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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea anexei la Hot„r‚rea Guvernului nr. 2.251/2004 privind aprobarea
Listei societ„˛ilor na˛ionale, companiilor na˛ionale ∫i societ„˛ilor comerciale aflate sub autoritatea
sau Ón coordonarea Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului, la care se efectueaz„ concedieri
colective Ón anul 2005 ∫i care vor beneficia de prevederile Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare ∫i privatizare
a unor societ„˛i na˛ionale, companii na˛ionale ∫i societ„˛i comerciale cu capital majoritar de stat,
precum ∫i a societ„˛ilor comerciale ∫i regiilor autonome subordonate autorit„˛ilor
administra˛iei publice locale
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. I. — Anexa la Hot„r‚rea Guvernului nr. 2.251/2004
privind aprobarea Listei societ„˛ilor na˛ionale, companiilor
na˛ionale ∫i societ„˛ilor comerciale aflate sub autoritatea
sau Ón coordonarea Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului, la
care se efectueaz„ concedieri colective Ón anul 2005 ∫i
care vor beneficia de prevederile Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de
restructurare, reorganizare ∫i privatizare a unor societ„˛i
na˛ionale, companii na˛ionale ∫i societ„˛i comerciale cu
capital majoritar de stat, precum ∫i a societ„˛ilor comerciale
∫i regiilor autonome subordonate autorit„˛ilor administra˛iei
publice locale, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,

Partea I, nr. 1.230 din 21 decembrie 2004, cu modific„rile
ulterioare, se modific„ ∫i se Ónlocuie∫te cu anexa la
prezenta hot„r‚re.
Art. II. — (1) Prin ordin al ministrului economiei ∫i
comer˛ului se poate modifica num„rul de persoane
disponibilizate, pentru oricare dintre societ„˛ile comerciale,
Ón limita num„rului total prev„zut Ón anex„.
(2) Ordinul ministrului economiei ∫i comer˛ului prev„zut
la alin. (1) se transmite Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii
Sociale ∫i Familiei cu cel pu˛in 15 zile Ónainte de data
desfacerii contractului individual de munc„ al salaria˛ilor la
care se refer„.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Ionel Mantog,
secretar de stat
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 4 august 2005.
Nr. 891.
ANEX√
(Anexa la Hot„r‚rea Guvernului nr. 2.251/2004)
LISTA

societ„˛ilor na˛ionale, companiilor na˛ionale ∫i societ„˛ilor comerciale aflate sub autoritatea sau Ón coordonarea
Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului, la care se efectueaz„ concedieri colective Ón anul 2005 ∫i care vor beneficia
de prevederile Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare,
reorganizare ∫i privatizare a unor societ„˛i na˛ionale, companii na˛ionale ∫i societ„˛i comerciale cu capital majoritar
de stat, precum ∫i a societ„˛ilor comerciale ∫i regiilor autonome subordonate autorit„˛ilor administra˛iei publice locale
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.

Denumirea agentului economic

Compania
Societatea
Societatea
Compania
Compania

Na˛ional„
Na˛ional„
Na˛ional„
Na˛ional„
Na˛ional„

a
a
a
a
a

Huilei — S.A. Petro∫ani
C„rbunelui — S.A. Ploie∫ti
Lignitului îOltenia“ — S.A. T‚rgu Jiu
Cuprului, Aurului ∫i Fierului îMinvest“ — S.A. Deva
Metalelor Pre˛ioase ∫i Neferoase îRemin“ — S.A. Baia Mare

Num„r
de persoane

1.200
1.757
500
1.370
1.500
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Nr.
crt.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Num„r
de persoane

Denumirea agentului economic

Societatea Comercial„ îMoldomin“ — S.A. Moldova Nou„
Societatea Comercial„ îCuprumin“ — S.A. Abrud
Societatea Comercial„ îMinbucovina“ — S.A. Vatra Dornei
Societatea Comercial„ îB„i˛a“ — S.A. ™tei
Societatea Comercial„ îMiniera Banat Anina“ — S.A.
Compania Na˛ional„ a Uraniului — S.A. Bucure∫ti
Societatea Na˛ional„ a S„rii — S.A. Bucure∫ti
Societatea Comercial„ îComplexul Energetic Turceni“ — S.A.
Societatea Comercial„ îComplexul Energetic Rovinari“ — S.A.
Societatea Comercial„ îTermoserv“ — S.A. Turceni
Societatea Comercial„ îResial“ — S.A. Alba Iulia
La dispozi˛ia Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului pentru corec˛ii Ón programele
de restructurare la societ„˛ile comerciale din sectorul resurse minerale ∫i complexuri
energetice

