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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului ∫i Medaliei Meritul Sportiv
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale art. 4 alin. (3), ale art. 7 lit. A ∫i B ∫i ale art. 11
din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al Rom‚niei, cu
modific„rile ulterioare, precum ∫i ale Legii nr. 9/2003 privind Ordinul Meritul
Sportiv ∫i Medalia Meritul Sportiv,
Ón semn de apreciere deosebit„ pentru c‚∫tigarea îChallenge Cup 2006“
de c„tre echipa de handbal a Clubului Sportiv al Armatei îSteaua“ Bucure∫ti
pentru devotamentul ∫i profesionalismul puse Ón slujba afirm„rii sportului
rom‚nesc pe plan interna˛ional,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Art. 1. — Se confer„ Ordinul Meritul Sportiv clasa a II-a:
— domnului Vasile St‚ng„, antrenor principal;
— domnului ™tefan Birtalan jr, juc„tor;
— domnului Andrei Cian, juc„tor;
— domnului Ionu˛ Ciobanu, portar;
— domnului Cristian Gheorghe, juc„tor;
— domnului ™tefan Laufceac, portar;
— domnului Viorel Mazilu, juc„tor;
— domnului Ovidiu Mih„il„, juc„tor;
— domnului Marius Novanc, juc„tor;
— domnului Mihu˛ Pancu, juc„tor;
— domnului Alexandru Petre, juc„tor;
— domnului Cristian Preda, juc„tor;
— domnului Marian Rapciuga, juc„tor;
— domnului Alin Sania, juc„tor;
— domnului Iulian Stamate, juc„tor;
— domnului Claudiu Stan, portar;
— domnului Marius Tudor, juc„tor;
— domnului Adrian Vasile, juc„tor;
— domnului Bogdan Voina, juc„tor.
Art. 2. — Se confer„ Ordinul Meritul Sportiv clasa a II-a cu o baret„
domnului Nicolae Munteanu, antrenor secund.
Art. 3. — Se confer„ Ordinul Meritul Sportiv clasa a III-a domnului
Barbu Alexiu, medic.
Art. 4. — Se confer„ Medalia Meritul Sportiv clasa I domnului Radu
Leca, asistent medical.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 2 mai 2006.
Nr. 467.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
Ón grad de Comandor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A ∫i ale
art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al
Rom‚niei, cu modific„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului afacerilor externe,
Ón semn de apreciere pentru contribu˛ia deosebit„ la promovarea
valorilor culturale rom‚ne∫ti,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se confer„ Ordinul Meritul Cultural Ón grad de
Comandor, Categoria F — îPromovarea Culturii“, domnului Teodor Christen,
Republica Federal„ Germania.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 2 mai 2006.
Nr. 468.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea unor decora˛ii
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. B, ale art. 8 lit. A ∫i
ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al
Rom‚niei, cu modific„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii na˛ionale,
cu ocazia centenarului primului zbor din lume, efectuat de inventatorul
rom‚n Traian Vuia, Ón semn de Ónalt„ apreciere pentru activitatea de
promovare pe plan intern ∫i interna˛ional a valorilor autentice ale avia˛iei
rom‚ne, a p„str„rii ∫i conserv„rii patrimoniului na˛ional aeronautic,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se confer„ Ordinul Virtutea Aeronautic„ Ón grad de
Cavaler, cu Ónsemn pentru militari:
— domnului comandor Sandachi C. Paul-George, ∫ef al Muzeului
Avia˛iei;
— domnului c„pitan-comandor ﬁiplea V. Mircia, ∫eful Sec˛iei de Istoria
Rachetelor ∫i Activit„˛ilor Spa˛iale îHermann Oberth“— Media∫ a Muzeului
Avia˛iei.
Art. 2. — Se confer„ Ordinul Virtutea Aeronautic„ Ón grad de Cavaler,
cu Ónsemn pentru civili:
— domnului doctor Ón istoria aeronauticii Avram S. Valeriu, ∫ef de
sec˛ie, Muzeul Avia˛iei;
— doamnei inginer Be∫cuc„ F. Carmen, muzeograf, Muzeul Avia˛iei;
— doamnei inginer Lehr D. Elena, ∫ef al Sec˛iei Tehnic„ de For˛e
Aeriene, Muzeul Avia˛iei;
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— domnului inginer Petre C. Gic„, conservator, Sec˛ia Tehnic„ de
For˛e Aeriene, Muzeul Avia˛iei.
Art. 3. — Se confer„ Crucea na˛ional„ Serviciul Credincios clasa a III-a
doamnei Sandachi M. Maria, bibliotecar I A, Muzeul Avia˛iei.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 2 mai 2006.
Nr. 469.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui judec„tor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 33 din
Legea nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„,
precum ∫i ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 301
din 13 aprilie 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Doamna Ve∫temean Alina Ioana se nume∫te Ón func˛ia
de judec„tor la Judec„toria Bistri˛a.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 2 mai 2006.
Nr. 492.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui judec„tor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 33 din
Legea nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„,
precum ∫i ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 301
din 13 aprilie 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Doamna Burduja Elena Andreea se nume∫te Ón func˛ia
de judec„tor la Judec„toria Moine∫ti.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 2 mai 2006.
Nr. 493.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui judec„tor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 33 din
Legea nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„,
precum ∫i ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 301
din 13 aprilie 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Doamna Laz„r Bianca Maria se nume∫te Ón func˛ia de
judec„tor la Judec„toria Zal„u.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 2 mai 2006.
Nr. 494.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui judec„tor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 33 din
Legea nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„,
precum ∫i ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 301
din 13 aprilie 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Doamna Neac∫u C„t„lina se nume∫te Ón func˛ia de
judec„tor la Judec„toria Tulcea.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 2 mai 2006.
Nr. 495.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui judec„tor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 33 din
Legea nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„,
precum ∫i ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 301
din 13 aprilie 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Doamna Vasile-Cristea Mirela-Simona se nume∫te Ón
func˛ia de judec„tor la Judec„toria Medgidia.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 2 mai 2006.
Nr. 496.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui judec„tor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 33 din
Legea nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„,
precum ∫i ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 301
din 13 aprilie 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Oprea Marin se nume∫te Ón func˛ia de
judec„tor la Judec„toria B„ile∫ti.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 2 mai 2006.
Nr. 497.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui judec„tor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 33 din
Legea nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„,
precum ∫i ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 301
din 13 aprilie 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Zgondea Gheorghe-Tudorel se nume∫te Ón
func˛ia de judec„tor la Judec„toria Gala˛i.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 2 mai 2006.
Nr. 498.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui judec„tor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 33 din
Legea nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„,
precum ∫i ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 301
din 13 aprilie 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Doamna Dinu Nadia Silvia se nume∫te Ón func˛ia de
judec„tor la Judec„toria Ludu∫.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 2 mai 2006.
Nr. 499.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui judec„tor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 33 din
Legea nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„,
precum ∫i ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 301
din 13 aprilie 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Doamna Vi∫oiu Dana se nume∫te Ón func˛ia de
judec„tor la Judec„toria Re∫i˛a.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 2 mai 2006.
Nr. 500.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui judec„tor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 33 din
Legea nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„,
precum ∫i ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 301
din 13 aprilie 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Doamna Cososchi Sonia se nume∫te Ón func˛ia de
judec„tor la Judec„toria Petro∫ani.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 2 mai 2006.
Nr. 501.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui judec„tor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 33 din
Legea nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„,
precum ∫i ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 301
din 13 aprilie 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Erculescu Narcis se nume∫te Ón func˛ia de
judec„tor la Judec„toria Slobozia.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 2 mai 2006.
Nr. 502.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui judec„tor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 33 din
Legea nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„,
precum ∫i ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 301
din 13 aprilie 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Micl„u∫ C„lin Ciprian se nume∫te Ón func˛ia
de judec„tor la Judec„toria Oradea.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 2 mai 2006.
Nr. 503.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 399/9.V.2006
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 33 din
Legea nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„,
precum ∫i ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 301
din 13 aprilie 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Antonescu Marcel Romeo se nume∫te Ón
func˛ia de procuror la Parchetul de pe l‚ng„ Judec„toria Miercurea-Ciuc.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 2 mai 2006.
Nr. 504.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 33 din
Legea nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„,
precum ∫i ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 301
din 13 aprilie 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Doamna Cioar„ Mihaela se nume∫te Ón func˛ia de
procuror la Parchetul de pe l‚ng„ Judec„toria Salonta.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 2 mai 2006.
Nr. 505.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 33 din
Legea nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„,
precum ∫i ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 301
din 13 aprilie 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Tataru Cristian se nume∫te Ón func˛ia de
procuror la Parchetul de pe l‚ng„ Judec„toria Vaslui.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 2 mai 2006.
Nr. 506.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 33 din
Legea nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„,
precum ∫i ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 301
din 13 aprilie 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Doamna Chiurtu Rodica Greta se nume∫te Ón func˛ia
de procuror la Parchetul de pe l‚ng„ Judec„toria Ia∫i.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 2 mai 2006.
Nr. 507.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 33 din
Legea nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„,
precum ∫i ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 301
din 13 aprilie 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Doamna Burlan Daniela se nume∫te Ón func˛ia de
procuror la Parchetul de pe l‚ng„ Judec„toria Hunedoara.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 2 mai 2006.
Nr. 508.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 33 din
Legea nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„,
precum ∫i ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 301
din 13 aprilie 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Doamna Sotelecan Andreea Doina se nume∫te Ón
func˛ia de procuror la Parchetul de pe l‚ng„ Judec„toria Dej.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 2 mai 2006.
Nr. 509.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 33 din
Legea nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„,
precum ∫i ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 301
din 13 aprilie 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Doamna Dumitru Georgeta se nume∫te Ón func˛ia de
procuror la Parchetul de pe l‚ng„ Judec„toria Bac„u.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 2 mai 2006.
Nr. 510.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 33 din
Legea nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„,
precum ∫i ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 301
din 13 aprilie 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Doamna Dicu Simona Elena se nume∫te Ón func˛ia de
procuror la Parchetul de pe l‚ng„ Judec„toria Media∫.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 2 mai 2006.
Nr. 511.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 33 din
Legea nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„,
precum ∫i ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 301
din 13 aprilie 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Hartmann Tiberiu Ioan se nume∫te Ón func˛ia
de procuror la Parchetul de pe l‚ng„ Judec„toria ™imleu Silvaniei.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 2 mai 2006.
Nr. 512.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 33 din
Legea nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„,
precum ∫i ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 301
din 13 aprilie 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Doamna Belciug Dana se nume∫te Ón func˛ia de
procuror la Parchetul de pe l‚ng„ Judec„toria M„cin.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 2 mai 2006.
Nr. 513.
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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 condi˛iile de s„n„tate a animalelor,
care reglementeaz„ punerea pe pia˛„ a animalelor ∫i a produselor de acvacultur„
V„z‚nd Referatul de aprobare nr. 22.055 din 15 martie 2006, 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. 130/2006 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
condi˛iile de s„n„tate a animalelor, care reglementeaz„
punerea pe pia˛„ a animalelor ∫i a produselor de
acvacultur„, 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 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„ Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i
p„durilor nr. 494/2001 pentru aprobarea Normei sanitare
veterinare privind condi˛iile de s„n„tate a animalelor, care
reglementeaz„ punerea pe pia˛„ a animalelor ∫i produselor

