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

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiþiile de sãnãtate a animalelor ºi modelele
de certificate veterinare pentru importul de carne proaspãtã de pasãre din þãri terþe
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. 150.737 din 28 ianuarie 2003, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã,
ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã privind
condiþiile de sãnãtate a animalelor ºi modelele de certificate
veterinare pentru importul de carne proaspãtã de pasãre
din þãri terþe, 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, ºi va intra în vigoare la
90 de zile de la data publicãrii.

p. Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Petre Daea,
secretar de stat
Bucureºti, 31 ianuarie 2003.
Nr. 66.
MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind aprobarea unui sistem de identificare
pentru taurii destinaþi evenimentelor culturale ºi sportive
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. 150.712 din 27 ianuarie 2003, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã
Veterinarã,
ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã privind
aprobarea unui sistem de identificare pentru taurii destinaþi
evenimentelor culturale ºi sportive, prevãzutã în anexa*)
care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ 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 îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicãrii.

p. Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Petre Daea,
secretar de stat
Bucureºti, 31 ianuarie 2003.
Nr. 67.
*) Anexa se publicã ulterior.
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MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileºte forma codificatã
ºi codurile de notificare pentru bolile animalelor
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. 158.950 din 28 ianuarie 2003, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã
Veterinarã,
ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã care
stabileºte forma codificatã ºi codurile de notificare pentru
bolile animalelor, prevãzutã în anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Direcþiile sanitare veterinare judeþene ºi a
municipiului Bucureºti, precum ºi Institutul de Diagnostic ºi
Sãnãtate Animalã vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã va controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
se abrogã prevederile similare prevãzute în Ordinul ministrului agriculturii ºi alimentaþiei nr. 156/1999 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind anunþarea, declararea
ºi notificarea unor boli transmisibile ale animalelor, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din
23 martie 2000.
Art. 5. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare la data
de 1 ianuarie 2004.

p. Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Petre Daea,
secretar de stat
Bucureºti, 31 ianuarie 2003.
Nr. 68.
MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileºte lista provizorie a þãrilor terþe
din care România autorizeazã importul de material seminal, ovule ºi embrioni de la speciile ovine,
caprine ºi ecvine, precum ºi importul de ovule ºi embrioni de la specia porcine
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. 150.731 din 28 ianuarie 2003, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã,
ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã care
stabileºte lista provizorie a þãrilor terþe din care
România autorizeazã importul de material seminal, ovule
ºi embrioni de la speciile ovine, caprine ºi ecvine, precum ºi importul de ovule ºi embrioni de la specia porcine, prevãzutã în anexa*) care face parte integrantã
din prezentul ordin.

Art. 2. Ñ 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 îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare în termen de 10 zile de la data publicãrii lui.

p. Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Petre Daea,
secretar de stat
Bucureºti, 31 ianuarie 2003.
Nr. 69.
*) Anexa se publicã ulterior.
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MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileºte principiile care reglementeazã
organizarea controalelor veterinare privind produsele care intrã în România din þãri terþe
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. 150.761 din 29 ianuarie 2003, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã,
ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã ce stabileºte principiile care reglementeazã organizarea controalelor veterinare privind produsele care intrã în România din
þãri terþe, prevãzutã în anexa*) care face parte integrantã
din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Direcþiile sanitare veterinare judeþene ºi a
municipiului Bucureºti, precum ºi inspectoratele de poliþie
sanitarã veterinarã de frontierã vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. Ñ Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã va controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 4. Ñ Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã, prin
decizii, va lua mãsuri pentru implementarea gradualã, astfel
ca pânã la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin dispoziþiile acestuia sã fie aplicabile.
Art. 5. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare la data
de 1 ianuarie 2007.

p. Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Petre Daea,
secretar de stat
Bucureºti, 3 februarie 2003.
Nr. 71.
MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind criteriile pentru autorizarea
ºi supravegherea asociaþiilor de crescãtori ºi organizaþiilor de înmulþire care stabilesc
sau þin registre genealogice pentru porcine de reproducþie de rasã purã
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. 161.371 din 27 ianuarie 2003, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã
Veterinarã,
ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã privind
criteriile pentru autorizarea ºi supravegherea asociaþiilor de
crescãtori ºi organizaþiilor de înmulþire care stabilesc sau þin
registre genealogice pentru porcine de reproducþie de rasã
purã, prevãzutã în anexa*) care face parte integrantã din
prezentul ordin.

Art. 2. Ñ 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 îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii lui.

p. Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Petre Daea,
secretar de stat
Bucureºti, 3 februarie 2003.
Nr. 72.
*) Anexa se publicã ulterior.
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MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea listei produselor pe bazã de lapte
în temeiul cãreia România este autorizatã sã acorde derogãri individuale sau generale
în aplicarea art. 8 alin. (2) din Norma sanitarã veterinarã privind condiþiile de sãnãtate
pentru producerea ºi comercializarea laptelui crud, a laptelui tratat termic ºi a produselor
pe bazã de lapte, precum ºi natura derogãrilor aplicabile fabricãrii unor astfel de produse
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. 160.877 din 29 ianuarie 2003, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã,
ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã privind
stabilirea listei produselor pe bazã de lapte în temeiul
cãreia România este autorizatã sã acorde derogãri individuale sau generale în aplicarea art. 8 alin. (2) din Norma
sanitarã veterinarã privind condiþiile de sãnãtate pentru producerea ºi comercializarea laptelui crud, a laptelui tratat
termic ºi a produselor pe bazã de lapte*), precum ºi natura
derogãrilor aplicabile fabricãrii unor astfel de produse,
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 alte dispoziþii contrare.
Art. 5. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare la data
de 31 decembrie 2004.

p. Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Petre Daea,
secretar de stat
Bucureºti, 3 februarie 2003.
Nr. 73.
*) Norma sanitarã veterinarã privind condiþiile de sãnãtate pentru producerea ºi comercializarea laptelui crud, a laptelui tratat termic ºi a produselor pe bazã de lapte a fost aprobatã prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 389/2002, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 860 din 28 noiembrie 2002.
**) Anexa se publicã ulterior.

