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GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru abrogarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.145/2003 privind trecerea imobilului U.M. 01300,
proprietate public„ a statului, din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor, precum ∫i pentru transmiterea unei p„r˛i
dintr-un imobil, proprietate public„ a statului, din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. I. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri
se abrog„ Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.145/2003 privind

trecerea imobilului U.M. 01300, proprietate public„ a
statului, din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón
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administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 704
din 8 octombrie 2003.
Art. II. — (1) Se aprob„ transmiterea unei p„r˛i din
imobilul 2.534, situat Ón municipiul Baia Mare, jude˛ul
Maramure∫, proprietate public„ a statului, identificat potrivit
anexei care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, din

administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor.

Ón

(2) Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
alin. (1) se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 60 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Teodor Atanasiu
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 8 septembrie 2005.
Nr. 1.032.

ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate public„ a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor
Locul unde este
situat imobilul
care se transmite

Municipiul Baia Mare,
jude˛ul Maramure∫

Persoana juridic„
de la care
se transmite imobilul

Statul rom‚n,
Ministerul Ap„r„rii
Na˛ionale

Persoana juridic„
la care
se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul
bunurilor aflate Ón administrarea
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale,
care alc„tuiesc domeniul
public al statului

Statul rom‚n,
Ministerul Administra˛iei
∫i Internelor

— cod 8.29.09
— nr. M.F. 106.631

Caracteristicile tehnice ale imobilului

— imobil 2.534 (par˛ial)
— suprafa˛a construit„ = 10.874,71 m2
— suprafa˛a total„ a terenului, inclusiv
construc˛iile = 117.525,04 m2

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind garantarea unor credite interne necesare desf„∫ur„rii
M„surii 2.1 îDezvoltarea ∫i Ómbun„t„˛irea infrastructurii rurale“ a Programului SAPARD
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, precum ∫i al art. 3 alin. (2) ∫i al art. 10 alin. (1) din
Legea datoriei publice nr. 313/2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se autorizeaz„ garantarea de c„tre Ministerul
Finan˛elor Publice, potrivit legii, Ón numele ∫i Ón contul
statului, a Ómprumuturilor interne, inclusiv sub forma liniilor
de credit de tip revolving, precum ∫i a dob‚nzilor,
comisioanelor ∫i a altor costuri aferente Ómprumuturilor
contractate de autorit„˛ile administra˛iei publice locale,
necesare desf„∫ur„rii M„surii 2.1 îDezvoltarea ∫i
Ómbun„t„˛irea infrastructurii rurale“ a Programului SAPARD,
Ón structura ∫i Ón limitele prev„zute Ón anexa care face
parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

Art. 2. — Rambursarea Ómprumuturilor interne se va
efectua din resursele financiare constituite din decontarea
de la Agen˛ia SAPARD a lucr„rilor executate, iar plata
dob‚nzilor, a comisioanelor ∫i a altor costuri aferente
Ómprumuturilor se va asigura din resursele financiare ale
autorit„˛ilor administra˛iei publice locale.
Art. 3. — Œn cazul Ón care cererea de plat„ aferent„
unor lucr„ri este declarat„ neeligibil„ de c„tre Agen˛ia
SAPARD, rambursarea Ómprumutului respectiv se asigur„
din resursele financiare ale autorit„˛ilor administra˛iei publice
locale.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 8 septembrie 2005.
Nr. 1.038.

Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
p. Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Nicolae Flaviu Lazin,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
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ANEX√

Consiliile locale care necesit„ garan˛ii pentru ob˛inerea creditelor bancare
Miliarde ROL
Milioane RON
Nr.
crt.

1.
2.

