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ORDIN
privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare ºi sancþionare a abaterilor
de la reglementãrile emise în domeniul energiei electrice ºi termice
În temeiul art. 5 pct. 12 ºi 15 ºi al art. 9 alin. (4) ºi (5) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 29/1998
privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei Ñ ANRE, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 99/2000, cu modificãrile ulterioare, precum ºi al art. 69 alin. (2) lit. g) ºi
al art. 70 lit. f) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electricã ºi termicã,
având în vedere referatul de aprobare redactat de Direcþia protecþia consumatorilor, relaþii publice ºi control din
cadrul Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
în conformitate cu prevederile procesului-verbal al Comitetului de reglementare al Autoritãþii Naþionale de
Reglementare în Domeniul Energiei din data de 24 iulie 2002,
preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Regulamentul de constatare, notificare ºi sancþionare a abaterilor de la reglementãrile emise

în domeniul energiei electrice ºi termice, cuprins în anexa
care face parte integrantã din prezentul ordin.
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Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 3. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
se abrogã Decizia preºedintelui Autoritãþii Naþionale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/1999 pentru
aprobarea Regulamentului de constatare, notificare ºi
sancþionare a abaterilor de la reglementãrile emise în
domeniul energiei electrice ºi termice, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 19 octombrie
1999, ºi Decizia preºedintelui Autoritãþii Naþionale de

Reglementare în Domeniul Energiei nr. 37/2000 pentru
aprobarea Normelor procedurale privind îndrumarea ºi controlul respectãrii reglementãrilor emise în domeniul energiei
electrice ºi termice.
Art. 4. Ñ Personalul cu atribuþii de control împuternicit
de Autoritatea Naþionalã de Reglementare în Domeniul
Energiei, agenþii economici din sectorul energiei electrice ºi
termice, precum ºi consumatorii de energie electricã ºi termicã vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Preºedintele Autoritãþii Naþionale
de Reglementare în Domeniul Energiei,
Ion Lungu
Bucureºti, 9 august 2002.
Nr. 21.
ANEXÃ

REGULAMENT
de constatare, notificare ºi sancþionare a abaterilor de la reglementãrile emise
în domeniul energiei electrice ºi termice
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale

reglementãrilor emise în domeniul energiei electrice ºi termice, precum ºi modul de constatare, de notificare ºi de
sancþionare a abaterilor la persoane juridice/fizice.

SECÞIUNEA 1

CAPITOLUL II

Temei legal

Domeniu de aplicare

Art. 1. Ñ Prezentul regulament de constatare, notificare
ºi sancþionare a abaterilor de la reglementãrile emise în
domeniul energiei electrice ºi termice, denumit în continuare
regulament, este emis în conformitate cu prevederile art. 5
pct. 15 ºi ale art. 14 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 29/1998 privind înfiinþarea, organizarea ºi
funcþionarea Autoritãþii Naþionale de Reglementare în
Domeniul Energiei, denumitã în continuare ANRE, aprobatã
cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 99/2000, cu
modificãrile ulterioare, precum ºi ale art. 69 alin. (2) lit. g),
art. 70 lit. f) ºi ale art. 77Ñ81 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 63/1998 privind energia electricã ºi termicã.

Art. 3. Ñ Prevederile regulamentului se aplicã:
a) persoanelor juridice, inclusiv angajaþilor acestora, ºi
persoanelor fizice care sãvârºesc abateri de la reglementãri
legale aplicabile sectorului energiei electrice ºi termice,
inclusiv consumatorilor de energie electricã ºi/sau termicã;
b) agenþilor economici din sectorul energiei electrice ºi
termice.
Art. 4. Ñ Punerea în aplicare a prevederilor regulamentului va fi asiguratã de personalul împuternicit de ANRE în
conformitate cu prevederile art. 79 alin. (4) din Ordonanþa
de urgenþã a Guvernului nr. 63/1998.

SECÞIUNEA a 2-a

CAPITOLUL III

Scop

Definiþii ºi abrevieri

Art. 2. Ñ Regulamentul stabileºte procedurile privind
controlul ANRE în vederea verificãrii respectãrii

Art. 5. Ñ În înþelesul prezentului regulament urmãtorii
termeni ºi prescurtãri se definesc astfel:

Ñ acþiuni corective

Ñ mãsuri obligatorii dispuse de ANRE în urma unui control, pentru restabilirea legalitãþii
ºi/sau aplicarea corectã a reglementãrilor emise în domeniul energiei electrice ºi
termice

Ñ agent constatator

Ñ persoanã împuternicitã de ANRE, în conformitate cu prevederile Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 63/1998, cu efectuarea controlului la persoane juridice/fizice
pentru constatarea contravenþiilor ºi aplicarea sancþiunilor prevãzute de lege ºi, dupã
caz, sesizarea organelor de urmãrire penalã la constatarea faptelor sau a
împrejurãrilor care prin lege sunt considerate infracþiuni

Ñ agent economic
Ñ din sectorul energiei
Ñ electrice ºi termice

Ñ persoanã juridicã care îºi desfãºoarã activitatea în sectorul energiei electrice ºi terÑ mice, asigurând activitãþile de producere, transport, distribuþie ºi/sau de furnizare a energiei
Ñ electrice ºi termice

Ñ control

Ñ verificare programatã sau inopinatã efectuatã pentru a se determina dacã activitãþile
agenþilor economici din sectorul energiei electrice ºi termice (inclusiv angajaþii acestora) ºi ale altor persoane juridice sau fizice se desfãºoarã conform mãsurilor stabilite
ºi cerinþelor reglementãrilor din domeniul energiei electrice ºi termice
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Ñ consumator de energie
Ñ electricã ºi/sau termicã
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Ñ

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Ñ persoanã fizicã sau juridicã, românã ori strãinã, care cumpãrã sau consumã energie
Ñ electricã ºi/sau termicã pe bazã de contract pentru uzul propriu ºi, eventual, pentru
un subconsumator
poziþie dominantã
Ñ posibilitatea unui agent economic de a influenþa în favoarea sa ºi pentru perioade de
timp semnificative preþul pieþei
reþele de transport ºi/sau Ñ reþele electrice (linii, staþii ºi posturi de transformare) ºi reþele termice (conducte ºi
distribuþie
Ñ puncte termice)
sector (domeniu) al
Ñ ansamblul activitãþilor de planificare, dezvoltare, construire, exploatare ºi întreþinere a
energiei electrice ºi termice Ñ instalaþiilor de producere, transport, distribuþie ºi furnizare a energiei electrice ºi termice, inclusiv importul ºi exportul energiei electrice, precum ºi schimburile de energie
electricã cu sistemele electroenergetice ale þãrilor vecine
standarde de performanþã Ñ norme tehnice, economice ºi de exploatare cu caracter obligatoriu referitoare la
parametrii de calitate ai serviciului contractat (niveluri de tensiune, frecvenþã, temperaturã, durate de intervenþii etc.)
ANPC
Ñ Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Consumatorilor
ANRE
Ñ Autoritatea Naþionalã de Reglementare în Domeniul Energiei
ANRSC
Ñ Autoritatea Naþionalã de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodãrie
Comunalã
ARCE
Ñ Agenþia Românã pentru Conservarea Energiei
CNCAN
Ñ Comisia Naþionalã pentru Controlul Activitãþilor Nucleare
MAPM
Ñ Ministerul Apelor ºi Protecþiei Mediului
MIR
Ñ Ministerul Industriei ºi Resurselor
MLPTL
Ñ Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei
MMSS
Ñ Ministerul Muncii ºi Solidaritãþii Sociale
CAPITOLUL IV
Documente de referinþã

Art. 6. Ñ Aplicarea dispoziþiilor prezentului regulament
se face în concordanþã cu dispoziþiile urmãtoarelor acte
normative:
a) Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electricã ºi termicã;
b) Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Autoritãþii
Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei Ñ ANRE,
aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 99/2000,
cu modificãrile ulterioare;
c) Ordonanþa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenþiilor, aprobatã cu modificãri ºi completãri
prin Legea nr. 180/2002.
CAPITOLUL V
Scopul ºi obiectivele controlului
SECÞIUNEA 1
Scopul controlului

