmboviþa.
Art. 2. Ñ Patrimoniul pentru care se acordã titlul de
parc industrial societãþii-administrator Societatea Comercialã
”Moreni Parc IndustrialÒ Ñ S.A. se compune din:
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a) teren având suprafaþa de 140.000 m2, din care: construibil 23.547 m2, drumuri uzinale 10.641 m2, cale feratã
5.000 m 2, platforme betonate 5.000 m2 ºi 103.688 m 2
teren aferent;
b) construcþii ºi instalaþii:
Ñ spaþii pentru desfãºurarea activitãþilor industriale
(dotate cu utilaje sau libere);
Ñ spaþii de depozitare;
Ñ economia deºeurilor (colectare, sortare, brichetarea
ºpanului ºi depozitarea pânã la trimiterea la staþii de reciclare);
Ñ staþii de captare ºi tratare a apelor brute;
Ñ staþii de tratare a apelor uzate;
Ñ reþele în incintã de apã potabilã, industrialã ºi de
incendiu, canalizare, gaze, energie termicã, energie electricã, iluminat, aer comprimat, telecomunicaþii;
Ñ iluminat public;

Ñ drumuri de incintã, alei pietonale;
Ñ parcãri.
Art. 3. Ñ (1) Prezentul titlu de parc industrial este valabil pe durata de existenþã a societãþii-administrator
Societatea Comercialã ”Moreni Parc IndustrialÒ Ñ S.A., în
condiþiile respectãrii caracteristicilor de parc industrial
prevãzute de legislaþia în vigoare.
(2) Societatea-administrator Societatea Comercialã
”Moreni Parc IndustrialÒ Ñ S.A. va urmãri realizarea scopurilor prevãzute la art. 1 din Instrucþiunile de acordare a
titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului
dezvoltãrii ºi prognozei nr. 305/2001, cu modificãrile ulterioare.
(3) Societatea-administrator Societatea Comercialã
”Moreni Parc IndustrialÒ Ñ S.A. va transmite trimestrial
Ministerului Dezvoltãrii ºi Prognozei rapoarte privind activitãþile realizate în parcul industrial.

Ministrul dezvoltãrii ºi prognozei,
Gheorghe Romeo Leonard Cazan
Bucureºti, 9 iulie 2002.
Nr. 188.

MINISTERUL DEZVOLTÃRII ªI PROGNOZEI

ORDIN
privind acordarea titlului de parc industrial societãþii-administrator Societatea Comercialã
”Parc Industrial MijaÒ Ñ S.A.
Ministrul dezvoltãrii ºi prognozei,
având în vedere prevederile art. 4 din Ordonanþa Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea ºi funcþionarea
parcurilor industriale, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 490/2002, ºi ale art. 9 din Instrucþiunile de acordare a titlului
de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltãrii ºi prognozei nr. 305/2001, cu modificãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 6 alin. (6) din Hotãrârea Guvernului nr. 161/2002 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Dezvoltãrii ºi Prognozei,
emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se acordã titlul de parc industrial societãþiiadministrator Societatea Comercialã ”Parc Industrial
MijaÒ Ñ S.A., persoanã juridicã românã, având numãrul de
înregistrare la registrul comerþului J15/121/2002, codul unic
de înregistrare 14515252, cu sediul social la adresa: satul
Mija, comuna I.L. Caragiale, DN 72A, judeþul Dâmboviþa.
Art. 2. Ñ Patrimoniul pentru care se acordã titlul de
parc industrial societãþii-administrator Societatea Comercialã
”Parc Industrial MijaÒ Ñ S.A. se compune din:
a) teren având suprafaþa de 82,62 ha, din care: uzina
mecanicã 59,2 ha, baza sportivã 4,64 ha, ferma de porcine
0,84 ha, colonia de locuinþe 9,37 ha, staþia de pompare
0,78 ha, zona preuzinalã 7,79 ha;
b) construcþii ºi instalaþii:
Ñ spaþii pentru desfãºurarea activitãþilor industriale;
Ñ spaþii de depozitare;
Ñ reþele în incintã de apã potabilã, industrialã, canalizare, gaze, energie termicã, energie electricã, iluminat, telecomunicaþii;
Ñ drumuri de incintã, alei pietonale;