Regiunea

BRIPS 6
Regiunea 6
Nord-Vest
Regiunea 6
Nord-Vest

Jude˛ul

Valoarea
contractului

Beneficiarul

Bihor
Bihor

Total
Jude˛ul Bihor

Valoarea
Ómprumutului garantat

Consiliul Local
Suplacu de Barc„u
Consiliul Local
™uncuiu∫

37,56
3,756
37,49
3,749

15,03
1,503
15,00
1,500

2

75,05
7,505

30,03
3,003

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului
∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón domeniul public al municipiului Bac„u,
jude˛ul Bac„u, ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Municipiului Bac„u
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unui imobil, av‚nd
datele de identificare prev„zute Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re, din domeniul public al
statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
Ón domeniul public al municipiului Bac„u, jude˛ul Bac„u, ∫i
Ón administrarea Consiliului Local al Municipiului Bac„u.

Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 60 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Teodor Atanasiu
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 8 septembrie 2005.
Nr. 1.040.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
Ón domeniul public al municipiului Bac„u, jude˛ul Bac„u, ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Municipiului Bac„u
Locul unde este
situat imobilul
care se transmite

Municipiul Bac„u,
Str. Constan˛ei nr. 2,
jude˛ul Bac„u

Persoana juridic„
de la care
se transmite imobilul

Persoana juridic„
la care
se transmite imobilul

Statul rom‚n,
Ministerul Ap„r„rii
Na˛ionale

Municipiul Bac„u,
jude˛ul Bac„u,
Consiliul Local al
Municipiului Bac„u

Codul de clasificare din inventarul
bunurilor aflate Ón administrarea
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale,
care alc„tuiesc domeniul
public al statului

— imobil 2.592
— cod. 8.29.09
— nr. M.F. 106.913

Caracteristicile tehnice ale imobilului

— suprafa˛a construit„ = 6.989 m2
— suprafa˛a desf„∫urat„ = 7.581 m2
— suprafa˛a total„ a terenului, inclusiv
construc˛iile = 31.294 m2
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind schimbarea regimului juridic al unor imobile situate Ón jude˛ul Constan˛a
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al
art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unei p„r˛i dintr-un
imobil, identificat potrivit datelor cuprinse la nr. crt. 1 din
anexa care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, din
domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului
Ap„r„rii Na˛ionale Ón domeniul public al municipiului
Medgidia ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Municipiului
Medgidia, jude˛ul Constan˛a.
Art. 2. — Se aprob„ transmiterea imobilului — trecut Ón
domeniul public al statului conform Hot„r‚rii Consiliului

Local al Municipiului Medgidia nr. 163/2005 —, identificat
potrivit datelor cuprinse la nr. crt. 2 din anex„, din
administrarea Consiliului Local al Municipiului Medgidia,
jude˛ul Constan˛a, Ón administrarea Ministerului Ap„r„rii
Na˛ionale.
Art. 3. — Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit
prevederilor art. 1 ∫i 2 se face pe baz„ de protocol
Óncheiat Óntre p„r˛ile interesate, Ón termen de 60 de zile de
la data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Teodor Atanasiu
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 8 septembrie 2005.
Nr. 1.041.

ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor situate Ón jude˛ul Constan˛a al c„ror regim juridic se schimb„
Persoana juridic„
de la care
se transmite imobilul

1.

Municipiul Medgidia,
jude˛ul Constan˛a

Statul rom‚n,
Ministerul Ap„r„rii
Na˛ionale

Municipiul Medgidia,
jude˛ul Constan˛a,
Consiliul Local al
Municipiului Medgidia

— imobil 387 (par˛ial)
— cod. 8.29.09
— nr. M.F. 107.129

— Suprafa˛a total„ a terenului =
9.909 m2, din care:
— parcela 1 = 405 m2
— parcela 2 = 3.088 m2
— parcela 3 = 6.416 m2

2.

Municipiul Medgidia,
jude˛ul Constan˛a,
Str. Independen˛ei
nr. 39 bis

Statul rom‚n,
Consiliul Local al
Municipiului
Medgidia

Statul rom‚n,
Ministerul Ap„r„rii
Na˛ionale

— cod 60856

— Suprafa˛a total„ a terenului = 764 m2

Nr.
crt.