Art. 7. Ñ Controlul ANRE se efectueazã pentru verificarea respectãrii reglementãrilor emise în domeniul energiei
electrice ºi termice ºi pentru constatarea contravenþiilor ºi
a infracþiunilor. În urma controlului se formuleazã îndrumãri
privind aplicarea reglementãrilor ºi/sau se aplicã sancþiuni,
dupã caz.
SECÞIUNEA a 2-a
Obiectivele controlului

Art. 8. Ñ Principalele obiective ale controlului ANRE
sunt:
a) verificarea respectãrii prevederilor din condiþiile
asociate licenþelor, autorizaþiilor ºi permiselor de punere în
funcþiune;

b) verificarea respectãrii standardelor de performanþã
stabilite prin reglementãrile în vigoare, în domeniile specifice sectorului;
c) verificarea respectãrii prevederilor codurilor tehnice ale
reþelelor de transport ºi/sau distribuþie;
d) verificarea respectãrii reglementãrilor cu privire la
zonele de protecþie ºi de siguranþã ale instalaþiilor ºi capacitãþilor energetice;
e) verificarea respectãrii preþurilor ºi tarifelor stabilite de
ANRE;
f) verificarea datelor de fundamentare a tarifelor ºi
preþurilor;
g) verificarea respectãrii regimurilor de funcþionare a
instalaþiilor energetice, avute în vedere la stabilirea tarifelor
ºi preþurilor;
h) verificarea încheierii contractelor de furnizare, precum
ºi a respectãrii contractelor-cadru emise de ANRE în
relaþiile dintre agenþii economici din sector;
i) verificarea funcþionãrii mecanismelor pieþei, inclusiv formarea liberã, neinfluenþatã a preþurilor pe piaþã ºi nealterarea echilibrului cerere-ofertã prin determinarea ordinii de
merit;
j) verificarea respectãrii reglementãrilor privind prevenirea
ºi eliminarea abuzului de poziþie dominantã pe piaþã în
sectorul energiei electrice ºi termice, în special în domeniile producþiei, furnizãrii ºi al eventualelor asocieri cu
scopul creãrii unor monopoluri zonale;
k) verificarea respectãrii prevederilor legale cu privire la
situaþiile ºi cauzele care pot conduce la suspendarea sau
retragerea autorizaþiilor ori a licenþelor;
l) verificarea documentelor privind activitãþile de comerþ
exterior cu energie electricã ale agenþilor economici reglementaþi ºi a modului de respectare a reglementãrilor aplicabile domeniului;
m) verificarea respectãrii reglementãrilor tehnice, pentru
asigurarea alimentãrii cu energie electricã ºi termicã în
condiþii de maximã siguranþã ºi calitate;
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n) verificarea respectãrii condiþiilor tehnice de securitate
la exploatarea instalaþiilor care pot dãuna persoanelor
fizice, proprietãþii ºi/sau mediului;
o) verificarea respectãrii prevederilor reglementãrilor din
domeniul surselor regenerabile ºi neconvenþionale de
energie;
p) depistarea agenþilor economici din sectorul energiei
electrice ºi termice ºi a consumatorilor de energie electricã ºi/sau termicã care desfãºoarã activitãþi în domeniu
fãrã autorizaþii, permise ºi/sau licenþe ori care refuzã
nejustificat alimentarea/racordarea consumatorilor de energie electricã ºi/sau termicã;
q) verificarea respectãrii mãsurilor stabilite de ANRE în
domeniul protecþiei consumatorilor de energie electricã
ºi/sau termicã;
r) urmãrirea altor obiective stabilite prin reglementãri
legale.
Art. 9. Ñ Pe lângã obiectivele enumerate la art. 8, controlul ANRE mai poate urmãri, în condiþiile art. 13, ºi alte
obiective, ºi anume:
a) verificarea respectãrii mãsurilor stabilite privind protecþia mediului, pentru sectorul energiei electrice ºi
termice;
b) verificarea respectãrii normelor specifice de protecþie
a muncii;
c) verificarea respectãrii reglementãrilor ºi a mãsurilor
stabilite cu privire la siguranþa în exploatare a instalaþiilor ºi
construcþiilor energetice.
CAPITOLUL VI
Echipa de control
Art. 10. Ñ Controlul ANRE se efectueazã de cãtre
echipe de control, conform programului anual de control
aprobat prin decizie de preºedintele ANRE, pe bazã de
mandat de control ºi îndrumare aprobat de vicepreºedintele
ANRE.
Art. 11. Ñ (1) Echipa de control este compusã din cel
puþin douã persoane, una dintre ele având în mod obligatoriu calitatea de agent constatator.
(2) Unul dintre membrii echipei de control, care are calitatea de agent constatator, va avea responsabilitatea generalã a controlului ºi va fi ºef al echipei de control.
(3) Calitatea de agent constatator este doveditã cu
autorizaþia de agent constatator emisã de vicepreºedintele
ANRE (anexa nr. 1).
Art. 12. Ñ (1) Atunci când complexitatea problemelor o
impune, în cadrul echipelor de control pot fi cooptaþi
specialiºti în diverse domenii din afara ANRE, denumiþi în
continuare experþi.
(2) Experþii sunt acele persoane cu pregãtire tehnicã,
economicã sau juridicã superioarã ºi experienþã relevantã
în domeniul energiei electrice ºi termice, selectate de
ANRE în scopul efectuãrii de controale la persoanele
prevãzute la art. 3 ºi constatãrii faptelor ºi împrejurãrilor ce
pot constitui, potrivit legii, contravenþii sau infracþiuni.
(3) Plata experþilor se va face conform legii.
Art. 13. Ñ (1) La solicitarea altor autoritãþi publice (MIR,
MLPTL, MAPM, ANPC, ANRSC, ARCE, CNCAN etc.)
ANRE va desemna agenþi constatatori sau alte categorii de
specialiºti care sã participe la controalele organizate de
acestea.
(2) Modul de colaborare ºi procedurile de control se
vor stabili, dupã caz, prin protocoale încheiate între respectivele autoritãþi ºi ANRE.

CAPITOLUL VII
Obligaþii
SECÞIUNEA 1
Membrii echipelor de control

Art. 14. Ñ Membrii echipelor de control au urmãtoarele
obligaþii:
a) sã îºi decline calitatea, legitimându-se în faþa persoanei juridice/fizice care urmeazã sã fie controlatã;
b) sã efectueze controalele în conformitate cu mandatele de control ºi îndrumare primite, cu procedurile de control specifice ºi cu prevederile legale în vigoare;
c) sã solicite datele ºi informaþiile necesare în legãturã
cu problemele care fac obiectul controlului;
d) sã participe la întocmirea rapoartelor de control ºi
îndrumare ºi/sau a proceselor-verbale de constatare ºi de
sancþionare a contravenþiilor;
e) sã întocmeascã rapoarte parþiale de control ºi îndrumare în conformitate cu atribuþiile primite în cadrul echipei
de control, pe care sã le înainteze ºefului echipei de control în termen de douã zile de la terminarea etapei de control corespunzãtoare acestor atribuþii;
f) sã participe la verificarea eficienþei acþiunilor corective
stabilite în urma controalelor;
g) sã încheie procesele-verbale de constatare ºi
sancþionare a contravenþiilor cu obiectivitate, conform
art. 23;
h) sã pãstreze secretul informaþiilor cu caracter confidenþial obþinute ca urmare a exercitãrii atribuþiilor de serviciu ºi sã nu le facã publice decât în cazurile expres
prevãzute de reglementãrile legale în vigoare;
i) sã nu pretindã ºi sã nu primeascã bunuri sau bani ºi
sã nu îºi creeze avantaje în legãturã cu serviciul sau prin
exercitarea funcþiei.
Art. 15. Ñ ªeful echipei de control are urmãtoarele
obligaþii suplimentare:
a) întocmeºte ºi înainteazã spre aprobare vicepreºedintelui ANRE mandatul de control ºi îndrumare;
b) propune spre aprobare vicepreºedintelui ANRE componenþa echipei de control;
c) coordoneazã activitatea echipei de control;
d) întocmeºte raportul de control ºi îndrumare în termen
de 5 zile de la încheierea acþiunii de control, pe baza
rapoartelor parþiale întocmite de membrii echipei de control;
e) informeazã conducerea ANRE atunci când, cu ocazia
controlului, se constatã sãvârºirea unei infracþiuni în domeniul energiei electrice ºi termice;
f) reprezintã echipa de control în faþa persoanei juridice/fizice controlate;
g) urmãreºte ducerea la îndeplinire a mãsurilor ºi a
acþiunilor corective stabilite în raportul de control ºi îndrumare.
SECÞIUNEA a 2-a
Agenþii economici din sectorul energiei electrice ºi termice
ºi consumatorii de energie electricã ºi/sau termicã Ñ
persoane juridice