Ñ zonã de recreere (stadion);
Ñ spaþii de locuit;
Ñ fermã de porcine.
Art. 3. Ñ (1) Prezentul titlu de parc industrial este valabil pe durata de existenþã a societãþii-administrator
Societatea Comercialã ”Parc Industrial MijaÒ Ñ S.A., în
condiþiile respectãrii caracteristicilor de parc industrial
prevãzute de legislaþia în vigoare.
(2) Societatea-administrator Societatea Comercialã ”Parc
Industrial MijaÒ Ñ S.A. va urmãri realizarea scopurilor
prevãzute la art. 1 din Instrucþiunile de acordare a titlului
de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltãrii ºi prognozei nr. 305/2001, cu modificãrile ulterioare.
(3) Societatea-administrator Societatea Comercialã ”Parc
Industrial MijaÒ Ñ S.A. va transmite trimestrial Ministerului
Dezvoltãrii ºi Prognozei rapoarte privind activitãþile realizate
în parcul industrial.

Ministrul dezvoltãrii ºi prognozei,
Gheorghe Romeo Leonard Cazan
Bucureºti, 9 iulie 2002.
Nr. 189.
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MINISTERUL AGRICULTURII,
ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR
Nr. 192 din 30 aprilie 2002

DEPARTAMENTUL DE COMERÞ EXTERIOR
Nr. 217 din 29 iulie 2002

MINISTERUL LUCRÃRILOR PUBLICE,
TRANSPORTURILOR ªI LOCUINÞEI
Nr. 902 din 21 iunie 2002

MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERILE
MICI ªI MIJLOCII ªI COOPERAÞIE
Nr. 62 din 20 mai 2002

3

AUTORITATEA NAÞIONALÃ PENTRU
PROTECÞIA CONSUMATORILOR
Nr. 61 din 26 iunie 2002

ORDIN
privind constituirea Comitetului interministerial pentru coordonarea organizãrii ºi funcþionãrii
pieþelor produselor agricole ºi alimentare în România
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor, secretarul de stat coordonator al Departamentului de Comerþ Exterior,
ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei, ministrul pentru întreprinderile mici ºi mijlocii ºi cooperaþie ºi preºedintele
Autoritãþii Naþionale pentru Protecþia Consumatorilor,
având în vedere prevederile art. 5 ºi 6 din Legea nr. 73/2002 privind organizarea ºi funcþionarea pieþelor produselor
agricole ºi alimentare în România,
þinând seama de Referatul de aprobare nr. 132.396 din 27 aprilie 2002 al Direcþiei generale strategii ºi politici în agriculturã ºi produse derivate,
în temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor, ale Hotãrârii Guvernului nr. 21/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Afacerilor Externe,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ale Hotãrârii Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei, ale Hotãrârii Guvernului nr. 15/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
pentru Întreprinderile Mici ºi Mijlocii ºi Cooperaþie ºi ale Hotãrârii Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea ºi funcþionarea
Autoritãþii Naþionale pentru Protecþia Consumatorilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
emit urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se constituie Comitetul interministerial pentru
coordonarea organizãrii ºi funcþionãrii pieþelor produselor agricole ºi alimentare în România, denumit în continuare Comitet
interministerial, în urmãtoarea componenþã:
Ñ domnul Petre Daea, reprezentant al Ministerului
Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, preºedinte;
Ñ domnul Adrian Mitu, reprezentant al Ministerului
Afacerilor Externe, membru;
Ñ domnul Tudor Florescu, reprezentant al Ministerului
Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei, membru;
Ñ domnul Virgil Boboc, reprezentant al Ministerului pentru
Întreprinderile Mici ºi Mijlocii ºi Cooperaþie, membru;
Ñ domnul Ferdinand Nagy, reprezentant al Autoritãþii
Naþionale pentru Protecþia Consumatorilor, membru.
Art. 2. Ñ Comitetul interministerial este forumul de coordonare ºi elaborare a deciziilor privind proiectele convenþiilor ce
urmeazã sã fie încheiate între Ministerul Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor ºi Consiliul pe produs, iar acolo unde
nu existã, cu organizaþiile interprofesionale pe produs sau pe
grupe de produse, fãrã personalitate juridicã, ce funcþioneazã
pe lângã Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor.
Art. 3. Ñ (1) La lucrãrile Comitetului interministerial participã
ca invitaþi permanenþi, cu drept de vot consultativ, câte un reprezentant al organizaþiilor profesionale ºi interprofesionale pe produs
sau pe grupe de produse ºi un reprezentant al consumatorilor.
(2) La invitaþia preºedintelui Comitetului interministerial mai
pot participa la reuniunile acestuia ºi alte pãrþi interesate, cu
drept de vot consultativ.
(3) În cazul în care nu se ajunge la o înþelegere privind
problemele puse în discuþie de Comitetul interministerial, oricare dintre membrii acestuia poate cere, prin ministerul al
cãrui reprezentant este, o poziþie oficialã din partea Guvernului
asupra acestora.
(4) În cazul în care participanþii cu drept de vot consultativ
la reuniunile Comitetului interministerial nu sunt de acord cu
poziþia adoptatã de acesta, ei pot solicita, prin oricare dintre