400
171
150
150
100
50
200
130
70
200
265
500

8.713

TOTAL:

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind modificarea ∫i completarea Regulamentului de organizare ∫i func˛ionare
a Oficiului Na˛ional pentru Cultul Eroilor, aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 635/2004
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 12 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 17/2005 pentru stabilirea unor m„suri organizatorice la nivelul administra˛iei publice centrale, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 198/2005,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Regulamentul de organizare ∫i
func˛ionare a Oficiului Na˛ional pentru Cultul Eroilor, aprobat
prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 635/2004, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 429 din 13 mai
2004, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — (1) Oficiul Na˛ional pentru Cultul Eroilor se
organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ ca organ de specialitate al
administra˛iei publice centrale, cu personalitate juridic„, Ón
subordinea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale.
(2) Oficiul Na˛ional pentru Cultul Eroilor, denumit Ón
continuare Oficiul, are sediul Ón municipiul Bucure∫ti,
str. G-ral Popescu Candiano nr. 82—84, sectorul 4.“
2. La articolul 5 alineatul (1), litera e) va avea urm„torul
cuprins:
îe) propune Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale ini˛ierea
proiectelor de hot„r‚ri ale Guvernului pentru Ónfiin˛area,
modificarea, precum ∫i pentru construirea mormintelor ∫i
operelor comemorative de r„zboi str„ine pe teritoriul
Rom‚niei;“.
3. Articolul 7 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 7. — Œn scopul p„str„rii ∫i respect„rii memoriei
celor c„zu˛i pentru ˛ar„, Oficiul elaboreaz„ planul-cadru
anual cu programele ∫i proiectele destinate cultului eroilor,
pe care, cu avizul institu˛iilor implicate, Ól supune aprob„rii
ministrului ap„r„rii na˛ionale.“
4. Articolul 9 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 9. — (1) Oficiul este organul de specialitate al
administra˛iei publice centrale competent s„ avizeze
Ónscrierea Ón Registrul asocia˛iilor ∫i funda˛iilor a
organiza˛iilor neguvernamentale care Ó∫i desf„∫oar„
activitatea Ón domeniul protej„rii mormintelor ∫i operelor

comemorative de r„zboi ∫i s„ propun„ Guvernului, prin
Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale, recunoa∫terea statutului de
utilitate public„ al acestora, potrivit legii.
(2) Oficiul elaboreaz„ criteriile specifice de acordare a
statutului de utilitate public„ corespunz„tor domeniului s„u
de activitate, care se aprob„ prin ordin al ministrului
ap„r„rii na˛ionale.“
5. Alineatul (1) al articolului 11 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 11. — (1) Oficiul este condus de un director numit
prin ordin al ministrului ap„r„rii na˛ionale.“
6. Alineatul (3) al articolului 11 va avea urm„torul
cuprins:
î(3) Atribu˛iile directorului se aprob„ de c„tre ministrul
ap„r„rii na˛ionale.“
7. Alineatul (3) al articolului 12 va avea urm„torul
cuprins:
î(3) Structura posturilor pe compartimente, statul de
func˛ii ∫i structura de personal se aprob„ prin ordin al
ministrului ap„r„rii na˛ionale.“
8. Articolul 13 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 13. — Oficiul are buget propriu de venituri ∫i
cheltuieli, prev„zut distinct Ón bugetul Ministerului Ap„r„rii
Na˛ionale.“
9. Alineatul (1) al articolului 14 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 14. — (1) Finan˛area cheltuielilor curente ∫i de
capital ale Oficiului se asigur„ de la bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale.“
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10. La articolul 16 se introduce un nou alineat,
alineatul (2), cu urm„torul cuprins:
î(2) Pentru Óndeplinirea activit„˛ilor specifice, a
activit„˛ilor de control ∫i a activit„˛ilor de protec˛ie a

mormintelor ∫i operelor comemorative de r„zboi, Oficiul
are dreptul la un microbuz de p‚n„ la 9 locuri ∫i la dou„
autoturisme de teren. Consumul lunar maxim de carburant
este stabilit conform dispozi˛iilor legale.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Marius B„lu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 4 august 2005.
Nr. 898.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, pentru jude˛ul Suceava
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru sus˛inerea sistemului
de protec˛ie a persoanelor cu handicap, cultur„, culte ∫i
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005, cu suma de
500 mii lei (RON), pentru jude˛ul Suceava, din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2005, ∫i alocarea acesteia
bugetului propriu al comunei Marginea, jude˛ul Suceava,
pentru execu˛ia unor lucr„ri de urgen˛„ la obiectivul