Persoana juridic„
la care
se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul
bunurilor aflate Ón administrarea
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale,
care alc„tuiesc domeniul
public al statului

Locul unde este
situat imobilul
care se transmite

Caracteristicile tehnice ale imobilului
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului
∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón domeniul public al comunei Vin˛u de Jos,
jude˛ul Alba, ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Comunei Vin˛u de Jos
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ trecerea unui imobil, av‚nd datele
de identificare prev„zute Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re, din domeniul public al
statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
Ón domeniul public al comunei Vin˛u de Jos, jude˛ul Alba, ∫i
Ón administrarea Consiliului Local al Comunei Vin˛u de Jos.
Art. 2. — Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale va folosi partea
din terenul aferent imobilului prev„zut la art. 1, adiacent„

r‚ului Mure∫, Ón scopul execut„rii instruirii efectivelor
acestuia.
Art. 3. — Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 60 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Teodor Atanasiu
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 8 septembrie 2005.
Nr. 1.046.

ANEX√

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului
∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón domeniul public al comunei Vin˛u de Jos, jude˛ul Alba,
∫i Ón administrarea Consiliului Local al Comunei Vin˛u de Jos
Locul unde este
situat imobilul
care se transmite

Comuna Vin˛u
de Jos,
jude˛ul Alba

Persoana juridic„
de la care
se transmite imobilul

Statul rom‚n,
Ministerul Ap„r„rii
Na˛ionale

Persoana juridic„
la care
se transmite imobilul

Comuna Vin˛u de Jos,
jude˛ul Alba,
Consiliul Local
al Comunei Vin˛u
de Jos

Codul de clasificare din inventarul
bunurilor aflate Ón administrarea
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale,
care alc„tuiesc domeniul
public al statului

— imobil 2.962
— cod. 8.29.09
— nr. M.F. 104.126

Caracteristicile tehnice ale imobilului

— suprafa˛a construit„ = 1.014,2 m2
— suprafa˛a desf„∫urat„ = 1.014,2 m2
— suprafa˛a total„ a terenului, inclusiv
construc˛iile = 81.600 m2
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAﬁIONAL√ SANITAR√ VETERINAR√
™I PENTRU SIGURANﬁA ALIMENTELOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind standarde suplimentare de protec˛ie
a animalelor, aplicabile vehiculelor rutiere utilizate pentru transportul animalelor vii Ón c„l„torii
ce dep„∫esc opt ore
V„z‚nd Referatul de aprobare nr. 34.286 din 2 septembrie 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
standarde suplimentare de protec˛ie a animalelor, aplicabile
vehiculelor rutiere utilizate pentru transportul animalelor vii
Ón c„l„torii ce dep„∫esc opt ore, prev„zut„ Ón 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 sanitar-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 Regulamentului Consiliului nr. 411/98/CE privind standarde
suplimentare de protec˛ie a animalelor, aplicabile vehiculelor
rutiere utilizate pentru transportul animalelor vii Ón c„l„torii
ce dep„∫esc opt ore, publicat Ón Jurnalul Oficial al
Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 52 din 21 februarie
1998, p. 8.
Art. 5. — Prezentul ordin va fi publicat

Ón Monitorul

Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare la data
public„rii.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
R„zvan ﬁÓru
Bucure∫ti, 8 septembrie 2005.
Nr. 90.
ANEX√

NORM√ SANITAR√ VETERINAR√
privind standarde suplimentare de protec˛ie a animalelor, aplicabile vehiculelor rutiere utilizate
pentru transportul animalelor vii Ón c„l„torii ce dep„∫esc opt ore
Art. 1. — Atunci c‚nd perioada de c„l„torie de opt ore,
stabilit„ Ón cap. VII alin. (2) din anexa la Directiva Consiliului
nr. 91/628/CEE, este dep„∫it„, vehiculele rutiere utilizate
pentru transportul solipedelor domestice ∫i al animalelor din
speciile bovine, ovine, caprine ∫i porcine Ón Rom‚nia sau
Óntre Rom‚nia ∫i Comunitatea European„ trebuie s„ se
conformeze standardelor suplimentare stabilite Ón anexa la
prezenta norm„ sanitar„ veterinar„.
Art. 2. — (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), aceasta 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.
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(3) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor dispune m„surile necesare ∫i va
sanc˛iona, potrivit legii, orice Ónc„lcare a prevederilor
prezentei norme sanitare veterinare, iar Ón caz de infrac˛iuni
sesizeaz„ organele de cercetare penal„.