ministerele care fac parte din Comitetul interministerial, o
poziþie oficialã din partea Guvernului.
Art. 4. Ñ În situaþia în care preºedintele este în imposibilitate de a-ºi exercita funcþia, va fi înlocuit de secretarul de stat
desemnat de ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor, care
va prelua atribuþiile ºi responsabilitãþile pe perioada în care
acesta se aflã în imposibilitatea de a-ºi exercita funcþia, cu
acordul Guvernului.
Art. 5. Ñ (1) Comitetul interministerial coordoneazã ºi avizeazã politicile ºi strategiile privind organizarea ºi funcþionarea
pieþelor produselor agricole ºi alimentare la nivel naþional.
(2) Comitetul interministerial exercitã urmãtoarele atribuþii:
a) adoptã deciziile privind proiectele convenþiilor ce
urmeazã sã fie încheiate între Ministerul Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor ºi Consiliul pe produs, iar acolo unde
acesta nu existã, cu organizaþiile interprofesionale pe produs
sau pe grupe de produse;
b) aprobã preþul indicator stabilit de Ministerul Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor, cu acordul Consiliului pe produs, pentru produsele agricole ºi alimentare care sunt de importanþã
naþionalã, definite prin act legislativ, cu duratã de la un an la
4 ani, având reglementare directã;
c) pentru prevenirea perturbãrilor pieþei, cauzate de caracteristicile produselor agricole ºi alimentare, aprobã reglarea cantitativã a producþiei agricole prin restricþii temporare sau subvenþii;
d) prezintã anual Guvernului raportul sãu de activitate ºi
planul de acþiune pentru perioada urmãtoare. Raportul va fi public;
e) în exercitarea atribuþiilor sale coopereazã cu Ministerul
Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor privind dezvoltarea durabilã
a agriculturii ºi industriei alimentare, precum ºi cu alte instituþii
publice ºi private ºi cu organizaþii neguvernamentale.
Art. 6. Ñ Organismul executiv al Comitetului interministerial, care pune în aplicare hotãrârile luate de acesta, este
Autoritatea Naþionalã a Pieþelor Produselor Agricole ºi Alimentare.
Art. 7. Ñ Deciziile adoptate de Comitetul interministerial se
vor comunica în termen de 15 zile Guvernului, cu obligaþia ca
Autoritatea Naþionalã a Pieþelor Produselor Agricole ºi
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Alimentare sã elaboreze, în termen de maximum 30 de zile,
proiectele de acte normative ce vor fi supuse aprobãrii acestuia.