Art. 16. Ñ Agenþii economici din sectorul energiei electrice ºi termice ºi consumatorii de energie electricã ºi/sau
termicã Ñ persoane juridice Ñ au urmãtoarele obligaþii:
a) sã permitã echipei de control, în condiþiile legii, accesul în clãdiri, încãperi, la instalaþii, construcþii ºi în orice
altã zonã, pânã la receptoarele de energie inclusiv, pentru
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efectuarea de mãsurãtori, determinãri ºi recoltãri de probe
pentru analize. În cazul obiectivelor nucleare accesul echipei de control se va face ºi cu respectarea procedurilor ºi
instrucþiunilor de acces specifice;
b) sã punã la dispoziþia echipei de control, la solicitarea
acesteia, documentele ºi actele specifice activitãþilor lor;
c) sã numeascã, printr-o decizie, un împuternicit competent din cadrul personalului, care sã asiste echipa de control ºi sã asigure punerea la dispoziþia acesteia a
documentelor ºi actelor solicitate de aceasta;
d) sã informeze imediat ANRE cu privire la situaþiile în
care exploatarea instalaþiilor sau construcþiilor energetice
poate dãuna persoanelor fizice, proprietãþii ºi/sau mediului.
Art. 17. Ñ Conducerile agenþilor economici din sectorul
energiei electrice ºi termice sau ale consumatorilor de
energie electricã ºi/sau termicã Ñ persoane juridice Ñ,
care, în exercitarea atribuþiilor de serviciu, iau cunoºtinþã de
sãvârºirea de cãtre o terþã persoanã juridicã sau persoanã
fizicã a unei fapte ce poate constitui conform legii contravenþie sau infracþiune în domeniul energiei electrice ºi termice, vor notifica la ANRE faptele ºi împrejurãrile
constatate.
CAPITOLUL VIII
Documente de control ºi îndrumare
Art. 18. Ñ Documentele de control ºi îndrumare sunt:
a) mandatul de control ºi îndrumare (anexa nr. 2);
b) raportul de control ºi îndrumare (anexa nr. 3);
c) procesul-verbal de constatare ºi de sancþionare a
contravenþiilor (anexa nr. 4).
Art. 19. Ñ Mandatul de control ºi îndrumare este documentul prin care se autorizeazã efectuarea unei acþiuni de
control ºi îndrumare la o persoanã juridicã/fizicã.
Art. 20. Ñ Raportul de control ºi îndrumare este documentul care se întocmeºte în urma efectuãrii unei acþiuni
de control ºi îndrumare la o persoanã juridicã/fizicã ºi în
care se consemneazã, dupã caz, domeniile controlate, verificãrile, constatãrile, sancþiunile aplicate, mãsurile ºi
acþiunile corective stabilite, precum ºi recomandãrile necesare desfãºurãrii corespunzãtoare a activitãþii.
Art. 21. Ñ (1) În cazul unui control la o persoanã juridicã raportul de control ºi îndrumare, aprobat de vicepreºedintele ANRE, se transmite în copie persoanei juridice
controlate, care va proceda la punerea în aplicare a
acþiunilor corective stabilite.
(2) Persoana juridicã controlatã poate transmite la
ANRE o contestaþie cu privire la conþinutul raportului de
control ºi îndrumare, în termen de 15 zile de la comunicarea acestuia. Contestaþia se analizeazã de preºedintele
ANRE, iar rãspunsul se comunicã în termenul legal.
(3) În cazul unui control la o persoanã juridicã/fizicã,
efectuat în urma unei sesizãri primite la ANRE, pentru
constatarea ºi sancþionarea contravenþiilor ºi/sau infracþiunilor, raportul de control ºi îndrumare nu se transmite persoanei juridice/fizice controlate.
CAPITOLUL IX
Constatarea ºi sancþionarea abaterilor
SECÞIUNEA 1
Contravenþii

Art. 22. Ñ (1) Contravenþiile sunt cele prevãzute la
art. 79 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 63/1998,
cu modificãrile ulterioare, precum ºi la art. 14 din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 29/1998, aprobatã
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cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 99/2000, cu
modificãrile ulterioare.
(2) Contravenþiile pot fi menþionate ºi în alte legi
speciale.
Art. 23. Ñ Constatarea contravenþiilor ºi aplicarea
amenzilor se fac prin proces-verbal de constatare ºi de
sancþionare a contravenþiilor, întocmit, conform modelului
prezentat în anexa nr. 4, de cãtre agenþii constatatori
ai ANRE.
Art. 24. Ñ (1) Procesele-verbale de constatare ºi de
sancþionare a contravenþiilor vor fi numerotate ºi vor purta
ºtampila ANRE.
(2) Evidenþa proceselor-verbale de constatare ºi de
sancþionare a contravenþiilor se face, la nivelul ANRE, de
cãtre compartimentul de specialitate, într-un registru de evidenþã a proceselor-verbale de constatare ºi de sancþionare
a contravenþiilor (anexa nr. 6).
Art. 25. Ñ (1) În cazul constatãrii sãvârºirii de cãtre
aceeaºi persoanã juridicã/fizicã a douã sau mai multe contravenþii se încheie un singur proces-verbal, iar sancþiunea
amenzii se aplicã pentru fiecare contravenþie.
(2) Când contravenþiile au fost constatate prin acelaºi
proces-verbal, amenzile cumulate nu pot depãºi dublul
maximului amenzii prevãzute de lege pentru contravenþia
cea mai gravã.
Art. 26. Ñ (1) O datã cu aplicarea amenzii
contravenþionale agentul constatator stabileºte, dacã este
cazul, un termen de conformare de pânã la o lunã, care
poate fi prelungit de conducerea ANRE în cazurile în care
se apreciazã cã acest lucru se impune.
(2) În cadrul termenului stabilit contravenientul are
obligaþia sã intre în legalitate sau, dupã caz, sã restabileascã legalitatea.
Art. 27. Ñ Neconformarea cu mãsura dispusã de agentul constatator al ANRE sau de conducerea ANRE constituie contravenþie ºi se sancþioneazã potrivit dispoziþiilor
prezentului regulament.
Art. 28. Ñ Procesul-verbal de constatare ºi de
sancþionare a contravenþiilor se semneazã pe fiecare
paginã de cãtre agentul constatator ºi de cãtre
contravenient cãruia i se înmâneazã o copie.
Art. 29. Ñ (1) Procesul-verbal de constatare ºi de
sancþionare a contravenþiilor se va încheia ºi în situaþia în
care contravenientul nu este prezent, refuzã sau nu poate
sã semneze procesul-verbal, agentul constatator
menþionând aceasta în prezenþa cel puþin a unui martor.
(2) În cazul menþionat la alin. (1) procesul-verbal va
cuprinde ºi datele personale din actul de identitate al martorului ºi semnãtura acestuia.
(3) În lipsa unui martor agentul constatator va preciza
motivele care au dus la încheierea procesului-verbal în
aceste condiþii.
(4) Agentul constatator va preda o copie a procesuluiverbal ºefului compartimentului de specialitate din cadrul
ANRE pentru a fi comunicatã prin poºtã, cu aviz de primire, sau afiºatã la domiciliul/sediul contravenientului în termen de cel mult o lunã de la data aplicãrii acestuia.
Art. 30. Ñ (1) Prin procesul-verbal de constatare ºi de
sancþionare a contravenþiilor agentul constatator aplicã
amenda contravenþionalã ºi dispune, dupã caz, confiscarea
bunurilor destinate, folosite sau rezultate din sãvârºirea respectivei contravenþii.
(2) Agentul constatator are obligaþia sã stabileascã cine
este proprietarul bunurilor confiscate ºi, dacã acestea
aparþin altei persoane decât contravenientului, în procesulverbal se vor menþiona, dacã este posibil, datele de
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identificare a proprietarului sau se vor preciza motivele
pentru care identificarea acestuia nu a fost posibilã.
(3) În caz de anulare sau de constatare a nulitãþii procesului-verbal bunurile confiscate, cu excepþia celor a cãror
deþinere sau circulaþie este interzisã de lege, se restituie
de îndatã celui în drept.
Art. 31. Ñ Dacã prin sãvârºirea contravenþiei s-a pricinuit o pagubã, persoana vãtãmatã îºi va putea valorifica
pretenþiile potrivit dreptului comun.
Art. 32. Ñ (1) Împotriva procesului-verbal de constatare
a contravenþiei se poate face plângere în termen de
15 zile de la data înmânãrii/comunicãrii acestuia. Plângerea se soluþioneazã de judecãtoria în a cãrei razã teritorialã s-a sãvârºit contravenþia.
(2) Pânã la soluþionarea plângerii executarea sancþiunii
contravenþionale se suspendã.
Art. 33. Ñ (1) Dacã contravenientul nu foloseºte calea
de atac împotriva procesului-verbal de constatare ºi de
sancþionare a contravenþiei în termen de 15 zile, în vederea plãþii amenzii ANRE va comunica din oficiu organelor
de specialitate ale direcþiilor generale ale finanþelor publice
judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, ºi unitãþilor
subordonate acestora, în a cãror razã teritorialã domiciliazã
sau îºi are sediul contravenientul, procesul-verbal de constatare ºi de sancþionare a contravenþiei.
(2) Comunicarea procesului-verbal cãtre administraþia
financiarã se face conform anexei nr. 5.