de acvacultur„, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 191 din 21 martie 2002.
Art. 4. — Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului
1991/67/CEE care prive∫te condi˛iile de s„n„tate a
animalelor, care guverneaz„ punerea pe pia˛„ a animalelor
∫i produselor de acvacultur„, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al
Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 46 din 19 februarie
1991, p. 1, a∫a cum a fost modificat„ ultima dat„ de
Regulamentul (CE) nr. 806/2003, publicat Ón Jurnalul Oficial
al Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 122 din 16 mai
2003, p. 1.
Art. 5. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare la data
ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
Ion Agafi˛ei
Bucure∫ti, 28 martie 2006.
Nr. 82.
ANEX√

NORMA SANITAR√ VETERINAR√
privind condi˛iile de s„n„tate a animalelor, care reglementeaz„ punerea pe pia˛„ a animalelor
∫i a produselor de acvacultur„
CAPITOLUL I
Prevederi generale
Art. 1. — (1) Prezenta norm„ sanitar„ veterinar„
define∫te condi˛iile de s„n„tate a animalelor, care
reglementeaz„ punerea pe pia˛„ a animalelor ∫i a
produselor de acvacultur„.

(2) Prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ se va aplica f„r„
a aduce atingere prevederilor comunitare sau na˛ionale cu
privire la conservarea speciilor.
Art. 2. — Œn sensul prezentei norme sanitare veterinare,
se Ón˛elege prin:
a) animale de acvacultur„ — pe∫ti vii, crustacee sau
molu∫te provenite dintr-o ferm„, inclusiv cele din surse
s„lbatice, destinate unei ferme;
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b) produse de acvacultur„ — produse provenite de la
animale de acvacultur„, fie destinate exploat„rii, cum sunt
ou„le ∫i game˛ii, fie consumului uman;
c) pe∫ti, crustacee sau molu∫te — orice pe∫te, crustaceu
sau molusc„ Ón orice etap„ a dezvolt„rii;
d) ferm„ — orice exploata˛ie sau, Ón general, orice
unitate func˛ional„ delimitat„ geografic, Ón care animalele
de acvacultur„ sunt crescute sau ˛inute Ón vederea punerii
lor pe pia˛„;
e) ferm„ autorizat„ — o ferm„ care este conform„,
dup„ cum este cazul, cu cerin˛ele cap. I—III din anexa
nr. 3 ∫i este aprobat„ ca atare, Ón conformitate cu art. 6;
f) zon„ aprobat„ — o zon„ care este conform„, dup„
cum este cazul, cu prevederile cap. I—III din anexa nr. 2
∫i este aprobat„ ca atare, Ón conformitate cu art. 5;
g) laborator aprobat — un laborator localizat pe teritoriul
Rom‚niei, desemnat de autoritatea competent„, sub
responsabilitatea sa, s„ efectueze testele de diagnostic
prev„zute Ón prezenta norm„ sanitar„ veterinar„;
h) serviciu oficial — serviciul veterinar sau orice alt
serviciu de nivel echivalent, desemnat de Autoritatea
Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor ∫i responsabil cu efectuarea controalelor
prev„zute Ón prezenta norm„ sanitar„ veterinar„;
i) inspec˛ie de s„n„tate — o vizit„ a unui serviciu sau a
unor servicii oficiale Ón scopul efectu„rii controalelor privind
starea de s„n„tate Óntr-o ferm„ sau zon„;
j) punerea pe pia˛„ — de˛inerea sau expunerea pentru
v‚nzare, oferirea pentru v‚nzare, vinderea, livrarea,
transferarea sau orice alt„ form„ de punere pe pia˛„, Ón
cadrul Comunit„˛ii Europene, cu excep˛ia v‚nz„rii cu
am„nuntul.
CAPITOLUL II
Punerea pe pia˛„ a animalelor ∫i produselor
de acvacultur„
Art. 3. — (1) Pentru punerea pe pia˛„, animalele de
acvacultur„ sunt supuse urm„toarelor cerin˛e generale:
a) nu trebuie s„ prezinte nici un semn clinic de boal„
Ón ziua Ónc„rc„rii;
b) nu trebuie s„ fie destinate distrugerii sau t„ierii
conform unui plan de eradicare a unei boli men˛ionate Ón
anexa nr. 1;
c) nu trebuie s„ provin„ dintr-o ferm„ care este supus„
unei interdic˛ii din motive de s„n„tate a animalelor ∫i nu
trebuie s„ fi venit Ón contact cu animale dintr-o asemenea
ferm„ ∫i, Ón special, dintr-o ferm„ care este supus„
m„surilor de control Ón contextul Normei sanitare veterinare
cu privire la m„surile minime pentru controlul anumitor boli
ale pe∫tilor, aprobat„ prin Ordinul ministrului agriculturii,
alimenta˛iei ∫i p„durilor nr. 241/2002, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 813 din 8 noiembrie
2002, care transpune Ón legisla˛ia na˛ional„ Decizia
Comisiei 93/53/CEE.
(2) Produsele de acvacultur„ care sunt puse pe pia˛„ Ón
scopuri de reproduc˛ie, adic„ ou„le ∫i game˛ii, trebuie s„
provin„ de la animale care satisfac cerin˛ele stabilite la alin. (1).
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(3) Produsele de acvacultur„ care sunt puse pe pia˛„
pentru consum uman trebuie s„ provin„ de la animale care
corespund cerin˛elor prezentate la alin. (1) lit. a).
(4) Prezentul articol se va aplica f„r„ a aduce atingere
prevederilor Normei sanitare veterinare aprobate prin
Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 241/2002, care transpune Ón legisla˛ia na˛ional„ Decizia
Comisiei 93/53/CEE, cu privire la controlul anumitor boli ale
pe∫tilor, Ón special al bolilor men˛ionate Ón lista I din anexa nr. 1.
Art. 4. — (1) Animalele de acvacultur„ trebuie s„ fie
expediate Ón cel mai scurt timp posibil la locul de
destina˛ie, folosindu-se mijloace de transport care au fost
cur„˛ate ∫i, dac„ este necesar, dezinfectate Ón prealabil cu
un dezinfectant care este autorizat oficial Ón Rom‚nia, ca
stat de expediere.
(2) Dac„ Ón transportul terestru este utilizat„ apa,
vehiculele se aleg astfel Ónc‚t s„ nu existe pierderi de ap„
din vehicul Ón cursul transportului. Transportul trebuie s„ fie
efectuat astfel Ónc‚t s„ se protejeze eficient s„n„tatea
animalelor, Ón special prin schimbarea apei. Schimbarea
apei trebuie s„ fie efectuat„ Ón locuri care sunt conforme
cerin˛elor anexei nr. 4.
(3) O list„ a acestor locuri ∫i orice amendamente
ulterioare ale acestora trebuie s„ fie notificate de c„tre
Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor Comisiei Europene, care va trimite
aceste informa˛ii celorlalte state membre ale Uniunii
Europene.
Art. 5. — Pentru a ob˛ine, pentru una sau mai multe
boli la care se face referire Ón coloana 1 a listei II din
anexa nr. 1, statutul de zon„ autorizat„, Autoritatea
Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor va prezenta Comisiei Europene:
a) toate justific„rile corespunz„toare cu privire la
condi˛iile stabilite, dup„ caz, conform cap. I lit. B, cap. II
lit. B ∫i cap. III lit. B din anexa nr. 2;
b) regulile na˛ionale care asigur„ respectarea condi˛iilor
stabilite, dup„ caz, conform cap. I lit. C, cap. II lit. C ∫i
cap. III lit. C din anexa nr. 2.
Art. 6. — (1) Pentru a ob˛ine, pentru una sau mai
multe boli la care se face referire Ón coloana 1 a listei II
din anexa nr. 1, statutul de ferm„ autorizat„ situat„ Óntr-o
zon„ neautorizat„, Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor va transmite Comisiei
Europene:
a) toate justific„rile corespunz„toare cu privire la
condi˛iile precizate, dup„ caz, Ón cap. I lit. A, cap. II lit. A
∫i cap. III lit. A din anexa nr. 3;
b) regulile na˛ionale care asigur„ respectarea condi˛iilor
precizate Ón cap. I lit. B, cap. II lit. B ∫i cap. III lit. B din
anexa nr. 3.
(2) Dac„ examinarea dosarului conduce la concluzii
favorabile, Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor are o perioad„ de dou„
s„pt„m‚ni pentru a face cunoscute observa˛iile sale
Comisiei Europene, la solicitarea acesteia, cu privire la
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autorizarea sau reautorizarea unei ferme Óntr-o zon„
neautorizat„.
(3) Dup„ expirarea acestei perioade, dac„ nu a fost
f„cut„ nici o observa˛ie sau dac„ observa˛iile autorit„˛ii
veterinare centrale a Rom‚niei nu sunt contrare concluziilor
Comisiei Europene, Comisia European„ va autoriza sau va
reautoriza ferma.
(4) Dac„ exist„ diferen˛e majore Óntre concluziile
Comisiei Europene ∫i observa˛iile autorit„˛ii veterinare
centrale a Rom‚niei sau dac„ dup„ examinarea dosarului
Comisia European„ consider„ c„ autorizarea sau
reautorizarea nu trebuie acordat„, Comisia European„ va
lua o decizie Ón conformitate cu procedura comunitar„.
(5) Dac„, Ón conformitate cu prevederile cap. I lit. C,
cap. II lit. C ∫i cap. III lit. C din anexa nr. 3, autorizarea
unei ferme este retras„ de serviciul oficial, Comisia
European„ va revoca decizia de autorizare.
Art. 7. — Punerea pe pia˛„ a pe∫telui viu apar˛in‚nd
speciilor susceptibile men˛ionate Ón coloana 2 a listei II din
anexa nr. 1, a ou„lor ∫i game˛ilor acestora se supune
urm„toarelor garan˛ii suplimentare:
a) c‚nd urmeaz„ s„ fie introdu∫i Óntr-o zon„ autorizat„
trebuie, conform art. 11, s„ fie Ónso˛i˛i de un document de
mi∫care corespunz„tor modelului stabilit la cap. I sau II din
anexa nr. 5, care s„ certifice c„ provin dintr-o zon„
autorizat„ sau dintr-o ferm„ autorizat„;
b) c‚nd urmeaz„ s„ fie introdu∫i Óntr-o ferm„ care, de∫i
nu este situat„ Óntr-o zon„ autorizat„, Óndepline∫te condi˛iile
stabilite la cap. I din anexa nr. 3, trebuie, Ón conformitate
cu art. 11, s„ fie Ónso˛i˛i de un document de mi∫care
corespunz„tor modelului precizat la cap. I ∫i II din anexa
nr. 5, care s„ certifice c„ fiecare provine dintr-o zon„
autorizat„ sau dintr-o ferm„ cu acela∫i statut de s„n„tate
ca ferma de destina˛ie.
Art. 8. — Punerea pe pia˛„ a molu∫telor vii men˛ionate
Ón coloana 2 a listei II din anexa nr. 1 este supus„
urm„toarelor garan˛ii suplimentare:
a) dac„ urmeaz„ s„ fie repuse Óntr-o zon„ de coast„
autorizat„, trebuie, Ón conformitate cu art. 11, s„ fie Ónso˛ite
de un document de mi∫care corespunz„tor modelului
precizat la cap. III ∫i IV din anexa nr. 5, care s„ certifice
c„ provin dintr-o zon„ de coast„ autorizat„ sau dintr-o
ferm„ autorizat„ Óntr-o zon„ de coast„ neautorizat„,
dup„ caz;
b) dac„ urmeaz„ s„ fie repuse Óntr-o ferm„ care, de∫i
nu este situat„ Óntr-o zon„ de coast„ autorizat„,
Óndepline∫te condi˛iile precizate la cap. III din anexa nr. 3,
trebuie, Ón conformitate cu art. 11, s„ fie Ónso˛ite de un
document de mi∫care corespunz„tor modelului precizat la
cap. III ∫i IV din anexa nr. 5, care s„ certifice c„ provin
dintr-o zon„ de coast„ autorizat„ sau dintr-o ferm„ cu
acela∫i statut de s„n„tate ca ferma de destina˛ie.
Art. 9. — Punerea pe pia˛„ Óntr-o zon„ autorizat„ a
animalelor ∫i produselor de acvacultur„ pentru consum
uman, provenite dintr-o zon„ neautorizat„, este supus„
urm„toarelor cerin˛e:

a) pe∫tii susceptibili de bolile men˛ionate Ón coloana 1
a listei II din anexa nr. 1 trebuie s„ fie t„ia˛i ∫i eviscera˛i
Ónainte de expediere;
b) molu∫tele vii susceptibile de bolile men˛ionate Ón
coloana 1 a listei II din anexa nr. 1 trebuie s„ fie livrate
fie pentru consumul uman direct, fie industriei de conserve;
ele nu vor fi repuse Óntr-o ferm„ dec‚t dac„:
(i) provin dintr-o ferm„ autorizat„ Óntr-o zon„ de
coast„ neautorizat„; sau
(ii) sunt temporar imersate Ón bazine de depozitare
sau centre de purificare care sunt special
echipate ∫i autorizate pentru acest scop de
autoritatea competent„ ∫i includ, Ón particular, un
sistem pentru tratarea ∫i dezinfectarea apei
reziduale.
Art. 10. — (1) Atunci c‚nd Autoritatea Na˛ional„
Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor
elaboreaz„ sau a elaborat un program destinat s„ Ói
permit„ ulterior s„ ini˛ieze procedurile prev„zute la art. 5
alin. (1) ∫i la art. 6 alin. (1), aceasta va prezenta
programul Comisiei Europene, specific‚nd Ón special:
a) zona geografic„ ∫i ferma sau fermele implicate;
b) m„surile care trebuie s„ fie luate de serviciile oficiale
pentru a se asigura c„ programul este realizat Ón mod
corespunz„tor;
c) procedurile urmate de laboratoarele autorizate,
num„rul ∫i localizarea lor;
d) prevalen˛a bolii sau a bolilor men˛ionate Ón coloana 1
a listelor I ∫i II din anexa nr. 1;
e) m„surile stabilite pentru a combate aceste boli,
atunci c‚nd sunt diagnosticate.
(2) Dac„ acest program este aprobat de Comisia
European„ Ón conformitate cu procedura comunitar„,
introducerea animalelor ∫i a produselor de acvacultur„ Ón
zone sau ferme vizate de program va fi supus„ regulilor
precizate la art. 7 ∫i 8.
Art. 11. — (1) Documentele de mi∫care la care se face
referire Ón art. 7 ∫i 8 trebuie s„ fie elaborate de serviciul
oficial de la locul de origine, Ón termen de 48 de ore
Ónaintea Ónc„rc„rii, Ón limba sau Ón limbile oficiale ale
locului de destina˛ie. Acestea trebuie s„ fie redactate pe o
singur„ foaie de h‚rtie ∫i s„ fie eliberate pentru un singur
destinatar. Acestea vor fi valabile timp de 10 zile.
(2) Fiecare transport de animale ∫i produse de
acvacultur„ trebuie s„ fie clar identificat pentru a se putea
identifica ferma de origine ∫i a se verifica, dac„ este cazul,
corela˛ia dintre animale sau produse cu informa˛iile
con˛inute Ón documentul de mi∫care Ónso˛itor. Aceste
informa˛ii pot figura direct pe container, pe eticheta fixat„
pe acesta sau pe documentul de mi∫care.
Art. 12. — Atunci c‚nd Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„
Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor elaboreaz„ sau
a elaborat un program de control voluntar sau obligatoriu
pentru una dintre bolile men˛ionate Ón coloana 1 a listei III
din anexa nr. 1, aceasta prezint„ programul Comisiei
Europene pentru aprobare, preciz‚nd Ón special:
a) repartizarea pe zone a bolii Ón Rom‚nia;
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b) justificarea programului, ˛in‚nd seama de importan˛a
bolii ∫i de beneficiul probabil al programului Ón raport cu
costul s„u;
c) zona geografic„ Ón care programul va fi implementat;
d) statutul fermelor ce urmeaz„ s„ fie Ónfiin˛ate ∫i
standardele care trebuie s„ fie atinse de fermele din
fiecare categorie, inclusiv procedurile de testare;
e) regulile aplicabile pentru intrarea Ón ferm„ a
animalelor cu un statut inferior de s„n„tate;
f) ac˛iunea care va fi Óntreprins„ dac„, pentru orice
motiv, o ferm„ Ó∫i pierde statutul;
g) procedurile prin care programul trebuie s„ fie
monitorizat.
Art. 13. — (1) C‚nd Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„
Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor consider„ c„
teritoriul s„u ori o parte a teritoriului s„u este liber„ de
una dintre bolile men˛ionate Ón coloana 1 a listei III din
anexa nr. 1, ea prezint„ Comisiei Europene justific„rile
adecvate, preciz‚nd Ón special:
a) numele bolii ∫i istoricul anterior al apari˛iei sale Ón
Rom‚nia;
b) rezultatele test„rii de supraveghere, bazate pe
rezultate serologice, virusologice, microbiologice sau
patologice ori pe identificarea parazi˛ilor, dup„ caz, ∫i pe
faptul c„ boala este declarabil„ obligatoriu autorit„˛ii
competente;
c) perioada Ón cursul c„reia a fost efectuat„
supravegherea;
d) planurile de control pentru verificarea faptului c„ zona
implicat„ r„m‚ne liber„ de boal„.
(2) Comisia European„ examineaz„ justific„rile
comunicate de Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor ∫i, Ón conformitate cu
procedura comunitar„, va defini zonele care trebuie privite
ca fiind libere de boal„ ∫i speciile care sunt susceptibile
de boala Ón cauz„, precum ∫i garan˛iile suplimentare,
generale sau specifice, care pot fi cerute pentru
introducerea de animale ∫i produse de acvacultur„ Ón
aceste zone. Pe∫tii vii, molu∫tele cu cochilie sau
crustaceele ∫i, dac„ este cazul, ou„le ∫i game˛ii lor,
introdu∫i Ón asemenea zone, trebuie s„ fie Ónso˛i˛i de un
document de mi∫care corespunz„tor unui model ce va fi
Óntocmit Ón conformitate cu procedura comunitar„,
certific‚nd c„ sunt conformi cu astfel de garan˛ii
suplimentare.
(3) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor notific„ Comisiei Europene orice
schimbare a particularit„˛ilor specificate la alin. (1) care
sunt Ón leg„tur„ cu boala.
Art. 14. — (1) F„r„ a aduce atingere cerin˛elor pentru
bolile men˛ionate Ón coloana 1 a listei III din anexa nr. 1,
stabilite Ón conformitate cu art. 12 ∫i 13, punerea pe pia˛„
a pe∫tilor vii de cresc„torie care nu apar˛in speciilor
susceptibile men˛ionate Ón coloana 2 a listei II din anexa
nr. 1, precum ∫i a ou„lor ∫i game˛ilor acestora este
supus„ urm„toarelor cerin˛e suplimentare:
a) c‚nd urmeaz„ s„ fie introdu∫i Óntr-o zon„ autorizat„,
trebuie, Ón conformitate cu art. 11, s„ fie Ónso˛i˛i de un
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document de mi∫care corespunz„tor modelului ce urmeaz„