Art. 8. Ñ Prezentul ordin intrã în vigoare la 30 de zile de
la data publicãrii lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Petre Daea,
secretar de stat
p. Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei,
Tudor Florescu,
secretar de stat

Departamentul de Comerþ Exterior
Eugen Dijmãrescu,
secretar de stat
Ministrul pentru întreprinderile mici
ºi mijlocii ºi cooperaþie,
Silvia Ciornei

Preºedintele Autoritãþii Naþionale
pentru Protecþia Consumatorilor,
Rovana Plumb,
secretar de stat
MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind modelul de certificat de sãnãtate
pentru importul în România din þãrile terþe de gelatinã destinatã consumului uman,
precum ºi pentru importul materiilor prime destinate producerii de gelatinã pentru consum uman
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. 362/2002 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor,
vãzând Referatul de aprobare nr. 157.620 din 12 iulie 2002, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã privind
modelul de certificat de sãnãtate pentru importul în România
din þãrile terþe de gelatinã destinatã consumului uman, precum
ºi pentru importul materiilor prime destinate producerii de gelatinã pentru consum uman, prevãzutã în anexa care face parte
integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. Ñ Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã, institutele centrale de profil ºi direcþiile sanitare veterinare judeþene ºi a municipiului Bucureºti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã va difuza
prezentul ordin celor interesaþi ºi va controla modul de aplicare a prevederilor acestuia.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Petre Daea,
secretar de stat
Bucureºti, 24 iulie 2002.
Nr. 326.
ANEXÃ

NORMÃ SANITARÃ VETERINARÃ
privind modelul de certificat de sãnãtate pentru importul în România din þãrile terþe de gelatinã destinatã consumului uman,
precum ºi pentru importul materiilor prime destinate producerii de gelatinã pentru consum uman
Art. 1. Ñ Prezenta normã sanitarã veterinarã stabileºte modelul de certificat de sãnãtate pentru importul în România din þãrile
terþe de gelatinã destinatã consumului uman, precum ºi pentru
importul materiilor prime destinate producerii de gelatinã pentru
consum uman.
Art. 2. Ñ Fiecare transport de gelatinã destinatã consumului
uman trebuie sã fie însoþit de certificatul de sãnãtate conform modelului prevãzut în anexa nr. 1 la prezenta normã sanitarã veterinarã.
Art. 3. Ñ (1) Fiecare transport de materii prime destinate producerii de gelatinã pentru consum uman trebuie sã fie însoþit de
certificatul de sãnãtate conform modelului prevãzut în anexa nr. 2
la prezenta normã sanitarã veterinarã.
(2) Oasele provenite de la rumegãtoare originare din þãrile în
care s-au diagnosticat encefalopatia spongiformã bovinã ºi/sau
scrapia la ovine nu se admit la import.
Art. 4. Ñ Certificatele de sãnãtate menþionate la art. 2 ºi 3
vor fi întocmite într-o singurã filã ce poate fi constituitã din una
sau mai multe pagini ºi vor fi redactate în limba românã, limba
oficialã a þãrii expeditoare ºi într-o limbã oficialã de circulaþie
internaþionalã.
Art. 5. Ñ Autoritatea veterinarã centralã avizeazã importul de
gelatinã destinatã consumului uman ºi de materii prime pentru
obþinerea gelatinei destinate consumului uman din statele membre

ale Uniunii Europene, precum ºi din þãrile terþe menþionate în
anexa nr. 3 la prezenta normã sanitarã veterinarã.
Art. 6. Ñ (1) Autoritatea veterinarã centralã va difuza direcþiilor
sanitare veterinare judeþene ºi a municipiului Bucureºti, precum ºi
inspectoratelor de poliþie sanitarã veterinarã de frontierã lista
unitãþilor aprobate pentru importul de gelatinã destinatã consumului uman ºi de materii prime pentru obþinerea gelatinei destinate
consumului uman din þãrile terþe menþionate în anexa nr. 3 la prezenta normã sanitarã veterinarã.
(2) În cazul importului de gelatinã destinatã consumului uman
ºi de materii prime pentru obþinerea gelatinei destinate consumului
uman din statele membre ale Uniunii Europene nu este necesarã
lista unitãþilor aprobate.
Art. 7. Ñ Importul de gelatinã provenitã de la rumegãtoare din
alte þãri decât cele menþionate la lit. A pct. 10 ºi la lit. B din anexa
nr. 11 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor
nr. 144/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind
stabilirea regulilor de prevenire, control ºi eradicare a unor encefalopatii spongiforme transmisibile, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 433 din 21 iunie 2002, se admite cu
condiþia ca fiecare transport sã fie însoþit de declaraþia prevãzutã în
anexa nr. 11 la ordinul menþionat.
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ANEXA Nr. 1
la norma sanitarã veterinarã