Art. 36. Ñ (1) Atunci când se constatã sãvârºirea unei
infracþiuni din domeniul energiei electrice ºi termice, agentul
constatator întocmeºte o notã de constatare pe care o
aduce la cunoºtinþã conducerii ANRE.
(2) Pe baza notei de constatare ANRE, prin compartimentul de specialitate, sesizeazã de îndatã organul de cercetare penalã competent din punct de vedere teritorial.
(3) Sesizarea va cuprinde urmãtoarele: numele, prenumele ºi calitatea agentului constatator; denumirea, sediul ºi
adresa ANRE; descrierea faptei care formeazã obiectul
sesizãrii, indicarea fãptuitorului (dacã acesta este cunoscut)
ºi a mijloacelor de probã.
Art. 37. Ñ (1) În vederea constatãrii contravenþiilor ºi
infracþiunilor agenþii constatatori au acces, în condiþiile legii,
în clãdiri, încãperi, la instalaþii ºi în orice alt loc, pânã la
receptoarele de energie inclusiv, ºi au dreptul sã verifice
instalaþia, precum ºi sã efectueze mãsurãtori, determinãri ºi
recoltãri de probe pentru analize. Proprietarii ºi agenþii economici care exploateazã aceste clãdiri, locuri sau instalaþii
sunt obligaþi sã punã la dispoziþie agenþilor constatatori
documentele ºi actele specifice activitãþilor lor.
(2) În conformitate cu prevederile art. 81 din Ordonanþa
de urgenþã a Guvernului nr. 63/1998, agenþii constatatori
pot cere sprijinul organelor de poliþie ºi ale Ministerului
Public.
CAPITOLUL X

SECÞIUNEA a 2-a

Dispoziþii finale

Infracþiuni

Art. 34. Ñ (1) Infracþiunile sunt cele prevãzute la
art. 78 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 63/1998,
cu modificãrile ulterioare.
(2) Infracþiunile pot fi menþionate ºi în alte legi speciale.
Art. 35. Ñ Sãvârºirea infracþiunilor prevãzute de lege
atrage rãspunderea penalã în condiþiile prevãzute de Codul
penal ºi de Codul de procedurã penalã.

Art. 38. Ñ Dispoziþiile prezentului regulament se completeazã cu prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001,
aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea
nr. 180/2002, ale Codului civil, Codului de procedurã civilã,
Codului penal ºi ale Codului de procedurã penalã.
Art. 39. Ñ Anexele nr. 1Ñ6 fac parte integrantã din
prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1
la regulament

Autorizaþie de agent constatator
AUTORITATEA NAÞIONALÃ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

AUTORIZAÞIE

Domnul/Doamna ..........................................., având funcþia de ..............................., în conformitate cu prevederile
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electricã ºi termicã, cu modificãrile ulterioare, ºi ale
Ordinului preºedintelui Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 21/2002 privind aprobarea
Regulamentului de constatare, notificare ºi sancþionare a abaterilor de la reglementãrile emise în domeniul energiei
electrice ºi termice, are calitatea de agent constatator ºi se împuterniceºte:
a) sã efectueze controale la persoane juridice/fizice, în vederea verificãrii respectãrii reglementãrilor emise în
domeniul energiei electrice ºi termice;
b) sã constate contravenþiile ºi sã aplice sancþiunile prevãzute de lege;
c) sã ia mãsura confiscãrii lucrãrilor destinate, folosite sau rezultate din sãvârºirea contravenþiilor din domeniul
energiei electrice ºi termice, în conformitate cu dispoziþiile legale.
Autorizaþia este valabilã pentru o perioadã de ...................................... de la data eliberãrii.
Data eliberãrii
....................................

Vicepreºedinte,
....................................
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ANEXA Nr. 2
la regulament

Mandat de control ºi îndrumare
Ñ model ºi conþinut-cadru Ñ
AUTORITATEA NAÞIONALÃ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Aprobat
Vicepreºedintele ANRE,
...................................
MANDAT DE CONTROL ªI ÎNDRUMARE

În conformitate cu prevederile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiinþarea, organizarea ºi
funcþionarea Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 99/2000,
cu modificãrile ulterioare, ºi ale Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electricã ºi termicã,
urmãtoarea echipã de control compusã din:
1. ºef echipã de control ....................................
2. membru ..........................................................
3. membru ..........................................................
este împuternicitã sã efectueze control pentru verificarea respectãrii reglementãrilor emise în domeniul energiei electrice ºi
termice ºi sã aplice sancþiunile prevãzute de lege, în conformitate cu Regulamentul de constatare, notificare ºi
sancþionare a abaterilor de la reglementãrile emise în domeniul energiei electrice ºi termice, la .............................................
........................................................................................................................................................................................................,
........................................................................................................................................................................................................,
începând cu data de ........................................................... .
Domeniile ce urmeazã sã fie controlate sunt: ................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Locul de desfãºurare a controlului ..............................................................................................................................
Data emiterii
..........................

Întocmit
..........................
ANEXA Nr. 3
la regulament

Raport de control ºi îndrumare
Ñ model ºi conþinut-cadru Ñ
AUTORITATEA NAÞIONALÃ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Aprobat
Vicepreºedintele ANRE,
...................................
RAPORT DE CONTROL ªI ÎNDRUMARE

A. Persoana juridicã/fizicã controlatã ................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
B. Membrii echipei de control:
1. ºef echipã de control ..................................
2. membru ........................................................
3. membru ........................................................
C. Domeniile controlate......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
D. Verificãri ºi constatãri ..................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
E. Abateri de la reglementãrile emise în domeniul energiei electrice ºi termice ºi sancþiuni aplicate ......................
........................................................................................................................................................................................................
F. Mãsuri ºi acþiuni corective ............................................................................................................................................
. ........................................................................................................................................................................................................
G. Recomandãri..................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
H. Lista persoanelor care au participat la control din partea persoanei juridice controlate.
I. Anexe
Semnãturi
Membrii echipei de control
Data..................
NOTÃ:
Eventualele contestaþii cu privire la raportul de control ºi îndrumare se transmit la Autoritatea Naþionalã de
Reglementare în Domeniul Energiei în termen de 15 zile de la data comunicãrii acestuia.
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ANEXA Nr. 4
la regulament