s„ fie redactat Ón conformitate cu procedura comunitar„,
certific‚nd c„ provin dintr-o zon„ cu acela∫i statut de
s„n„tate, dintr-o ferm„ autorizat„ Óntr-o zon„ neautorizat„
sau dintr-o ferm„ care poate fi situat„ Óntr-o zon„
neautorizat„, cu condi˛ia ca o astfel de ferm„ s„ nu
con˛in„ pe∫te apar˛in‚nd speciilor susceptibile men˛ionate Ón
coloana 2 a listei II din anexa nr. 1 ∫i s„ nu fie Ón
leg„tur„ cu un curs de ap„ sau cu ape de coast„ ori de
estuar;
b) c‚nd urmeaz„ s„ fie introdu∫i Óntr-o ferm„ care, de∫i
situat„ Óntr-o zon„ neautorizat„, Óndepline∫te prevederile
anexei nr. 3, trebuie, Ón conformitate cu art. 11, s„ fie
Ónso˛i˛i de un document de mi∫care corespunz„tor
modelului ce urmeaz„ s„ fie redactat Ón conformitate cu
procedura comunitar„, certific‚nd c„ provin dintr-o zon„
autorizat„, dintr-o ferm„ cu acela∫i statut de s„n„tate sau
dintr-o ferm„ care poate fi situat„ Óntr-o zon„ neautorizat„,
cu condi˛ia ca o astfel de ferm„ s„ nu con˛in„ pe∫te
apar˛in‚nd speciilor susceptibile men˛ionate Ón coloana 2 a
listei II din anexa nr. 1 ∫i s„ nu fie Ón leg„tur„ cu un curs
de ap„ sau cu ape de coast„ ori de estuar.
(2) Cerin˛ele stabilite la alin. (1) se aplic„ punerii pe
pia˛„ a molu∫telor de cresc„torie care nu apar˛in speciilor
susceptibile men˛ionate Ón coloana 2 a listei II din
anexa nr. 1.
(3) F„r„ a prejudicia cerin˛ele pentru bolile men˛ionate
Ón coloana 1 a listei III din anexa nr. 1, stabilite Ón
conformitate cu art. 12 ∫i 13, punerea pe pia˛„ a pe∫tilor,
molu∫telor sau crustaceelor s„lbatice, a ou„lor sau
game˛ilor acestora este supus„ urm„toarelor cerin˛e
suplimentare:
a) c‚nd urmeaz„ s„ fie introdu∫i Óntr-o zon„ autorizat„,
trebuie, Ón conformitate cu art. 11, s„ fie Ónso˛i˛i de un
document de mi∫care corespunz„tor modelului ce urmeaz„
s„ fie redactat Ón conformitate cu procedura comunitar„,
certific‚nd c„ provin dintr-o zon„ cu acela∫i statut de
s„n„tate;
b) c‚nd urmeaz„ s„ fie introdu∫i Óntr-o ferm„ care, de∫i
situat„ Óntr-o zon„ neautorizat„, Óndepline∫te prevederile
anexei nr. 3, trebuie, Ón conformitate cu art. 11, s„ fie
Ónso˛i˛i de un document de mi∫care corespunz„tor
modelului ce urmeaz„ s„ fie redactat Ón conformitate cu
procedura comunitar„, certific‚nd c„ provin dintr-o zon„
autorizat„;
c) c‚nd astfel de animale sunt pescuite Ón mare la
ad‚ncime ∫i urmeaz„ s„ fie folosite pentru reproduc˛ie Ón
zone autorizate sau Ón ferme autorizate, trebuie s„ fie puse
Ón carantin„ sub supravegherea serviciului oficial, Ón
amenaj„ri corespunz„toare ∫i Ón condi˛ii adecvate care s„
fie stabilite Ón conformitate cu procedura comunitar„.
(4) Cerin˛ele stabilite la alin. (1), (2) ∫i (3) nu se aplic„
Ón cazul Ón care experien˛a practic„ ∫i/sau dovezile
∫tiin˛ifice au ar„tat c„ nu exist„ o transmitere pasiv„ a bolii
atunci c‚nd animalele de acvacultur„, ou„le ∫i game˛ii lor,
care nu apar˛in speciilor susceptibile men˛ionate Ón
coloana 2 a listei II din anexa nr. 1, sunt transfera˛i dintr-o
zon„ neautorizat„ Óntr-o zon„ autorizat„.
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(5) Prevederile prezentului articol nu se aplic„ pe∫tilor
tropicali ornamentali ˛inu˛i permanent Ón acvarii.
Art. 15. — Planurile de recoltare a probelor ∫i metodele
de diagnostic ce urmeaz„ s„ fie aplicate pentru detectarea
∫i confirmarea prezen˛ei bolilor men˛ionate Ón coloana 1 din
anexa nr. 1 se stabilesc Ón conformitate cu procedura
comunitar„. Aceste planuri de prelevare a probelor trebuie
s„ ˛in„ seama de prezen˛a Ón mediul acvatic a pe∫tilor,
crustaceelor ∫i molu∫telor s„lbatice.
Art. 16. — Regulile stabilite Ón Norma sanitar„
veterinar„ privind controalele veterinare pentru comer˛ul
dintre Rom‚nia ∫i statele membre ale Uniunii Europene cu
produse animaliere ∫i de origine animal„, aprobat„ prin
Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 21/2003, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 155 din 11 martie 2003, ce transpune Ón
legisla˛ia na˛ional„ Directiva Consiliului 89/662/CEE, Ón ceea
ce prive∫te produsele de acvacultur„ pentru consum uman,
precum ∫i Ón Norma sanitar„ veterinar„ privind controalele
veterinare ∫i zootehnice aplicabile comer˛ului Rom‚niei cu
statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii
∫i produse de origine animal„, aprobat„ prin Ordinul
ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor nr. 580/2002,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 250
din 11 aprilie 2003, ce transpune Ón legisla˛ia na˛ional„
Directiva Consiliului 90/425/CEE, Ón ceea ce prive∫te
animalele ∫i produsele de acvacultur„ puse pe pia˛„,
trebuie s„ se aplice.
Art. 17. — Exper˛ii veterinari ai Comisiei Europene pot
efectua, atunci c‚nd este necesar pentru aplicarea
uniform„ a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare,
inspec˛ii pe teren Ómpreun„ cu autorit„˛ile competente din
Rom‚nia. Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor asigur„ exper˛ilor tot sprijinul
necesar realiz„rii sarcinii lor.
CAPITOLUL III
Reguli care guverneaz„ importul din ˛„rile ter˛e
Art. 18. — Animalele ∫i produsele de acvacultur„
importate Ón Rom‚nia trebuie s„ corespund„ condi˛iilor
stabilite la art. 19, 20 ∫i 21.
Art. 19. — Animalele ∫i produsele de acvacultur„
trebuie s„ provin„ din ˛„ri ter˛e sau din p„r˛i ale acestora
care sunt incluse Ón lista elaborat„ de Comisia European„
Ón conformitate cu procedura comunitar„.
Art. 20. — (1) Pentru fiecare ˛ar„ ter˛„, animalele ∫i
produsele de acvacultur„ trebuie s„ corespund„ condi˛iilor
de s„n„tate adoptate Ón conformitate cu procedura
comunitar„.
(2) Œn func˛ie de situa˛ia s„n„t„˛ii animalelor din ˛ara
ter˛„ Ón cauz„, condi˛iile men˛ionate la alin. (1) pot include
Ón special:
a) restric˛ia importului dintr-o parte a ˛„rii ter˛e;
b) restric˛ia pentru anumite specii Ón orice etap„ a
dezvolt„rii;
c) prescrierea unui tratament ce trebuie aplicat
produselor, cum ar fi dezinfec˛ia ou„lor;