Model
CERTIFICAT DE SÃNÃTATE

pentru gelatina de consum uman destinatã importului în România
HEALTH CERTIFICATE

for gelatine intended for human consumption, intended for import to Romania
Notã pentru importator: Prezentul certificat este eliberat numai în scopuri veterinare, iar originalul trebuie sã însoþeascã
transportul pânã când acesta ajunge la postul de inspecþie de frontierã.
Note for the importer: This certificate is for veterinary purposes only and the original must accompany the consignment
until it reaches the border inspection post.
Nr.: .............................................................................................................................................................................................
No: .............................................................................................................................................................................................
Þara exportatoare/Exporting country: ........................................................................................................................................
Ministerul responsabil/Responsible ministry: ............................................................................................................................
Departamentul care certificã/Certifying department: ......................................................................................................................
I. Identificarea gelatinei / Identification of gelatine
Tipul produsului/Type of products: .................................................................................................................................................
(specia de animal/animal species)

Data producerii/Date of manufacture: ...........................................................................................................................................
Tipul ambalajului/Type of packing: ................................................................................................................................................
Numãrul ambalajelor/Number of packages: .................................................................................................................................
Valabilitatea/Guaranteed storage period: .....................................................................................................................................
Greutate netã/Net weight: ..............................................................................................................................................................
II. Originea gelatinei/Origin of gelatine
Adresa(ele) ºi numãrul(ele) de înregistrare ale unitãþii (unitãþilor) autorizate de producere/Address(es) and registration
number(s) of authorised and registered production establishment(s) ........................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
III. Destinaþia gelatinei/Destination of gelatine
Gelatina este expediatã de la/The gelatine will be sent from: .............................................................................................
(locul de expediþie/place of loading)

la/to: .............................................................................................................................................................................................
(þara ºi locul de destinaþie/country and place of destination)

cu urmãtorul mijloc de transport/by the following means of transport1): .....................................................................................
Numele ºi adresa expeditorului/Name and address of consignor: ........................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
Numele ºi adresa destinatarului/Name and address of consignee: ............................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
IV. Atestare de sãnãtate/Health attestation
Subsemnatul, medic veterinar oficial, declar cã mi-am însuºit prevederile cap. 4 din anexa II la Directiva 92/118/CEE ºi
certific cã gelatina descrisã mai sus/I, the undersigned, official veterinarian, declare that I am aware of the provisions of Chapter
4 of Annex II to Directive 92/118/EEC and certify that the gelatine described above:
Ñ provine din unitãþi care îndeplinesc condiþiile stabilite în partea I a acestui capitol/comes from establishments meeting
the conditions laid down in Part I of that Chapter;
Ñ a fost obþinutã din materii prime care îndeplinesc cerinþele din pãrþile a II-a ºi a III-a ale acestui capitol/has been
produced from raw materials which meet the requirements of Part II and III of that Chapter;
Ñ a fost produsã conform condiþiilor stabilite în partea a IV-a a acestui capitol/has been manufactured in compliance
with the conditions set out in Part IV of that Chapter;
Ñ satisface criteriile stabilite în partea a V-a ºi cerinþele stabilite în partea a VI-a (1) ale acestui capitol/satisfies the criteria of Part V and the requirements of Part VI (1) of that Chapter.
Întocmit la/Done at ................................................................................... la/on ....................................................................
(locul/place)

(data/date)

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

(semnãtura medicului veterinar oficial/signature of official veterinarian)2)

ªtampila
medicului
veterinar
oficial/Stamp
of the official
veterinarian2)