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea modelelor de certificate de sãnãtate
pentru importul în România din þãri terþe de lapte tratat termic, produse pe bazã de lapte,
precum ºi de lapte crud pentru consum uman, destinat acceptãrii într-un centru de colectare,
centru de standardizare, unitate de tratare sau unitate de procesare
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. 150.076 din 29 ianuarie 2003, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã,
ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã privind stabilirea modelelor de certificate de sãnãtate pentru importul în
România din þãri terþe de lapte tratat termic, produse pe bazã
de lapte, precum ºi de lapte crud pentru consum uman, destinat acceptãrii într-un centru de colectare, centru de standardizare, unitate de tratare sau unitate de procesare, 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 alte dispoziþii contrare.
Art. 5. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare la
90 de zile de la data publicãrii.

p. Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Petre Daea,
secretar de stat
Bucureºti, 3 februarie 2003.
Nr. 74.
*) Anexa se publicã ulterior.
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MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiþiile în care se stabilesc listele provizorii
cu unitãþile din þãrile terþe din care se avizeazã importul anumitor produse de origine animalã,
produse din pescuit sau moluºte bivalve vii
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. 150.772 din 29 ianuarie 2003, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã,
ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã privind
condiþiile în care se stabilesc listele provizorii cu unitãþile
din þãrile terþe din care se avizeazã importul anumitor produse de origine animalã, produse din pescuit sau moluºte
bivalve vii, 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 alte dispoziþii contrare.
Art. 5. Ñ Prezentul ordin se va publica în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Petre Daea,
secretar de stat
Bucureºti, 3 februarie 2003.
Nr. 75.
MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind metodele de referinþã
pentru detectarea reziduurilor de metale grele ºi arsen
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. 150.767 din 29 ianuarie 2003, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã,
ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã privind
metodele de referinþã pentru detectarea reziduurilor de
metale grele ºi arsen, 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 se va publica în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Petre Daea,
secretar de stat
Bucureºti, 3 februarie 2003.
Nr. 76.
*) Anexa se publicã ulterior.
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MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind mãsurile de protecþie împotriva unor zoonoze
specifice ºi a agenþilor zoonotici specifici la animale ºi produse de origine animalã,
în scopul prevenirii focarelor de toxiinfecþii alimentare ºi intoxicaþii
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. 150.783 din 30 ianuarie 2003, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã,
ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã privind
mãsurile de protecþie împotriva unor zoonoze specifice ºi a
agenþilor zoonotici specifici la animale ºi produse de origine
animalã, în scopul prevenirii focarelor de toxiinfecþii alimentare ºi intoxicaþii, prevãzutã în anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Direcþiile sanitare veterinare judeþene ºi a
municipiului Bucureºti, Institutul de Diagnostic ºi Sãnãtate

Animalã, precum ºi Institutul de Igienã ºi Sãnãtate Publicã
Veterinarã vor duce la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.
Art. 3. Ñ Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã va controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii lui.

p. Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Petre Daea,
secretar de stat
Bucureºti, 3 februarie 2003.
Nr. 77.
MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea excepþiilor de la Norma sanitarã
veterinarã privind condiþiile de sãnãtate care reglementeazã producerea ºi comercializarea
produselor din carne ºi a altor produse de origine animalã pentru unele produse ce conþin
alte alimente ºi numai un procent mic de carne sau produse din carne
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. 162.344 din 28 ianuarie 2003, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã,
ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã privind
stabilirea excepþiilor de la Norma sanitarã veterinarã privind
condiþiile de sãnãtate care reglementeazã producerea ºi
comercializarea produselor din carne ºi a altor produse de
origine animalã pentru unele produse ce conþin alte alimente ºi numai un procent mic de carne sau produse din
carne, 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 alte dispoziþii contrare.
Art. 5. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare la
90 de zile de la data publicãrii.

p. Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Petre Daea,
secretar de stat
Bucureºti, 3 februarie 2003.
Nr. 78.
*) Anexa se publicã ulterior.
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MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiþiile de sãnãtate
pentru autorizarea unitãþilor din pieþele cu vânzare en gros
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. 150.771 din 29 ianuarie 2003, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã,
ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã privind
condiþiile de sãnãtate pentru autorizarea unitãþilor din
pieþele cu vânzare en gros, 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 alte dispoziþii contrare.
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, 3 februarie 2003.
Nr. 79.
MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea metodelor de analizã ºi testare
a laptelui tratat termic pentru consum uman direct
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. 161.943 din 29 ianuarie 2003, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã,
ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã privind
stabilirea metodelor de analizã ºi testare a laptelui tratat
termic pentru consum uman direct, 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 îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 4. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
se abrogã orice alte dispoziþii contrare.
Art. 5. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare la data
de 31 decembrie 2004.

p. Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Petre Daea,
secretar de stat
Bucureºti, 3 februarie 2003.
Nr. 80.
*) Anexa se publicã ulterior.
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