Proces-verbal de constatare ºi de sancþionare
a contravenþiilor ºi înºtiinþare de platã
Ñ model ºi conþinut-cadru Ñ
AUTORITATEA NAÞIONALÃ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
PROCES-VERBAL

de constatare ºi de sancþionare a contravenþiilor
Nr. ..........................
încheiat în ziua de ...................... luna .....................anul ..........
în localitatea ...................., judeþul ..............................
Subsemnatul ................................................., agent constatator autorizat de Autoritatea Naþionalã de Reglementare
în Domeniul Energiei (ANRE), cu sediul în ......................................, având legitimaþia nr. ................., eliberatã de ANRE,
cu ocazia controlului efectuat la .........................................., localitatea ......................................., str. ...................................
nr. .........., judeþul/sectorul ................................, am constatat urmãtoarele: .............................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Faptele de mai sus constituie contravenþie/contravenþii, comisã/comise la data de .........................,
prevãzutã/prevãzute la:
1. art. .......... alin. .......... lit. .......... din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 63/1998/Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 29/1998;
2. art. .......... alin. .......... lit. .......... din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 63/1998/Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 29/1998;
3. art. ....... alin. ............. lit. .......... din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 63/1998/Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 29/1998,
de care se face vinovatã persoana fizicã/juridicã .................................., cu domiciliul/sediul în localitatea ......................,
str. ............................. nr. .........., bl. .........., sc. .........., ap. .........., judeþul/sectorul ...................., identificatã cu
buletinul/cartea de identitate seria .......... nr. ....................., eliberat/eliberatã de .................... la data de ..........................,
CNP ........................., înregistratã la registrul comerþului cu nr. .................., codul fiscal ......................, reprezentatã prin
director/manager ....................................... .
Pentru contravenientul cetãþean strãin sau cetãþean român cu domiciliul în strãinãtate se completeazã:
Ñ paºaport seria ................. nr. .................................., statul emitent ....................., data eliberãrii ...................;
Ñ tichet de înscriere a contravenþiilor seria .................., nr. ...................... .
Semnãturi:
Agent constatator,
.....................................

(Martor)
.....................................

Contravenient,
.....................................

Faþã de cele constatate contravenientul este amendat cu:
1. .......... lei, conform art. .......... alin. .......... lit. .......... din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 63/1998/Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 29/1998;
2. .......... lei, conform art. .......... alin. .......... lit. .......... din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 63/1998/Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 29/1998;
3. .......... lei, conform art. .......... alin. .......... lit. .......... din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 63/1998/Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 29/1998.
Amenda totalã este în sumã de .......................... lei.
De asemenea, se dispune confiscarea urmãtoarelor:...................................................................................................
.........................................................................................., al cãror proprietar este ...................................................................,
cu luarea mãsurilor de conservare sau de valorificare prevãzute de lege.
Alte mãsuri ........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Alte menþiuni ....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Contravenientul nu este de faþã/refuzã/nu poate sã semneze procesul-verbal.
Martor: ........................................................... .............................................................., nãscut/nãscutã la data de
(nume)

(prenume)

......................................, domiciliat/domiciliatã în ........................., str. .......... nr. .........., bl. .........., sc. .........., ap. ..........,
judeþul/sectorul ......................., posesor/posesoare al/a cãrþii/buletinului de identitate seria .................... nr. ......................
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Împotriva procesului-verbal de constatare ºi de sancþionare a contravenþiilor se poate face plângere în termen de
15 zile de la data înmânãrii sau comunicãrii acestuia. Plângerea însoþitã de o copie dupã procesul-verbal de constatare
ºi de sancþionare a contravenþiilor se va depune la ANRE.
ÎNªTIINÞARE DE PLATÃ

Amenda se achitã în termen de cel mult 15 zile de la data comunicãrii, în contul nr. ............................................,
deschis la ......................................., urmând ca în acelaºi termen sã fie transmisã o copie de pe chitanþã la ANRE.
În caz de neachitare a amenzii în termenul precizat se va proceda la executarea silitã.
Procesul-verbal cuprinzând ºi înºtiinþarea de platã a fost încheiat în .......... exemplare, un exemplar fiindu-i
înmânat/comunicat contravenientului.
Agent constatator
Semnãtura ......................
(L.S.)

Contravenient
Semnãtura ......................
Funcþia ....................
(L.S.)

Martor
Semnãtura ................................
ANEXA Nr. 5
la regulament

Adresã de notificare
Ñ model ºi conþinut-cadru Ñ
AUTORITATEA NAÞIONALÃ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Cãtre
Administraþia financiarã a ...............................
Adresa ...............................
Vã transmitem alãturat procesul-verbal de constatare ºi de sancþionare a contravenþiilor nr. .................................
din data de .............................., prin care ...............................................................................................................................,
(numele ºi prenumele/denumirea persoanei fizice/juridice)

domiciliatã/cu sediul în ........................................, str. ......................... nr. ............, bl. ............, sc. ............, ap. ............,
judeþul/sectorul ..................................., a fost amendatã cu .......................... lei.
Procesul-verbal de constatare ºi de sancþionare a contravenþiilor a rãmas definitiv la data de ..............................,
prin expirarea termenului de platã a amenzii prevãzut de Ordonanþa Guvernului nr. 2/2001, aprobatã cu modificãri ºi
completãri prin Legea nr. 180/2002.
Conform prevederilor art. 37 din Ordonanþa Guvernului nr. 2/2001, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea
nr. 180/2002, procesul-verbal rãmas definitiv constituie titlu executoriu. Ca urmare, vã solicitãm sã procedaþi la punerea
sa în executare, potrivit prevederilor legale.
Vicepreºedinte,
.........................................
ANEXA Nr. 6
la regulament
REGISTRUL

de evidenþã a proceselor-verbale de constatare ºi de sancþionare a contravenþiilor
Nr.
crt.

Data
înregistrãrii

Data/locul
încheierii
procesului-verbal

Agent
constatator

Situaþie
de fapt

Încadrarea
contravenþiei

0

1

2

3

4

5

Numele/Denumirea
contravenientului

Domiciliul/Sediul
contravenientului

6

7

Obiecþiuni

Angajament
de platã

Amendã
(lei)

Alte mãsuri

Modul
de
comunicare

Date
de identificare
a martorului

Plângere
depunere/
soluþionare

Finalizarea
procesului-verbal

8

9

10

11

12

13

14

15
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MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiþiile sanitare veterinare specifice
aplicabile schimburilor ºi importurilor de melci destinaþi consumului uman
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, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã privind
condiþiile sanitare veterinare specifice aplicabile schimburilor
ºi importurilor de melci destinaþi consumului 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 duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.
Art. 4. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
se abrogã orice altã dispoziþie contrarã.
Art. 5. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 31 iulie 2002.
Nr. 342.
ANEXÃ

NORMÃ SANITARÃ VETERINARÃ
privind condiþiile sanitare veterinare specifice aplicabile schimburilor ºi importurilor
de melci destinaþi consumului uman
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Fãrã a aduce atingere dispoziþiilor naþionale, comunitare
sau internaþionale privind protejarea faunei sãlbatice, melcii
la care se referã prezenta normã sanitarã veterinarã sunt
gasteropode terestre din speciile Helix pomatia, Helix
aspersa Muller, Helix lucorum ºi din speciile care aparþin
familiei de achinide.
CAPITOLUL II
Condiþii pe care trebuie sã le îndeplineascã melcii scoºi
din cochilii, gãtiþi sau conservaþi
I. Melcii care fac obiectul schimburilor pentru consum
uman trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
1) Melcii trebuie sã provinã dintr-o întreprindere:
a) care respectã condiþiile de producþie specifice;
b) în care sunt stabilite ºi folosite metodele de supraveghere ºi control al punctelor critice, în funcþie de procedeele utilizate;
c) în care se recolteazã probe pentru examen de laborator, într-un laborator recunoscut de autoritatea competentã;
d) care deþine un registru în care se înscriu parametrii
obþinuþi în aplicarea literelor precedente, în vederea prezentãrii lor autoritãþilor competente;
e) în care se asigurã gestiunea marcãrii ºi etichetãrii;
f) care este supusã unui control exercitat de autoritatea
competentã pentru a se asigura cã managerul sau conducãtorul întreprinderii cunoaºte ºi respectã condiþiile
prevãzute de prezenta normã sanitarã veterinarã.
Rezultatele controalelor ºi testelor se pãstreazã în mod
obligatoriu cel puþin 2 ani.