(4) Prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ constituie
transpunerea oficial„ a Regulamentului Consiliului
nr. 411/1998/CE.
Art. 3. — Anexa face parte integrant„ din prezenta
norm„ sanitar„ veterinar„.

ANEX√
la norma sanitar„ veterinar„
STANDARDE SUPLIMENTARE

de protec˛ie a animalelor, aplicabile vehiculelor rutiere utilizate pentru transportul animalelor vii
Ón c„l„torii ce dep„∫esc opt ore
I. A∫ternut
F„r„ a se aduce atingere prevederilor cap. I lit. A
alin. (5) din anexa la Directiva Consiliului nr. 91/628/CEE,
animalelor trebuie s„ li se asigure a∫ternut corespunz„tor
care:
1. garanteaz„ confortul acestora, iar cantitatea poate
varia Ón func˛ie de:
a) specia ∫i num„rul animalelor care sunt transportate;
b) durata c„l„toriei;
c) condi˛iile meteorologice;
2. asigur„ absorb˛ie ∫i Ónl„turarea corespunz„toare a
urinei ∫i a materiilor fecale.
II. Hr„nire
ﬁin‚ndu-se cont de speciile ∫i categoriile de animale
transportate ∫i de durata c„l„toriei, stabilite Ón cap. VII
alin. (4) din anexa la Directiva Consiliului nr. 91/628/CEE,
animalele trebuie s„ fie hr„nite Ón timpul c„l„toriei ∫i se vor
aplica urm„toarele prevederi:
a) vehiculul folosit pentru c„l„torie trebuie s„ transporte
o cantitate suficient„ de furaje corespunz„toare pentru
cerin˛ele de furajare a animalelor Ón cauz„ Ón timpul
c„l„toriei respective;
b) pe durata c„l„toriei furajele trebuie s„ fie protejate de
condi˛iile meteorologice ∫i de contaminan˛i, cum ar fi: praf,
combustibil, gaze de e∫apament, urin„ ∫i materii fecale;
c) atunci c‚nd pentru furajarea animalelor trebuie folosit
echipament specific corespunz„tor acestui scop (jgheab,
vas/recipient sau orice alt mijloc de distribuire a furajelor),
acel echipament trebuie transportat Ón vehicul ∫i trebuie s„
fie cur„˛at Ónainte ∫i dup„ folosire, precum ∫i dezinfectat
dup„ fiecare c„l„torie;
d) atunci c‚nd este folosit un echipament pentru furajare
ca cel descris mai sus, acesta trebuie s„ fie proiectat ∫i
construit Ón a∫a fel Ónc‚t s„ nu r„neasc„ animalele ∫i, dac„
este necesar, s„ poat„ fi ata∫at unei anumite p„r˛i a
vehiculului pentru a se preveni r„sturnarea acestuia. C‚nd
vehiculul este Ón mi∫care ∫i c‚nd echipamentul respectiv nu
este utilizat, acesta trebuie depozitat Óntr-o parte a
vehiculului, separat de animale.
III. Acces
Vehiculele utilizate pentru transport trebuie echipate Ón
a∫a fel Ónc‚t s„ existe acces direct la toate animalele care
sunt transportate, pentru ca acestea s„ poat„ fi inspectate,
Óngrijite corespunz„tor, furajate ∫i Ón special ad„pate.