d) prescrierea utiliz„rii la care aceste animale sau
produse trebuie supuse;
e) m„surile care trebuie s„ se aplice Ón urma importului,
cum ar fi carantina ∫i dezinfec˛ia ou„lor.
Art. 21. — (1) Animalele ∫i produsele de acvacultur„
trebuie s„ fie Ónso˛ite de un certificat elaborat de serviciile
oficiale ale ˛„rii ter˛e exportatoare. Acest certificat trebuie:
a) s„ fie emis Ón ziua Ónc„rc„rii lotului pentru expediere
spre statul membru al Uniunii Europene de destina˛ie;
b) s„ Ónso˛easc„ lotul Ón original;
c) s„ ateste c„ animalele de acvacultur„ ∫i anumite
produse pesc„re∫ti satisfac cerin˛ele Directivei 1991/67/CEE,
transpus„ Ón legisla˛ia na˛ional„ prin prezenta norm„
sanitar„ veterinar„, ∫i pe cele stabilite conform acesteia Ón
ceea ce prive∫te importul din ˛ara ter˛„;
d) s„ fie valabil 10 zile;
e) s„ fie constituit dintr-o singur„ foaie de h‚rtie;
f) s„ fie elaborat pentru un singur destinatar.
(2) Certificatul men˛ionat la alin. (1) trebuie s„ respecte
modelul stabilit Ón conformitate cu procedura comunitar„.
Art. 22. — (1) Vor fi efectuate inspec˛ii ad-hoc de
exper˛i veterinari ai statelor membre ale Uniunii Europene
∫i ai Comisiei Europene pentru a verifica dac„ prevederile
Directivei 1991/67/CEE, transpus„ Ón legisla˛ia na˛ional„
prin prezenta norm„ sanitar„ veterinar„, ∫i Ón special ale
art. 19 ∫i 20 ale acesteia sunt aplicate Ón practic„.
(2) Exper˛ii statelor membre c„rora urmeaz„ s„ le fie
Óncredin˛at„ sarcina efectu„rii acestor inspec˛ii vor fi numi˛i
de Comisia European„ la propunerea statelor membre ale
Uniunii Europene.
(3) Aceste inspec˛ii vor fi efectuate Ón numele
Comunit„˛ii Europene, care suport„ cheltuielile implicate Ón
leg„tur„ cu acestea.
Art. 23. — Se aplic„ principiile ∫i regulile cuprinse Ón
Norma sanitar„ veterinar„ privind stabilirea principiilor care
reglementeaz„ organizarea controalelor veterinare pentru
animalele care intr„ Ón Rom‚nia din ˛„ri ter˛e, aprobat„ prin
Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 83/2003, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 159 din 12 martie 2003, ce transpune Ón
legisla˛ia na˛ional„ Directiva 1991/496/CEE, ∫i Ón Norma
sanitar„ veterinar„ ce stabile∫te principiile care
reglementeaz„ organizarea controalelor veterinare privind
produsele care intr„ Ón Rom‚nia din ˛„ri ter˛e, aprobat„
prin Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 71/2003, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 157 din 12 martie 2003, ce transpune Ón
legisla˛ia na˛ional„ Directiva 1997/78/CE, cu referire
special„ la organizarea ∫i efectuarea controalelor ce trebuie
efectuate de c„tre statele membre ale Uniunii Europene ∫i
la m„surile de protec˛ie ce trebuie implementate.
CAPITOLUL IV
Prevederi finale
Art. 24. — Anexele nr. 1—5 fac parte integrant„ din
prezenta norm„ sanitar„ veterinar„.
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ANEXA Nr. 1*)
la norma sanitar„ veterinar„

LISTA DE BOLI/AGENﬁI PATOGENI
ai pe∫tilor, molu∫telor ∫i crustaceelor

*) Anexa nr. 1 este reprodus„ Ón facsimil.
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ANEXA Nr. 2
la norma sanitar„ veterinar„