Dacã rezultatele examenului de laborator sau celelalte
informaþii de care se dispune relevã existenþa unui risc
sanitar grav, se informeazã autoritatea competentã;
g) care a fost autorizatã de autoritatea competentã ºi
îndeplineºte condiþiile prevãzute în cap. III ºi IV din anexa
la Norma sanitarã veterinarã privind condiþiile pentru producerea ºi comercializarea produselor din pescuit;
h) care este supusã unei supravegheri de cãtre autoritatea competentã privind condiþiile de producþie ºi unui
control sanitar veterinar de sãnãtate conform cap. V
pct. I.3) ºi 5) ºi pct. II.3) ºi 4) din anexa la Norma sanitarã
veterinarã privind condiþiile pentru producerea ºi comercializarea produselor din pescuit;
i) în care se aplicã un program de autocontrol conform
prevederilor Normei sanitare veterinare cu privire la autocontroalele sanitare pentru produsele din pescuit, aprobatã
prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor
nr. 278/2001, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 555 din 6 septembrie 2001.
2) Melcii trebuie sã fie supuºi unui examen organoleptic
efectuat prin prelevarea de probe (eºantioane).
Dacã examenul organoleptic evidenþiazã cã melcii sunt
improprii consumului uman, aceºtia vor fi retraºi de pe
piaþã, confiscaþi ºi denaturaþi astfel încât sã nu mai poatã fi
reutilizaþi pentru consum uman.
3) Pentru prelucrarea cãrnurilor de melci scoºi din
cochilie trebuie ca:
a) întreprinderile, în funcþie de capacitatea de producþie,
sã dispunã de spaþii speciale pentru:
1. depozitarea ambalajelor;
2. recepþia ºi depozitarea melcilor vii;
3. spãlarea, opãrirea, scoaterea din cochilii ºi fasonarea;
4. stocarea ºi, dacã este cazul, curãþarea ºi tratarea
cochiliilor;
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5. tratarea termicã a cãrnurilor, dacã este cazul;
6. condiþionarea sau ambalarea cãrnurilor;
7. spaþii frigorifice pentru depozitarea produselor finite;
b) înainte de a fi scoºi din cochilie melcii sã fie supuºi
controlului. Melcii morþi se exclud de la prelucrare pentru
consum uman;
c) dupã scoaterea din cochilie a melcilor, în mod obligatoriu se îndepãrteazã hepato-pancreasul.
4) Conserve
Întreprinderile trebuie sã îndeplineascã condiþiile
prevãzute la cap. IV pct. IV.4 din anexa la Norma sanitarã
veterinarã privind condiþiile pentru producerea ºi comercializarea produselor din pescuit.
5) Melcii gãtiþi
A. Întreprinderile, în funcþie de activitatea lor, vor dispune de:
1. spaþii de depozitare a cãrnurilor de melci scoºi din
cochilie, prevãzute cu instalaþii frigorifice adecvate;
2. spaþii de depozitare corespunzãtoare a cochiliilor;
3. spaþii de depozitare a produselor de panificaþie;
4. spaþii de pregãtire a umpluturii;
5. spaþii de tratare termicã ºi refrigerare;
6. spaþii pentru încorporarea cãrnurilor ºi a umpluturii în
cochilii ºi spaþii de ambalare cu temperaturã dirijatã;
7. spaþii de congelare, dacã este cazul;
8. spaþii pentru depozitarea produselor finite, dotate cu
instalaþii frigorifice.
Întreprinderile care produc melci gãtiþi trebuie sã aibã un
spaþiu separat pentru preparare ºi ambalare.
Carnea de melci este necesar sã fie:
a) amestecatã cu celelalte ingrediente cât mai repede
posibil, iar temperatura produsului tratat termic trebuie asiguratã între 1¼C ºi 60¼C timp de maximum douã ore; sau
b) refrigeratã la 10¼C sau mai puþin într-un interval de
timp nu mai mare de douã ore, dupã ce s-a terminat tratamentul termic (gãtitul), ºi depozitatã la temperatura corespunzãtoare cât de repede posibil.
Autoritatea competentã poate sã facã derogare pentru
perioada de douã ore în cazul în care este justificatã o

perioadã mai lungã datoritã tehnologiei de producþie utilizate, cu condiþia sã se garanteze siguranþa produsului finit.
Când se impune, melcii gãtiþi se supun congelãrii sau
congelãrii rapide imediat dupã rãcire.
Etichetarea melcilor gãtiþi se efectueazã conform legislaþiei în vigoare ºi trebuie sã evidenþieze specia de animal
de la care provine carnea. Se marcheazã clar pe una dintre suprafeþele ambalajului data fabricaþiei.
Rezultatele controalelor efectuate de managerul sau de
responsabilul întreprinderii se pãstreazã o perioadã minimã
stabilitã de autoritatea competentã conform timpului de
valabilitate a produsului ºi sunt prezentate autoritãþii competente ori de câte ori sunt solicitate.
B. Carnea de melci încorporatã trebuie sã îndeplineascã
înainte de a fi supusã tratamentului termic condiþiile
prevãzute pentru cãrnurile de melci scoase din cochilie.
6) Examene microbiologice
Autoritatea competentã va emite criterii microbiologice
care vor include programe de recoltare a probelor ºi
metode de analizã.
7) Melcii se condiþioneazã, se preambaleazã, se depoziteazã ºi se transportã conform condiþiilor prevãzute la
cap. VI ºi VIII din anexa la Norma sanitarã veterinarã
privind condiþiile pentru producerea ºi comercializarea
produselor din pescuit.
8) Ambalajele ºi preambalajele melcilor trebuie sã
poarte o marcã de identificare (sãnãtate) având
inscripþionat numele sau iniþialele þãrii exportatoare în
majuscule, urmate de numãrul de agreere al întreprinderii
ºi de inscripþia ”Inspecþie guvernamentalãÒ.
II. Condiþii pentru importul de melci destinaþi consumului
uman
1) Ambalajele ºi preambalajele melcilor scoºi din cochilie, gãtiþi sau în conserve, trebuie sã poarte clar numele
sau codul ISO al þãrii de origine ºi numãrul de agreere al
întreprinderii producãtoare.
2) Modelul de certificat de sãnãtate care trebuie sã
însoþeascã fiecare transport de melci scoºi din cochilie,
gãtiþi sau conservaþi, care provin dintr-o þarã terþã, este cel
prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta
normã sanitarã veterinarã.
ANEXÃ
la norma sanitarã veterinarã

Model
CERTIFICAT DE SALUBRITƒ RELATIF AUX ESCARGOTS DƒCOQUILLƒS,
CUISINƒS OU EN CONSERVE
CERTIFICAT DE SÃNÃTATE PENTRU MELCI DECOCHILIAÞI,
PREPARAÞI SAU CONSERVAÞI

No de rŽfŽrence ..............................................................................................................................
Nr. de referinþã ..............................................................................................................................
Pays expŽditeur ..............................................................................................................................
Þara expeditoare ............................................................................................................................
AutoritŽ compŽtente ......................................................................................................................
Autoritatea competentã ..................................................................................................................
I. Identification des escargots
I. Identificarea melcilor
Description du produit:
Descrierea produsului:
esp•ce (nom scientifique) ..............................................................................................................
specia (numele ºtiinþific) ................................................................................................................
Žtat1) et nature du traitement ......................................................................................................
starea1) ºi natura tratamentului ....................................................................................................
1)
1)