1) Indicaþi numele ºi numãrul de înregistrare ale mijlocului de transport (vagoane de tren ºi camioane), numãrul de zbor sau numele vasului.
În cazul descãrcãrii ºi reîncãrcãrii informaþia trebuie actualizatã./Indicate the name or registration number (railway wagons and lorries), the flight number
(aircraft) or the name (ship). This information is to be updated in the case of unloading and reloading.
2) Semnãtura ºi ºtampila trebuie sã fie într-o culoare diferitã de cea a imprimatului./The signature and the stamp must be in a different colour that
of the printing.
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Model
CERTIFICAT DE SÃNÃTATE

pentru materii prime utilizate la producerea gelatinei pentru consum uman, destinate importului în România
HEALTH CERTIFICATE

for raw materials destined to the production of gelatine intended for human consumption, intended for import to Romania
Notã pentru importator: Prezentul certificat este eliberat numai în scopuri veterinare, iar originalul trebuie sã însoþeascã
transportul pânã când acesta ajunge la postul de inspecþie de frontierã.
Note for the importer: This certificate is for veterinary purposes only and the original must accompany the consignment
until it reaches the border inspection post.
Nr.: .................................................................................................................................................................................................
No: .................................................................................................................................................................................................
Þara exportatoare/Exporting country:..........................................................................................................................................
Ministerul responsabil/Responsible ministry: .................................................................................................................................
Departamentul care certificã/Certifying department: ......................................................................................................................
I. Identificarea materiei prime/Identification of raw materials
Tipul produsului/Type of products: ................................................................................................................................................
Data producerii/Date of manufacture: ....................................................................................................................................
Tipul ambalajului/Type of packing: ÉÉÉ...............................................................................................................................
Numãrul ambalajelor/Number of packages: ÉÉÉ..................................................................................................................
Valabilitatea/Guaranteed storage period: ÉÉÉ...................................................................................................................
Greutate netã/Net weight: ÉÉÉ.............................................................................................................................................
II. Originea materiilor prime/Origin of raw materials
Adresa(ele) ºi numãrul(ele) de înregistrare ale unitãþii (unitãþilor) autorizate de producere/Address(es) and registration
number(s) of authorised and registered production establishment(s) ÉÉÉ............................................................................................
III. Destinaþia materiilor prime/Destination of raw materials
Materia primã este expediatã de la/The raw material will be sent from: ÉÉ................................................................ÉÉ
(locul de expediþie/place of loading)

la/to: ÉÉ....................................................................................................................................................................................
(þara ºi locul de destinaþie/country and place of destination)

cu urmãtorul mijloc de transport/by the following means of transport1): É...................................................................ÉÉ
Numele ºi adresa expeditorului/Name and address of consignor: É...............................................................................ÉÉ
....................................................................................................................................................................................................
Numele ºi adresa destinatarului/Name and address of consignee: É................................................................................É
....................................................................................................................................................................................................
IV. Atestare de sãnãtate/Health attestation
Subsemnatul, medic veterinar oficial, declar cã mi-am însuºit prevederile pãrþii a II-a din cap. 4 al anexei II la Directiva
92/118/CEE ºi certific cã materia primã descrisã mai sus satisface cerinþele stabilite în partea a II-a ºi în special cã2)/I, the
undersigned, official veterinarian, declare that I am aware of the provisions of Part II of Chapter 4 of Annex II to Directive
92/118/EEC and certify that the raw material described above complies with the requirements of this Part II and in particular that2):
Ñ oasele, pieile prelucrate sau neprelucrate, provenite de la rumegãtoare de crescãtorie, pieile de porc ºi de pasãre,
tendoanele ºi sinoviile descrise mai sus provin de la animale sacrificate în abatoare ºi ale cãror carcase au fost declarate în
urma inspecþiei ante- ºi post-mortem proprii pentru consumul uman/bones, hides and skins of farmed ruminant animals, pig
skins, poultry skins and tendons and sinews described above are derived from animals which have been slaughtered in a
slaughterhouse and whose carcases have been found fit for human consumption following ante and post-mortem inspection;
ºi/sau/and/or
Ñ pieile prelucrate sau neprelucrate de la vânat sãlbatic, descrise mai sus, provin de la animale ucise ºi ale cãror carcase au fost declarate proprii pentru consumul uman în urma inspecþiei conform art. 3 din Directiva 92/45/EC/wild games hides
and skins described above are derived from killed animals whose carcases have been found fit for human consumption following inspections laid down in Article 3 of Directive 92/45/EC; ºi/sau/and/or
Ñ pieile ºi oasele de peºte descrise mai sus provin din unitãþi autorizate pentru export de produse din pescuit pentru
consum uman/fish skins and bones described above come from plants manufacturing fish products for human consumption
authorized for export.
Întocmit la/Done at ................................................................................... la/on ....................................................................
(locul/place)