ZONE AUTORIZATE

CAPITOLUL I
Zone continentale pentru pe∫te (coloana 2 a listei II
din anexa nr. 1)
A. Defini˛ia zonelor continentale
O zon„ continental„ const„ Ón:
a) o parte a teritoriului care cuprinde o Óntreag„ zon„
de capturare, de la sursele c„ilor navigabile spre estuar,
sau mai mult de o singur„ zon„ de capturare, Ón care
pe∫tii sunt crescu˛i, ˛inu˛i ori prin∫i; sau
b) o parte a unei zone de capturare, de la sursele
c„ilor navigabile spre o barier„ natural„ sau artificial„ care
Ómpiedic„ migrarea pe∫tilor din aval de aceast„ barier„.
M„rimea ∫i situarea geografic„ a zonei continentale
trebuie s„ fie astfel Ónc‚t posibilit„˛ile de recontaminare,
spre exemplu cu pe∫ti migratori, s„ fie reduse la minimum.
Aceasta poate necesita stabilirea unei zone-tampon Ón care
s„ fie efectuat un program de supraveghere, f„r„ ob˛inerea
statutului de zon„ autorizat„.
B. Acordarea aprob„rii
Pentru a ob˛ine statutul aprobat, o zon„ continental„
trebuie s„ satisfac„ urm„toarele cerin˛e:
1. to˛i pe∫tii sunt liberi pentru cel pu˛in 4 ani de orice
semn clinic al uneia sau mai multor boli dintre cele la care
s-a f„cut referire Ón coloana 1 a listei II din anexa nr. 1;
2. toate fermele din zona continental„ sunt plasate sub
supravegherea serviciilor oficiale. Trebuie s„ fi fost
efectuate dou„ inspec˛ii de s„n„tate pe an pentru o
perioad„ de 2 ani. Inspec˛iile sanitare trebuie s„ fi fost
efectuate Ón perioadele din an c‚nd temperatura apei
favorizeaz„ evolu˛ia acestor boli. Inspec˛ia de s„n„tate
trebuie s„ constea cel pu˛in Ón:
a) inspec˛ia pe∫tilor ce prezint„ anomalii;
b) prelevarea de probe Ón conformitate cu un program
stabilit Ón condi˛iile procedurii prev„zute la art. 15 din
norma sanitar„ veterinar„, care trebuie trimise c‚t mai
repede posibil unui laborator autorizat pentru a fi testate
pentru agen˛ii patogeni Ón cauz„.
Totu∫i, zonele care au o eviden˛„ istoric„ a absen˛ei
bolilor la care s-a f„cut referire Ón coloana 1 a listei II din
anexa nr. 1 pot ob˛ine statutul aprobat, dac„:
a) situarea lor geografic„ nu permite introducerea facil„
a bolii;
b) a fost aplicat un sistem oficial de control al bolii
pentru o perioad„ extins„ de cel pu˛in 10 ani, Ón cursul
c„reia:
(i) a existat o supraveghere regulat„ a tuturor
fermelor;
(ii) a fost aplicat un sistem de notificare a bolii;
(iii) nu a fost raportat nici un caz de boal„;
(iv) conform regulilor Ón vigoare, au putut fi
introduse Ón zon„ doar icre sau lap˛i de pe∫te
din zone sau ferme neinfectate, supuse
controalelor oficiale ∫i prezent‚nd garan˛ii de
s„n„tate echivalente.
Perioada de 10 ani men˛ionat„ la alin. 2 lit. b) poate fi
redus„ la 5 ani ca rezultat al test„rii efectuate de serviciul
oficial al Rom‚niei care cere testarea, cu condi˛ia ca, Ón
plus fa˛„ de cerin˛ele men˛ionate la alin. 2, supravegherea
regulat„ a tuturor fermelor men˛ionate mai sus s„ fi inclus