RŽfrigŽrŽs, congŽlŽs, decoquillŽs, cuisinŽs, en conserve.
Refrigeraþi, congelaþi, decochiliaþi, gãtiþi, conservaþi.
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NumŽro de code (Žventuellement) ..............................................................................................
Numãr de cod (eventual) ..............................................................................................................
Nature de lÕemballage ....................................................................................................................
Natura ambalajului ........................................................................................................................
Nombre des unitŽs dÕemballage ..................................................................................................
Numãrul unitãþilor de ambalaj ......................................................................................................
Poids net ........................................................................................................................................
Greutatea netã ..............................................................................................................................
TempŽrature dÕentreposage et de transport requise ..................................................................
Temperatura de depozitare ºi de transport solicitatã ..................................................................
II. Origine des escargots
II. Originea melcilor
Nom(s) et numŽro(s) dÕagrŽment officiel de lÕ (les) Žtablissement(s) agrŽŽ(s) par lÕautoritŽ
compŽtente pour lÕexportation vers la CE
Numele, numãrul(ele) de agreere oficialã al(ale) unitãþii(lor) agreate de autoritatea veterinarã
pentru export
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
III. Destination des produits
III. Destinaþia produselor
Les escargots sont expŽdiŽs de:
Melcii sunt expediaþi de la:
ÉÉ................................................ (lieu dÕexpŽdition) É.......................................................É
(locul de expediere)
ˆ É....................................É (pays et lieu de destination) É.................................................É
la
(þara ºi locul de destinaþie)
par le moyen de transport suivant1) ............................................................................................
cu urmãtorul mijloc de transport1) ................................................................................................
Nom et adresse de lÕexpŽditeur ....................................................................................................
Numele ºi adresa expeditorului ....................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Nom du destinataire et adresse du lieu de destination ............................................................
Numele destinatarului ºi adresa locului de destinaþie ................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
IV. Attestation sanitaire
IV. Atestare de sãnãtate
LÕinspecteur officiel soussignŽ certifie que les escargots designŽs ci-dessus:
Subsemnatul, inspector oficial, prin prezentul certific cã melcii menþionaþi:
1) ont ŽtŽ manipulŽs, et le cas ŽchŽant, blanchis, decoquillŽs, cuisinŽs, conservŽs, congŽlŽs,
emballŽs et entreposŽs de fa•on hygiŽnique dans le respect des conditions prŽvues au chapitre 3
partie I de lÕAnnexe II de la Directive 92/118/CEE;
au fost manipulaþi ºi, dupã caz, blanºaþi, extraºi din cochilie, preparaþi, conservaþi, congelaþi,
ambalaþi ºi depozitaþi igienic cu respectarea condiþiilor din Directiva 92/118/CEE;
2) ont fait lÕobjet dÕun programme dÕautocontr™le Žtabli et executŽ par le responsable de
lÕŽtablissement selon les dispositions prŽvues par la DŽcision 94/356//CEE;
au fãcut obiectul unui program de autocontrol stabilit ºi executat de cãtre responsabilul
unitãþii cu respectarea dispoziþiilor prevãzute prin Decizia 94/356/CEE;
3) ont ŽtŽ soumis ˆ un contr™le sanitaire officiel conformŽment aux dispositions pertinentes
du chapitre V de lÕAnnexe de la Directive 91/493/CEE.
au fost supuºi unui control sanitar oficial conform dispoziþiilor prevãzute în Directiva
91/493/CEE.
1)
1)

vasului.

NumŽro dÕimmatriculation du vehicule ou du container, numŽro du train ou du vol ou nom du navire.
Numãrul de înmatriculare al vehiculului sau al containerului, numãrul trenului sau al zborului ori numele
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LÕinspecteur officiel soussignŽ dŽclare avoir connaissance des dispositions prŽvues au chapitre 3 partie I de lÕAnnexe II de la Directive 92/118/CEE du Conseil, des dispositions prŽvues ˆ
lÕAnnexe, chapitres III, IV, VI, VIII, de la Directive 91/493/CEE et des dispositions prŽvues par la
DŽcision 94/356/CEE et lÕAnnexe B chapitre IX de la Directive 77/99/CEE.
Subsemnatul, inspector oficial, declar cã am luat cunoºtinþã de dispoziþiile prevãzute în
Directiva 92/118/CEE, Directiva 91/493/CEE ºi de dispoziþiile prevãzute în Decizia 94/356/CEE,
precum ºi în anexa B a Directivei 77/99//CEE.
Fait É........................É le É.................É
Întocmit la É............É data É..............É

Sceau
officiel
ªtampila
oficialã

É.....................................................É
Nom en lettres capitales et signature
de lÕinspecteur officiel1)
Numele cu majuscule ºi semnãtura
inspectorului oficial1)

1)

La couleur du sceau et la signature doit •tre diffŽrente de celle des autres mentions du certificat.

1)

Culoarea ºtampilei ºi a semnãturii trebuie sã fie diferitã de cea a altor menþiuni din certificat.

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiþiile sanitare veterinare specifice
aplicabile comerþului ºi importurilor de pulpe de broascã destinate consumului uman
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, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
vãzând Referatul de aprobare nr. 158.058 din 26 iulie 2002, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã,
ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã privind
condiþiile sanitare veterinare specifice aplicabile comerþului
ºi importurilor de pulpe de broascã destinate consumului
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 duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.
Art. 4. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
se abrogã orice altã dispoziþie contrarã.
Art. 5. 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, 19 august 2002.
Nr. 367.
ANEXÃ

NORMÃ SANITARÃ VETERINARÃ
privind condiþiile sanitare veterinare specifice aplicabile comerþului ºi importurilor de pulpe
de broascã destinate consumului uman
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Fãrã a aduce atingere dispoziþiilor comunitare, naþionale
sau internaþionale privind protejarea faunei sãlbatice, pulpele de broascã la care se referã prezenta normã sanitarã
veterinarã sunt pãrþile posterioare ale corpului secþionat
transversal în spatele membrelor anterioare, eviscerate ºi
jupuite de piele, care provin de la speciile Rana sp. (familia ranidelor), prezentate în stare proaspãtã, congelate sau
transformate.

CAPITOLUL II
Condiþiile pe care trebuie sã le îndeplineascã
pulpele de broascã
I. Pulpele de broascã care fac obiectul schimburilor pentru consum uman trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele
condiþii:
1. Broaºtele au fost omorâte, sângerate, preparate ºi,
dacã este cazul, refrigerate, congelate, transformate, ambalate ºi depozitate în întreprinderi care:
a) respectã condiþiile de producþie specifice;
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b) stabilesc ºi folosesc metodele de supraveghere ºi
control al punctelor critice, în funcþie de procedeele utilizate;
c) recolteazã probe pentru examen de laborator care
sunt analizate într-un laborator recunoscut de autoritatea
competentã;
d) deþin un registru în care se înscriu parametrii obþinuþi
la aplicarea literelor precedente, în vederea prezentãrii lor
autoritãþilor competente;
e) asigurã gestiunea marcãrii ºi etichetãrii;
f) sunt supuse unui control efectuat de autoritatea competentã pentru a se asigura cã managerul sau conducãtorul
întreprinderii cunoaºte ºi respectã condiþiile prevãzute în
prezenta normã sanitarã veterinarã;
g) au fost autorizate de autoritatea competentã ºi îndeplinesc condiþiile prevãzute în cap. III ºi IV ale anexei la
Norma sanitarã veterinarã privind condiþiile pentru producerea ºi comercializarea produselor din pescuit;
h) sunt supuse unei supravegheri de cãtre autoritatea
competentã privind condiþiile de producþie ºi unui control
sanitar veterinar conform cap. V pct. I. 3) ºi 5) ºi pct. II. 3)
ºi 4) ale anexei la Norma sanitarã veterinarã privind
condiþiile pentru producerea ºi comercializarea produselor
din pescuit;
i) aplicã un program de autocontrol conform prevederilor
Normei sanitare veterinare cu privire la autocontroalele
sanitare pentru produsele din pescuit, aprobatã prin Ordinul
ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 278/2001,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555
din 6 septembrie 2001.
2. Pulpele de broascã trebuie sã fie supuse unui examen organoleptic efectuat prin prelevarea de probe
(eºantioane).
Dacã examenul organoleptic evidenþiazã cã pulpele de
broascã sunt improprii consumului uman, acestea vor fi
retrase de pe piaþã, confiscate ºi denaturate astfel încât sã
nu mai poatã fi reutilizate pentru consum uman.
Depozitarea ºi spãlarea broaºtelor înainte de a fi
omorâte ºi de sângerare se fac într-un spaþiu special.
3. Spaþiul destinat depozitãrii ºi spãlãrii trebuie sã fie
fizic separat de sala de pregãtire ºi trebuie sã îndepli-