îConstruire ∫apte pode˛e pe drumuri comunale ∫i balastarea
a zece kilometri de drumuri comunale“.
Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se va
face de ordonatorul principal de credite, potrivit dispozi˛iilor
legale.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 4 august 2005.
Nr. 899.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2005, pentru Agen˛ia Na˛ional„ pentru Sport
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, precum ∫i al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005
nr. 511/2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Cancelariei
Primului-Ministru cu suma de 1.600 mii lei (RON) din
Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe
anul 2005, pentru Agen˛ia Na˛ional„ pentru Sport, la

capitolul 60.01 îAsisten˛„ social„, aloca˛ii, pensii, ajutoare ∫i
indemniza˛ii“, Ón vederea finan˛„rii rentelor viagere acordate
Ón baza art. 64 din Legea educa˛iei fizice ∫i sportului
nr. 69/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
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Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
s„ introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón structura
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bugetului de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului
Cancelariei Primului-Ministru.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
p. Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport,
Constantin Liviu Cepoi
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu

Bucure∫ti, 11 august 2005.
Nr. 921.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investi˛ii
îPost de inspec˛ie la frontiera Otopeni“, îPost de inspec˛ie la frontiera Constan˛a Nord“
∫i îPost de inspec˛ie la frontiera Constan˛a Sud“, cuprinse Ón cadrul Proiectului
pentru modernizarea sistemului de informare ∫i cunoa∫tere Ón agricultur„
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ principalele caracteristici ∫i
indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investi˛ii îPost
de inspec˛ie la frontiera Otopeni“, îPost de inspec˛ie la
frontiera Constan˛a Nord“ ∫i îPost de inspec˛ie la frontiera
Constan˛a Sud“, cuprinse Ón cadrul Proiectului pentru
modernizarea sistemului de informare ∫i cunoa∫tere Ón
agricultur„, prev„zute Ón anexele nr. 1—3*) care fac parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.

Art. 2. — Finan˛area obiectivelor de investi˛ii îPost de
inspec˛ie la frontiera Otopeni“, îPost de inspec˛ie la
frontiera Constan˛a Nord“ ∫i îPost de inspec˛ie la frontiera
Constan˛a Sud“ se face din bugetul de stat, credite
externe, precum ∫i din alte surse legal constituite, conform
programelor de investi˛ii publice aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
R„zvan ﬁÓru
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu

Bucure∫ti, 11 august 2005.
Nr. 922.
*) Anexele nr. 1—3 se comunic„ Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind finan˛area Ón anul 2005 a Centrului-pilot de consultan˛„ ∫i informare a consumatorilor
din municipiul Bucure∫ti din bugetul Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, precum ∫i al art. 38 lit. b), art. 381, 382 ∫i 581 din
Ordonan˛a Guvernului nr. 21/1992 privind protec˛ia consumatorilor, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Œn anul 2005 se aprob„ finan˛area activit„˛ii
unui centru-pilot de consultan˛„ ∫i informare a
consumatorilor: Centrul-pilot de consultan˛„ ∫i informare a
consumatorilor din municipiul Bucure∫ti, din cadrul Asocia˛iei
pentru Protec˛ia Consumatorilor din Rom‚nia.

Art. 2. — Finan˛area prev„zut„ la art. 1 se acord„ din
prevederile bugetare aprobate Cancelariei Primului-Ministru,
pentru Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia Consumatorilor,
pe anul 2005, la capitolul 51.01 îAutorit„˛i publice“, titlul
îTransferuri“.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia Consumatorilor
C„t„lin Florin Teodorescu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 11 august 2005.
Nr. 923.

ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAﬁIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

AUTORITATEA NAﬁIONAL√ SANITAR√ VETERINAR√ ™I PENTRU SIGURANﬁA ALIMENTELOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind cerin˛e minime pentru inspec˛ia exploata˛iilor
Ón care animalele sunt ˛inute pentru scopuri de ferm„
V„z‚nd Referatul de aprobare nr. 33.815 din 12 august 2005, Óntocmit de Direc˛ia general„ sanitar„ veterinar„ din
cadrul Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
av‚nd Ón vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonan˛a Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activit„˛ii
sanitar-veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 215/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 3 alin. (3) ∫i al art. 4 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor ∫i a unit„˛ilor din subordinea acesteia,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Norma sanitar„ veterinar„ privind
cerin˛e minime pentru inspec˛ia exploata˛iilor Ón care
animalele sunt ˛inute pentru scopuri de ferm„, prev„zut„ la
anexa care face parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor, institutele veterinare centrale
∫i direc˛iile sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a

alimentelor jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti vor duce la
Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„ orice alte dispozi˛ii contrare.
Art. 4. — Prezentul ordin constituie transpunerea oficial„
a Deciziei Comisiei 2000/50/CE privind cerin˛ele minime
pentru inspec˛ia exploata˛iilor Ón care animalele sunt ˛inute
pentru scopuri de ferm„, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al
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Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 19 din 25 ianuarie
2000, p. 51.

Art. 5. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

p. Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
Constantin Lupescu
Bucure∫ti, 15 august 2005.
Nr. 70.
ANEX√

NORM√ SANITAR√ VETERINAR√
privind cerin˛e minime pentru inspec˛ia exploata˛iilor Ón care animalele sunt ˛inute pentru scopuri de ferm„
Art. 1. — (1) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor trebuie s„ prezinte Comisiei
Europene un raport ce include rezultatele inspec˛iilor
efectuate Ón domeniul protec˛iei animalelor ˛inute Ón scopuri
de ferm„.
(2) Conform prevederilor art. 6 alin. (3) din Directiva
Consiliului 98/58/CE, raportul trebuie s„ fie Ón conformitate
cu informa˛iile specificate Ón anexa la prezenta norm„
sanitar„ veterinar„.
Art. 2. — Raportul trebuie prezentat Comisiei Europene
o dat„ la 2 ani, Ón ultima zi lucr„toare din aprilie.
Art. 3. — (1) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor pune Ón aplicare acte
normative, reglement„ri ∫i prevederi administrative,
necesare pentru conformarea cu prezenta norm„ sanitar„
veterinar„, pe care le va transmite Comisiei Europene prin
intermediul Ministerului Integr„rii Europene ∫i al Misiunii
Rom‚niei pe l‚ng„ Uniunea European„, Ómpreun„ cu
tabelele de concordan˛„, Ón vederea evalu„rii conformit„˛ii
transpunerii legislative, ∫i va stabili m„surile necesare

pentru implementarea corect„ ∫i la timp a prevederilor
prezentei norme sanitare veterinare.
(2) Atunci c‚nd Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor ac˛ioneaz„ potrivit
prevederilor alin. (1), trebuie s„ fac„ o referire expres„ la
prezenta norm„ sanitar„ veterinar„. Procedura privind
realizarea referirii men˛ionate r„m‚ne Ón responsabilitatea
Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor.
(3) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor va lua m„surile necesare ∫i va
sanc˛iona, potrivit legii, orice Ónc„lcare a prevederilor
prezentei norme sanitare veterinare ∫i va facilita Óntocmirea
documentelor necesare pentru sanc˛ionarea Ónc„lc„rii
legisla˛iei veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor.
(4) Prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ ∫i pentru
siguran˛a alimentelor constituie transpunerea oficial„ a
Deciziei Comisiei 2000/50/CE.
Art. 4. — Anexa face parte integrant„ din prezenta
norm„ sanitar„ veterinar„.
ANEX√
la norma sanitar„ veterinar„

1.
—
—
—
2.
Consiliului

Specia sau categoria de animale:
vi˛ei
porci
g„ini ou„toare.
Tabel privind informa˛iile solicitate pentru fiecare specie ∫i categorie de animale, bazat pe anexa la Directiva
98/58/CE
INFORMAﬁII

solicitate pentru fiecare specie ∫i categorie de animale
Statul membru:

Anul:

Specia ∫i categoria de animal:
 vi˛ei
 porci
 g„ini ou„toare
Num„rul de exploata˛ii