cel pu˛in dou„ inspec˛ii de s„n„tate pe an, implic‚nd
cel pu˛in:
(i) o inspec˛ie a pe∫tilor ce prezint„ anomalii;
(ii) o prelevare de probe de la cel pu˛in 30 de pe∫ti
la fiecare inspec˛ie;
3. dac„ nu exist„ nici o ferm„ Ón zona continental„ care
urmeaz„ s„ fie autorizat„, serviciile oficiale trebuie s„ fi
supus pe∫tii din partea mai ad‚nc„ a zonei de capturare
unei inspec˛ii de s„n„tate de dou„ ori pe an pentru 4 ani,
Ón conformitate cu alin. 2;
4. examenele de laborator ale pe∫tilor preleva˛i Ón cursul
inspec˛iilor de s„n„tate au prezentat rezultate negative cu
privire la agen˛ii patogeni Ón cauz„;
5. atunci c‚nd Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor a cerut aprobare pentru o
zon„ acvatic„ de capturare sau pentru o parte a unei zone
acvatice de capturare cu originea Óntr-un stat membru vecin
sau, comun„ pentru dou„ state membre, cele dou„ state
implicate trebuie s„ prezinte simultan o cerere pentru
aprobare Ón conformitate cu procedurile stabilite la art. 5
sau 10 din norma sanitar„ veterinar„.
Rom‚nia ∫i statul membru al Uniunii Europene implicat,
Ón conformitate cu Directiva 89/608/CEE, transpus„ Ón
legisla˛ia na˛ional„ prin Norma sanitar„ veterinar„ privind
asisten˛a mutual„ Óntre autorit„˛ile administrative ale statelor
membre ale Uniunii Europene ∫i cooperarea acestora cu
Comisia European„ Ón scopul asigur„rii aplic„rii corecte a
legisla˛iei din domeniile veterinar ∫i zootehnic, aprobat„ prin
Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 41/2006, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 202 din 3 martie
2006, Ó∫i vor acorda asisten˛„ reciproc„ pentru aplicarea
prezentei norme sanitare veterinare ∫i Ón special a acestui
punct.
C. Men˛inerea aprob„rii
Men˛inerea aprob„rii este supus„ urm„toarelor cerin˛e:
1. pe∫tii introdu∫i Óntr-o zon„ trebuie s„ provin„ dintr-o
alt„ zon„ autorizat„ sau dintr-o ferm„ autorizat„;
2. fiecare ferm„ trebuie s„ fie supus„ anual la dou„
inspec˛ii de s„n„tate, Ón conformitate cu lit. B alin. 2, cu
excep˛ia fermelor f„r„ puiet, care trebuie s„ fie inspectate
o dat„ pe an. Totu∫i, prelevarea de probe va fi f„cut„ prin
rota˛ie la 50% din fermele piscicole din zona continental„,
Ón fiecare an;
3. rezultatele examenelor de laborator ale pe∫tilor
preleva˛i Ón timpul inspec˛iilor de s„n„tate trebuie s„ fi fost
negative Ón ceea ce prive∫te agen˛ii bolilor men˛ionate Ón
coloana 1 a listei II din anexa nr. 1;
4. trebuie s„ fie ˛inut un registru de c„tre fermierii sau
persoanele responsabile de introducerea pe∫tilor, care s„
con˛in„ toate informa˛iile necesare care s„ permit„ ca
starea de s„n„tate a pe∫tilor s„ fie supravegheat„
constant.
D. Suspendarea, reacordarea ∫i retragerea aprob„rii
1. Orice moarte anormal„ sau alt simptom care ar
putea constitui baza pentru suspectarea izbucnirii la pe∫ti
a unei boli men˛ionate Ón coloana 1 a listei II din anexa nr. 1
trebuie s„ fie notificat„ c‚t mai repede posibil serviciului
oficial. Acesta din urm„ va suspenda imediat aprobarea
zonei sau p„r˛ii din zon„, dac„ partea din zon„ care are
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Ónc„ statutul aprobat continu„ s„ satisfac„ defini˛ia stabilit„
la lit. A.
2. O prob„ de cel pu˛in 10 pe∫ti bolnavi trebuie s„ fie
trimis„ unui laborator autorizat spre a fi testat„ pentru
agen˛ii patogeni Ón cauz„. Rezultatele testelor trebuie s„ fie
comunicate imediat serviciului oficial.
3. C‚nd rezultatele sunt negative pentru agen˛ii patogeni
Ón cauz„, dar pozitive pentru al˛ii, serviciul oficial reacord„
aprobarea.
4. Totu∫i, c‚nd nu poate fi stabilit nici un diagnostic,
trebuie s„ fie f„cut„ o inspec˛ie de s„n„tate ulterioar„, Ón
termen de 15 zile de la prima prelevare de probe, ∫i un
num„r suficient de pe∫ti bolnavi trebuie s„ fie prelevat ∫i
trimis laboratorului autorizat spre a fi testa˛i pentru agen˛ii
patogeni Ón cauz„. Dac„ rezultatele sunt din nou negative
sau dac„ nu mai sunt pe∫ti bolnavi, serviciul oficial
reacord„ aprobarea.
5. Atunci c‚nd rezultatele sunt pozitive, serviciul oficial
retrage autorizarea zonei sau a p„r˛ii din zon„ men˛ionate
la pct. 1.
6. Reacordarea aprob„rii unei zone sau a p„r˛ii unei
zone men˛ionate la pct. 1 este supus„ urm„toarelor
cerin˛e:
a) c‚nd apare un focar:
(i) tot pe∫tele din fermele infectate trebuie s„ fi fost
t„iat ∫i pe∫tele infectat sau contaminat trebuie
s„ fi fost distrus;
(ii) amenaj„rile ∫i echipamentul trebuie s„ fi fost
dezinfectate Ón conformitate cu o procedur„
aprobat„ de serviciile oficiale;
b) dup„ eliminarea focarului trebuie s„ se asigure din
nou conformitatea cu cerin˛ele stabilite la lit. B.
7. Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor informeaz„ Comisia European„ ∫i
statele membre cu privire la suspendarea, reacordarea sau
retragerea aprob„rii zonelor ori p„r˛ilor din zonele
men˛ionate la pct. 1.
CAPITOLUL II
Zone de coast„ pentru pe∫te (coloana 2 a listei II
din anexa nr. 1)
A. O zon„ de coast„ const„ Óntr-o parte a coastei sau
a apei m„rii ori a unui estuar, cu o delimitare geografic„
precis„, care const„ Óntr-un sistem hidrologic omogen sau
o serie de asemenea sisteme.
Dac„ este necesar, o zon„ de coast„ poate fi
considerat„ ca fiind constituit„ dintr-o parte a coastei sau a
apei m„rii ori a unui estuar, situat„ Óntre gurile a dou„
cursuri de ap„, ori dintr-o parte a coastei sau a apei m„rii
ori a unui estuar unde exist„ una sau mai multe ferme, cu
condi˛ia s„ fie f„cut„ o prevedere pentru o zon„-tampon
pe ambele p„r˛i ale fermei sau fermelor, a c„rei Óntindere
este stabilit„ de c„tre Comisia European„, conform
procedurii comunitare.
B. Acordarea aprob„rii
Pentru a ob˛ine statutul aprobat o zon„ de coast„
pentru pe∫ti trebuie s„ satisfac„ cerin˛ele stabilite pentru
zonele continentale men˛ionate la cap. I lit. B.
C. Men˛inerea statutului
Men˛inerea aprob„rii pentru o zon„ de coast„ este
supus„ cerin˛elor stabilite la cap. I lit. C.
D. Suspendarea, reacordarea sau retragerea aprob„rii
Regulile sunt identice cu cele stabilite la cap. I lit. D;
totu∫i, c‚nd zona este compus„ dintr-o serie de sisteme
hidrologice, suspendarea, reacordarea sau retragerea
aprob„rii poate fi Ón leg„tur„ cu o parte a acestei serii,
c‚nd aceast„ parte are o delimitare geografic„ precis„, ∫i
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const„ Óntr-un sistem hidrologic omogen, cu condi˛ia ca
partea care are Ónc„ statutul aprobat s„ continue s„
satisfac„ defini˛ia stabilit„ la lit. A.
CAPITOLUL III
Zone de coast„ pentru molu∫te (coloana 2 a listei II
din anexa nr. 1)
A. O zon„ de coast„ trebuie s„ respecte defini˛ia
stabilit„ la cap. II lit. A.
B. Acordarea aprob„rii
Pentru a fi autorizat„, o zon„ de coast„ trebuie s„
satisfac„ urm„toarele cerin˛e:
1. toate molu∫tele nu au prezentat pentru cel pu˛in
2 ani nici un semn clinic sau de alt„ natur„ al uneia sau
mai multora dintre bolile men˛ionate Ón coloana 1 a listei II
din anexa nr. 1;
2. toate fermele din zona de coast„ sunt puse sub
supravegherea serviciilor oficiale. Inspec˛iile de s„n„tate
sunt efectuate la intervale adaptate evolu˛iei agen˛ilor
patogeni Ón cauz„. Œn cursul acestor inspec˛ii sunt recoltate
probe ∫i trimise f„r„ Ónt‚rziere unui laborator aprobat, spre
a fi testate pentru agen˛ii patogeni Ón cauz„;
3. dac„ nu exist„ nici o ferm„ Ón zona continental„,
serviciul oficial trebuie s„ fi prezentat molu∫tele pentru o
inspec˛ie de s„n„tate Ón conformitate cu pct. 2, la intervale
adaptate la evolu˛ia agen˛ilor patogeni Ón cauz„. Totu∫i,
dac„ investiga˛ii am„nun˛ite ale faunei arat„ c„ zona nu
con˛ine nici o molusc„ apar˛in‚nd speciilor vector,
purt„toare sau susceptibile, serviciul oficial poate aproba
zona Ónaintea introducerii oric„rei molu∫te;
4. examenele de laborator ale molu∫telor prelevate Ón
cursul inspec˛iilor de s„n„tate de c„tre serviciile oficiale au
prezentat rezultate negative cu privire la agen˛ii patogeni Ón
cauz„. Pentru zonele care au o Ónregistrare istoric„ a
absen˛ei bolilor men˛ionate Ón coloana 1 a listei II din
anexa nr. 1, aceste informa˛ii pot fi luate Ón considerare
pentru acordarea aprob„rii.
C. Men˛inerea aprob„rii
Men˛inerea aprob„rii este supus„ urm„toarelor cerin˛e:
1. molu∫tele introduse Ón zona de coast„ trebuie s„
provin„ din alte zone de coast„ autorizate sau din ferme
autorizate Ón zone de coast„ neautorizate;
2. fiecare ferm„ trebuie supus„ unei inspec˛ii de
s„n„tate, Ón conformitate cu lit. B pct. 2, la intervale
adaptate dezvolt„rii agen˛ilor patogeni Ón cauz„;
3. rezultatele examenelor de laborator ale molu∫telor
prelevate Ón timpul inspec˛iilor de s„n„tate trebuie s„ fi fost
negative cu privire la agen˛ii bolilor men˛ionate Ón
coloana 1 a listei II din anexa nr. 1;
4. trebuie ˛inut un registru de c„tre fermierii sau
persoanele responsabile pentru introducerea molu∫telor,
care s„ con˛in„ toate informa˛iile necesare pentru a
permite ca starea de s„n„tate a molu∫telor s„ fie
supravegheat„ constant.
D. Suspendarea, reacordarea ∫i retragerea aprob„rii
1. Orice moarte anormal„ sau alt simptom care poate
constitui motiv pentru suspectarea unui focar de boal„
men˛ionat„ Ón coloana 1 a listei II din anexa nr. 1, printre
molu∫te, trebuie s„ fie notificat c‚t mai repede posibil
serviciului oficial. Acesta din urm„ suspend„ imediat
autorizarea zonei sau, dac„ zona este compus„ dintr-o
serie de sisteme hidrologice, a unei p„r˛i a acestei serii,
atunci c‚nd aceast„ parte are o delimitare geografic„
precis„, ∫i const„ Óntr-un sistem hidrologic omogen, cu
condi˛ia ca partea care are Ónc„ statutul aprobat s„
continue s„ satisfac„ defini˛ia stabilit„ la cap. I lit. A.
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2. O prob„ de molu∫te bolnave trebuie s„ fie trimis„
laboratorului autorizat spre a fi testat„ pentru agen˛ii
patogeni Ón cauz„. Rezultatele testelor trebuie s„ fie
comunicate imediat serviciului oficial.
3. C‚nd rezultatele sunt negative pentru agen˛ii patogeni
Ón cauz„, dar pozitive pentru al˛i agen˛i, aprobarea trebuie
reacordat„.
4. Totu∫i, c‚nd nu poate fi stabilit nici un diagnostic,
trebuie s„ fie efectuat„ o inspec˛ie de s„n„tate ulterioar„,
Ón termen de 15 zile de la prima prelevare de probe, ∫i
trebuie prelevat un num„r suficient de molu∫te bolnave ∫i
trimis laboratorului autorizat spre a fi testat pentru agen˛ii
patogeni Ón cauz„. Dac„ rezultatele sunt din nou negative
sau dac„ nu mai exist„ nici o molusc„ bolnav„, serviciul
oficial reacord„ aprobarea.

5. C‚nd rezultatele sunt pozitive, serviciul oficial retrage
autorizarea zonei sau p„r˛ii din zon„ la care se face
referire la pct. 1.
6. Reacordarea aprob„rii unei zone sau p„r˛ii dintr-o
zon„ la care se face referire la pct. 1 este supus„
urm„toarelor cerin˛e:
a) c‚nd apare un focar, molu∫tele infectate sau
contaminate trebuie s„ fi fost distruse, iar amenaj„rile ∫i
echipamentul trebuie s„ fi fost dezinfectate Ón conformitate
cu o procedur„ aprobat„ de serviciile oficiale;
b) dup„ eliminarea focarului, cerin˛ele stabilite la cap. I
lit. B trebuie s„ fie din nou respectate.
7. Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor informeaz„ Comisia European„ ∫i
statele membre cu privire la suspendarea, reacordarea sau
retragerea aprob„rii zonelor ori a p„r˛ilor din zonele la care
s-a f„cut referire la pct. 1.