neascã condiþiile prevãzute în cap. III pct. I.2 al anexei la
Norma sanitarã veterinarã privind condiþiile pentru producerea ºi comercializarea produselor din pescuit.
Broaºtele gãsite moarte la controlul efectuat înainte de
ucidere nu se pregãtesc pentru consum uman ºi se exclud.
4. Imediat dupã pregãtire pulpele de broascã trebuie
spãlate din abundenþã cu apã potabilã curentã ºi refrigerate
cât mai repede cu putinþã la temperatura gheþii topite sau
congelate la o temperaturã de Ð18¼C ori transformate.
5. Transformarea pulpelor de broascã se efectueazã cu
respectarea condiþiilor prevãzute în cap. IV al anexei la
Norma sanitarã veterinarã privind condiþiile pentru producerea ºi comercializarea produselor din pescuit.
6. Examene microbiologice
Autoritatea competentã va emite criterii microbiologice
care vor include programe de recoltare a probelor ºi
metode de analizã.
7. Pulpele de broascã se preambaleazã, se ambaleazã,
se depoziteazã ºi se transportã în condiþiile de igienã
prevãzute în cap. VI ºi VIII ale Normei sanitare veterinare
privind condiþiile pentru producerea ºi comercializarea produselor din pescuit.
8. Ambalajele ºi preambalajele pulpelor de broascã trebuie sã poarte o marcã de identificare (sãnãtate) având
inscripþionat numele sau iniþialele þãrii expeditoare, în
majuscule, urmate de numãrul de agreere al întreprinderii
ºi de inscripþia ”Inspecþie guvernamentalãÒ.
II. Condiþii pentru importul de pulpe de broascã destinate consumului uman
1. Ambalajele ºi preambalajele pulpelor de broascã trebuie sã poarte clar numele sau codul ISO al þãrii de origine ºi numãrul de agreere al întreprinderii producãtoare.
2. Modelul certificatului de sãnãtate care trebuie sã
însoþeascã fiecare transport de pulpe de broascã care provin dintr-o þarã terþã este prevãzut în anexa la prezenta
normã sanitarã veterinarã.
ANEXÃ
la norma sanitarã veterinarã

Model
CERTIFICAT DE SALUBRITƒ RELATIF AUX CUISSES DE GRENOUILLES
RƒFRIGƒRƒES, CONGƒLƒES OU TRANSFORMƒES
CERTIFICAT DE SÃNÃTATE PENTRU PULPE DE BROASCÃ REFRIGERATE,
CONGELATE SAU TRANSFORMATE

No de rŽfŽrence ............................................................................................................................
Nr. de referinþã ................................................................................................................................
Pays expŽditeur ..............................................................................................................................
Þara expeditoare ..............................................................................................................................
AutoritŽ compŽtente ........................................................................................................................
Autoritatea competentã ..................................................................................................................
I. Identification des cuisses de grenouilles
I. Identificarea pulpelor de broascã
Description du produit:
Descrierea produsului:
esp•ce (nom scientifique) ..............................................................................................................
specia (numele ºtiinþific) ..................................................................................................................
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Žtat1) et nature du traitement ........................................................................................................
starea1) ºi natura tratamentului ....................................................................................................
NumŽro de code (Žventuellement) ................................................................................................
Numãrul de cod (eventual) ............................................................................................................
Nature de lÕemballage ....................................................................................................................
Natura ambalajului ........................................................................................................................
Nombre des unitŽs dÕemballage ....................................................................................................
Numãrul unitãþilor de ambalaj ........................................................................................................
Poids net ........................................................................................................................................
Greutatea netã ................................................................................................................................
TempŽrature dÕentreposage et de transport requise ....................................................................
Temperatura de depozitare ºi de transport solicitatã ................................................................
II. Origine des cuisses de grenouilles
II. Originea pulpelor de broascã
Nom(s) et numŽro(s) dÕagrŽment officiel de lÕ(les) Žtablissement(s) agrŽŽ(s) par lÕautoritŽ
compŽtente pour lÕexportation vers la CE
Numele, numãrul(ele) de agreere oficialã al(ale) unitãþii(lor) agreate de autoritatea veterinarã
pentru export
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
III. Destination des produits
III. Destinaþia produselor
Les cuisses de grenouilles sont expŽdiŽes de:
Pulpele de broascã sunt expediate de la:
ÉÉ................................................ (lieu dÕexpŽdition) É.......................................................É
(locul de expediere)
ˆ É....................................É (pays et lieu de destination) É.................................................É
la
(þara ºi locul de destinaþie)
par le moyen de transport suivant2) ..............................................................................................
cu urmãtorul mijloc de transport2) ..................................................................................................
Nom et adresse de lÕexpŽditeur ....................................................................................................
Numele ºi adresa expeditorului ......................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Nom du destinataire et adresse du lieu de destination ..............................................................
Numele destinatarului ºi adresa locului de destinaþie ..................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
IV. Attestation sanitaire
IV. Atestare de sãnãtate
LÕinspecteur officiel soussignŽ certifie que les cuisses de grenouilles dŽsignŽes ci-dessus:
Subsemnatul, inspector oficial, prin prezentul certific cã pulpele de broascã menþionate
mai sus:
1) proviennent de grenouilles qui ont ŽtŽ abattues, saignŽes et prŽparŽes, et qui le cas
ŽchŽant sont rŽfrigŽrŽes, congŽlŽes ou transformŽes, emballŽes et entreposŽes de fa•on
hygiŽnique dans le respect des conditions prŽvues au chapitre 3 partie I de lÕAnnexe II de la
Directive 92/118/CEE;
provin de la broaºte care au fost sacrificate, sângerate, preparate ºi, dupã caz, refrigerate,
congelate sau transformate, ambalate ºi depozitate igienic, cu respectarea condiþiilor din
Directiva 92/118/CEE;
1)
1)
2)
2)

vasului.

RŽfrigŽrŽes, congŽlŽes, transformŽes.
Refrigerate, congelate, transformate.
NumŽro dÕimmatriculation du vehicule ou du container, numŽro du train ou du vol ou nom du navire.
Numãrul de înmatriculare al vehiculului sau al containerului, numãrul trenului sau al zborului ori numele
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2) ont fait lÕobjet dÕun programme dÕautocontr™le Žtabli et ŽxecutŽ par le responsable de
lÕŽtablissement selon les dispositions prŽvues par la DŽcision 94/356/CEE;
au fãcut obiectul unui program de autocontrol stabilit ºi executat de cãtre responsabilul
unitãþii, cu respectarea dispoziþiilor prevãzute prin Decizia 94/356/CEE;
3) ont ŽtŽ soumies ˆ un contr™le sanitaire officiel conformŽment aux dispositions pertinentes
du chapitre V de lÕAnnexe de la Directive 91/493/CEE;
au fost supuse unui control sanitar oficial conform dispoziþiilor prevãzute în
Directiva 91/493/CEE.
LÕinspecteur officiel soussignŽ dŽclare avoir connaissance des dispositions prŽvues au chapitre 3 partie II de lÕAnnexe II de la Directive 92/118/CEE du Conseil, des dispositions prŽvues ˆ
lÕAnnexe, chapitres III, IV, V, VI et VII de la Directive 91/493/CEE et des dispositions prŽvues par
la DŽcision 94/356/CEE.
Subsemnatul, medic veterinar oficial, declar cã am luat cunoºtinþã de dispoziþiile prevãzute în
capitolul III, partea a II-a a anexei II a Directivei 92/118/CEE, de dispoziþiile prevãzute în anexã,
la capitolele III, IV, V, VI ºi VII, a Directivei 91/493/CEE ºi de dispoziþiile prevãzute în
Decizia 94/356/CEE.
Fait É........................É le É.................É
Întocmit la É............É data É..............É
É.....................................................É

Sceau
officiel
ªtampila
oficialã

1)
1)

Nom en lettres capitales et signature
de lÕinspecteur officiel1)
Numele cu majuscule ºi semnãtura
inspectorului oficial1)

La couleur du sceau et la signature doit •tre diffŽrente de celle des autres mentions du certificat.
Culoarea ºtampilei ºi a semnãturii trebuie sã fie diferitã de cea a altor menþiuni din certificat.
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