IV. Ventila˛ie
1. Vehiculul trebuie s„ fie echipat cu un sistem adecvat
de ventila˛ie pentru a se asigura c„ bun„starea animalelor
transportate este garantat„ permanent, ˛in‚ndu-se cont Ón
special de urm„toarele criterii:
a) c„l„toria planificat„ ∫i durata acesteia;
b) proiectarea vehiculului utilizat (deschis sau Ónchis);
c) temperatura interioar„ ∫i temperatura exterioar„ ce
rezult„ din condi˛iile atmosferice ce pot ap„rea Ón timpul
c„l„toriei planificate;
d) nevoile fiziologice specifice ale diferitelor specii
transportate;
e) densit„˛ile de Ónc„rcare prev„zute Ón cap. VI din
anexa la Directiva Consiliului nr. 91/628/CEE ∫i spa˛iul
disponibil deasupra animalelor.
2. Sistemul trebuie, de asemenea, s„ fie proiectat ∫i
construit astfel Ónc‚t:
a) acesta s„ poat„ fi Ónlocuit Ón orice moment c‚nd
animalele se afl„ Ón vehicul, indiferent dac„ acesta
sta˛ioneaz„ sau este Ón mi∫care;
b) s„ asigure circula˛ia eficient„ a aerului nepoluat.
3. Œn acest scop, operatorii trebuie s„ prevad„:
a) fie un sistem de ventila˛ie mecanic„, ale c„rui detalii
urmeaz„ s„ fie determinate precis;
b) fie un sistem de ventila˛ie care asigur„ ∫i men˛ine o
temperatur„ de la +5ºC la 30ºC Ón Ónteriorul vehiculului,
pentru toate animalele, cu o toleran˛„ de +5ºC, Ón func˛ie
de temperatura exterioar„, sistem care trebuie s„ fie
echipat cu un mecanism de monitorizare corespunz„tor.
4. Posibilitatea de a alege Óntre aceste dou„ sisteme nu
va prejudicia principiul liberei circula˛ii a animalelor.
V. Compartiment„ri
1. Vehiculul trebuie dotat cu pere˛i desp„r˛itori, astfel
Ónc‚t s„ se poat„ crea compartimente separate.
2. Pere˛ii desp„r˛itori trebuie s„ fie construi˛i Ón a∫a fel
Ónc‚t s„ poat„ fi plasa˛i Ón diferite pozi˛ii, iar m„rimea
compartimentului s„ poat„ fi adaptat„ cerin˛elor specifice
ale mijloacelor auto speciale, m„rimii ∫i num„rului de
animale.
VI. Ad„pare
1. Vehiculul trebuie echipat pentru conectarea Ón timpul
opririlor la o surs„ de ap„ potabil„.
2. Vehiculul trebuie s„ fie echipat cu dispozitive de
ad„pare fixe ∫i mobile corespunz„toare pentru diferitele
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4. Astfel de rezervoare de ap„ trebuie s„ fie proiectate
∫i construite Ón a∫a fel Ónc‚t acestea s„ poat„ fi cur„˛ate ∫i
igienizate dup„ fiecare c„l„torie, s„ dispun„ de un sistem
de verificare a nivelului apei Ón a∫a fel Ónc‚t s„ poat„ fi
reumplute Ón orice moment Ón timpul c„l„toriei. Acestea
trebuie conectate la dispozitive de ad„pare din cadrul
compartimentelor men˛inute Ón bun„ func˛ionare, astfel Ónc‚t
porcii s„ aib„ acces la ap„ Ón orice moment. Œn plus,
poate fi folosit Ón paralel cu sistemul de mai sus un sistem
precum spray-ul pentru hidratarea porcilor.

specii, de exemplu, jgheaburi, boluri ∫i tetine, Ón scopul
ad„p„rii animalelor Ón vehicul, dispozitive concepute Ón a∫a
fel Ónc‚t acestea s„ nu se r„neasc„.
3. F„r„ a se aduce atingere prevederilor stabilite la
pct. 1 ∫i 2, vehiculele ce transport„ porcine trebuie, Ón
func˛ie de capacitatea lor, de num„rul de animale
transportate ∫i de opririle planificate Ón timpul c„l„toriei, s„
fie prev„zute cu unul sau mai multe rezervoare de ap„, de
capacitate suficient„, astfel Ónc‚t animalele s„ se poat„
ad„pa Ón timpul c„l„toriei.
´

RECTIFIC√RI
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