Num„r de inspec˛ii/
medie:......................................
Num„rul ac˛iunilor juridice luate
Ón consecin˛„

Tipul ∫i num„rul sanc˛iunilor constatate
Cerin˛„
Personal
Inspec˛ie

Defini˛ie (conform Directivei 98/58/CE)
Animalele trebuie s„ fie Óngrijite de un num„r
corespunz„tor de angaja˛i care s„ de˛in„ cuno∫tin˛e
adecvate.
Animalele trebuie s„ fie verificate cel pu˛in o dat„ pe zi.
Iluminatul trebuie s„ fie adecvat pentru a permite ca
animalele s„ poat„ fi examinate am„nun˛it Ón orice
moment.
Animalele care par bolnave sau r„nite trebuie Óngrijite
Ón mod corespunz„tor ∫i f„r„ Ónt‚rziere.
Atunci c‚nd este necesar, animalele bolnave sau
r„nite trebuie s„ fie izolate Ón ad„posturi adecvate.

Nr.
total

Recomandare

Alte
sanc˛iuni
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ﬁinerea
eviden˛ei

Proprietarul sau de˛in„torul de animale are obliga˛ia s„
p„streze eviden˛a tuturor tratamentelor medicale
aplicate ∫i a num„rului de animale moarte constatate
la fiecare inspec˛ie timp de cel pu˛in 3 ani.
Libertatea
Animalul nu trebuie s„ fie restric˛ionat, astfel Ónc‚t
de mi∫care
s„ i se produc„ acestuia r„ni sau suferin˛e
inutile.
Ad„posturi
Materialele ∫i echipamentul cu care animalele vin Ón
contact nu trebuie s„ fie d„un„toare pentru acestea
(f„r„ margini ascu˛ite sau proeminente).
Circula˛ia aerului, nivelul de pulberi, temperatura,
umiditatea relativ„ a aerului ∫i concentra˛ia de gaze
trebuie men˛inute Ón limite care s„ nu fie d„un„toare
animalelor.
Animalele crescute Ón ad„posturi nu trebuie ˛inute
permanent Ón Óntuneric sau f„r„ o perioad„ de odihn„
corespunz„toare.
Echipamente
Atunci c‚nd s„n„tatea ∫i bun„starea animalelor depind
de un sistem de ventila˛ie artificial„, trebuie s„ fie
elaborate prevederi pentru un sistem de rezerv„
corespunz„tor care s„ garanteze o suficient„
reÓmprosp„tare a aerului pentru a men˛ine s„n„tatea
∫i bun„starea animalelor Ón cazul defect„rii sistemului;
un sistem de alarm„ trebuie instalat pentru a avertiza
asupra defec˛iunii.
Hr„nirea
Nici o alt„ substan˛„, cu excep˛ia celor administrate Ón
∫i administrarea scop terapeutic, profilactic sau Ón scopul
de alte substan˛e tratamentelor zootehnice definite Ón art. 1 alin. (2)
lit. c) din Directiva 96/22/CE1), nu trebuie administrat„
unui animal dec‚t dac„ a fost demonstrat prin studii
∫tiin˛ifice privind bun„starea animalelor ori prin
experien˛e certe c„ efectul acestei substan˛e nu este
d„un„tor s„n„t„˛ii sau bun„st„rii animalului.
Mutil„rile
Referin˛„ la legisla˛ia na˛ional„
Procedurile
Nu trebuie s„ fie practicate metodele de cre∫tere
de cre∫tere
natural„ sau artificial„ care produc ori sunt
susceptibile de a produce suferin˛e sau daune
animalelor respective.
Aceast„ prevedere nu trebuie s„ Ómpiedice utilizarea
anumitor metode ce pot produce suferin˛e sau r„niri
minime ori de foarte scurt„ durat„ sau care ar
necesita o interven˛ie ce nu e susceptibil„ de a
produce o afec˛iune durabil„ atunci c‚nd aceste
metode sunt autorizate de prevederile na˛ionale.
1) Directiva Consiliului 96/22/CE din 29 aprilie 1996 privind interzicerea utiliz„rii Ón cre∫terea animalelor de ferm„ a unor substan˛e cu ac˛iune
hormonal„ sau tirostatic„ ∫i a substan˛elor beta-agoniste (JO L 125, 23 mai 1996, p. 3).
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