(data/date)

...............................................................................................
(semnãtura medicului veterinar oficial/signature of official veterinarian)3)
ªtampila
medicului
veterinar
oficial/Stamp
of the official
veterinarian3)

1) Indicaþi numele ºi numãrul de înregistrare ale mijlocului de transport (vagoane de tren ºi camioane), numãrul de zbor sau numele vasului.
În cazul descãrcãrii ºi reîncãrcãrii informaþia trebuie actualizatã./Indicate the name or registration number (railway wagons and lorries), the flight number (aircraft) or the name (ship). This information is to be updated in the case of unloading and reloading.
2) ªtergeþi menþiunea inutilã./Delete as appropriate.
3) Semnãtura ºi ºtampila trebuie sã fie într-o culoare diferitã de cea a imprimatului./The signature and the stamp must be in a different colour that
of the printing.
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ANEXA Nr. 3
la norma sanitarã veterinarã
LISTA

þãrilor terþe din care este permis importul în România de gelatinã destinatã
consumului uman ºi de materii prime pentru obþinerea gelatinei destinate
consumului uman
Argentina
Brazilia
China
Columbia
Coreea de Sud

Pakistan
Slovacia
Confederaþia Elveþianã
Taiwan
Statele Unite ale Americii

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
privind stabilirea persoanelor împuternicite sã constate ºi sã aplice sancþiunile
prevãzute de Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul ºi certificarea calitãþii,
comercializarea seminþelor ºi a materialului sãditor, precum ºi înregistrarea soiurilor de plante
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
în baza prevederilor art. 47Ñ51 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul ºi certificarea
calitãþii, comercializarea seminþelor ºi a materialului sãditor, precum ºi înregistrarea soiurilor de plante,
având în vedere dispoziþiile Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenþiilor, aprobatã ºi
modificatã prin Legea nr. 180/2002,
în temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ (1) Persoanele împuternicite sã constate contravenþiile ºi infracþiunile ºi sã aplice sancþiunile la normele
privind producerea, prelucrarea, controlul calitãþii ºi comercializarea seminþelor ºi a materialului sãditor sunt urmãtoarele:
a) inspectorii Inspecþiei Naþionale pentru Calitatea
Seminþelor din cadrul Direcþiei generale de inspecþii;
b) directorii ºi inspectorii atestaþi din cadrul Laboratorului
Central pentru Calitatea Seminþelor ºi a Materialului Sãditor;
c) inspectorul-ºef ºi inspectorii atestaþi ai inspectoratelor
teritoriale pentru calitatea seminþelor ºi a materialului
sãditor.
(2) Persoanele împuternicite prevãzute la alin. (1) lit. b)
ºi c) vor fi atestate de cãtre Inspecþia Naþionalã pentru
Calitatea Seminþelor din cadrul Ministerului Agriculturii,

Alimentaþiei ºi Pãdurilor în termen de 90 de zile de la
intrarea în vigoare a prezentului ordin ºi vor primi legitimaþii
ºi ecusoane.
Art. 2. Ñ Se stabileºte formularul-tip de proces-verbal
de constatare ºi sancþionare a contravenþiilor prevãzute de
Legea nr. 266/2002, conform modelului prevãzut în anexa
la prezentul ordin.
Art. 3. Ñ Inspecþia Naþionalã pentru Calitatea
Seminþelor, Laboratorul Central pentru Calitatea Seminþelor
ºi a Materialului Sãditor ºi inspectoratele teritoriale pentru
calitatea seminþelor ºi a materialului sãditor vor aplica prevederile prezentului ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 25 iulie 2002.
Nr. 327.
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