ANEXA Nr. 3
la norma sanitar„ veterinar„

FERME AUTORIZATE ŒNTR-O ZON√ NEAUTORIZAT√

CAPITOLUL I
Ferme continentale pentru pe∫ti (coloana 2 a listei II din
anexa nr. 1)
A. Acordarea aprob„rii
Pentru a fi autorizat„, o ferm„ trebuie s„ satisfac„
urm„toarele cerin˛e:
1. apa trebuie s„ fie furnizat„ de o f‚nt‚n„, o sond„
sau un izvor. C‚nd o asemenea rezerv„ de ap„ este
situat„ la distan˛„ de ferm„, apa trebuie s„ fie furnizat„
direct fermei ∫i s„ fie canalizat„ printr-o conduct„ sau, cu
acordul serviciului oficial, printr-un canal deschis ori
printr-un conduct natural, cu condi˛ia ca aceasta s„ nu
constituie o surs„ de infec˛ie pentru ferm„ ∫i s„ nu permit„
introducerea de pe∫te s„lbatic. Canalul de ap„ trebuie s„
fie sub controlul fermei sau, Ón cazurile Ón care acest lucru
nu este posibil, al serviciului oficial;
2. trebuie s„ existe o barier„ natural„ sau artificial„
situat„ Ón aval, care s„ Ómpiedice pe∫tii s„ intre Ón ferma
men˛ionat„;
3. dac„ este necesar, poate fi protejat„ Ómpotriva
inund„rii ∫i infiltr„rii apei;
4. trebuie s„ respecte, mutatis mutandis, cerin˛ele
stabilite Ón cap. I lit. B din anexa nr. 2. Œn plus, c‚nd
autorizarea este solicitat„ pe baza unei eviden˛e cu un
sistem oficial de control pentru o perioad„ de 10 ani,
trebuie s„ fie Óntrunite urm„toarele cerin˛e suplimentare:
ferma s„ fi fost supus„, cel pu˛in o dat„ pe an, unei
inspec˛ii clinice ∫i prelev„rii de probe spre a fi testate
pentru agen˛ii patogeni Ón cauz„ Óntr-un laborator autorizat;
5. poate fi obiectul unor m„suri suplimentare impuse de
serviciul oficial, c‚nd sunt considerate necesare pentru a
preveni introducerea bolilor. Asemenea m„suri pot include
stabilirea unei zone-tampon Ón jurul fermei, Ón care este
realizat un program de supraveghere, ∫i stabilirea protec˛iei
Ómpotriva intruziunii de posibili purt„tori sau vectori de
agen˛i patogeni;
6. totu∫i:
a) o ferm„ nou„ care Óndepline∫te cerin˛ele men˛ionate
la pct. 1, 2, 3 ∫i 5, dar care Ó∫i Óncepe activit„˛ile cu pe∫te,

ou„ sau game˛i dintr-o zon„ autorizat„ sau dintr-o ferm„
autorizat„ situat„ Óntr-o zon„ neautorizat„, poate ob˛ine
aprobare f„r„ s„ fie supus„ prelev„rii de probe solicitate
pentru acordarea autoriz„rii;
b) o ferm„ care Óndepline∫te cerin˛ele men˛ionate la
pct. 1, 2, 3 ∫i 5, care Ó∫i reÓncepe activit„˛ile, dup„ o
pauz„, cu pe∫te, ou„ sau game˛i dintr-o zon„ autorizat„
sau dintr-o ferm„ autorizat„ situat„ Óntr-o zon„ neautorizat„,
poate ob˛ine autorizarea f„r„ s„ fie supus„ prelev„rii de
probe cerute pentru acordarea autoriz„rii, cu condi˛ia ca:
(i) istoricul s„n„t„˛ii fermei pentru ultimii 4 ani de
func˛ionare s„ fie cunoscut de serviciul oficial;
totu∫i, dac„ ferma Ón cauz„ a fost Ón func˛iune
pentru mai pu˛in de 4 ani, se ia Ón considerare
perioada efectiv„ Ón care a fost Ón func˛iune;
(ii) ferma s„ nu fi fost supus„ m„surilor de s„n„tate
animal„ cu privire la bolile men˛ionate Ón lista II
din anexa nr. 1 ∫i s„ nu fi existat antecedente
ale acestor boli Ón ferm„;
(iii) Ónainte de introducerea pe∫tilor, ou„lor sau
game˛ilor, ferma s„ fie cur„˛at„ ∫i dezinfectat„,
urmat„ de depopulare pentru o perioad„ minim„
de 15 zile sub supraveghere oficial„.
B. Men˛inerea autoriz„rii
Men˛inerea autoriz„rii este supus„ cerin˛elor stabilite Ón
cap. I lit. C din anexa nr. 2. Totu∫i, prelevarea de probe
trebuie s„ fie efectuat„ o dat„ pe an.
C. Suspendarea, reacordarea ∫i retragerea aprob„rii
Se aplic„ cerin˛ele stabilite la cap. I lit. D din anexa
nr. 2.
CAPITOLUL II
Ferme de coast„ pentru pe∫ti (coloana 2 a listei II
din anexa nr. 1)
A. Acordarea autoriz„rii
Pentru a fi autorizat„, o ferm„ trebuie s„ satisfac„
urm„toarele cerin˛e:
1. s„ fie aprovizionat„ cu ap„ prin intermediul unui
sistem care include echipament pentru distrugerea agen˛ilor
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bolilor men˛ionate Ón coloana 1 a listei II din anexa nr. 1;
criteriile cerute pentru aplicarea uniform„ a acestor
prevederi ∫i, Ón special, cele cu privire la func˛ionarea
adecvat„ a sistemului se stabilesc Ón conformitate cu
procedura comunitar„;
2. s„ respecte, mutatis mutandis, cerin˛ele stabilite la
cap. II lit. B din anexa nr. 2;
3. totu∫i:
a) o ferm„ nou„ care Óndepline∫te cerin˛ele men˛ionate
la pct. 1 ∫i 2, dar care Ó∫i Óncepe activit„˛ile cu pe∫te, ou„
sau game˛i dintr-o zon„ autorizat„ sau dintr-o ferm„
autorizat„ situat„ Óntr-o zon„ neautorizat„, poate ob˛ine
aprobare f„r„ s„ fie supus„ prelev„rii de probe cerute
pentru acordarea aprob„rii;
b) o ferm„ care Óndepline∫te cerin˛ele men˛ionate la
pct. 1 ∫i 2, care Ó∫i reÓncepe activit„˛ile, dup„ o pauz„, cu
pe∫te, ou„ sau game˛i dintr-o zon„ autorizat„ sau dintr-o
ferm„ autorizat„ situat„ Óntr-o zon„ neautorizat„, poate
ob˛ine autorizare f„r„ s„ fie supus„ prelev„rii de probe
cerute pentru acordarea aprob„rii, cu condi˛ia ca:
(i) istoricul s„n„t„˛ii fermei Ón timpul ultimilor 4 ani
de func˛ionare s„ fie cunoscut de serviciul
oficial; totu∫i, dac„ ferma Ón cauz„ a fost Ón
func˛iune pentru mai pu˛in de 4 ani, se ia Ón
considerare perioada efectiv„ Ón care a fost Ón
func˛iune;
(ii) ferma s„ nu fi fost supus„ m„surilor de
s„n„tate a animalelor cu privire la bolile
men˛ionate Ón lista II din anexa nr. 1 ∫i s„ nu fi
existat antecedente ale acestor boli Ón ferm„;
(iii) Ónainte de introducerea pe∫tilor, ou„lor sau
game˛ilor, ferma s„ fie cur„˛at„ ∫i dezinfectat„,
urmat„ de depopulare pentru o perioad„ minim„
de 15 zile, sub supraveghere oficial„.
B. Men˛inerea aprob„rii
Men˛inerea aprob„rii va fi supus„, mutatis mutandis,
cerin˛elor stabilite Ón cap. II lit. C din anexa nr. 2.
C. Suspendarea, reacordarea ∫i retragerea aprob„rii
Se vor aplica, mutatis mutandis, cerin˛ele stabilite Ón
cap. II lit. D din anexa nr. 2.

23

CAPITOLUL III
Ferme de coast„ pentru molu∫te (coloana 2 a listei II
din anexa nr. 1)
A. Acordarea autoriz„rii
Pentru a fi autorizat„, o ferm„ trebuie s„ satisfac„
urm„toarele cerin˛e:
1. s„ fie aprovizionat„ cu ap„ prin intermediul unui
sistem care include echipament pentru distrugerea agen˛ilor
bolilor men˛ionate Ón coloana 1 a listei II din anexa nr. 1;
criteriile cerute pentru aplicarea uniform„ a acestor
prevederi ∫i, Ón special, cele cu privire la func˛ionarea
adecvat„ a sistemului se stabilesc Ón conformitate cu
procedura comunitar„;
2. s„ respecte, mutatis mutandis, cerin˛ele stabilite Ón
cap. III lit. B pct. 1, 2 ∫i 4 din anexa nr. 2;
3. totu∫i:
a) o ferm„ nou„ care Óndepline∫te cerin˛ele men˛ionate
la pct. 1 ∫i 2, dar care Ó∫i Óncepe activit„˛ile cu molu∫te
dintr-o zon„ autorizat„ sau dintr-o ferm„ autorizat„ situat„
Óntr-o zon„ neautorizat„, poate ob˛ine autorizare f„r„ s„ fie
supus„ prelev„rii de probe cerute pentru acordarea
autoriz„rii;
b) o ferm„ care Óndepline∫te cerin˛ele men˛ionate la pct. 1
∫i 2, care Ó∫i reÓncepe, dup„ o pauz„, activit„˛ile cu
molu∫te dintr-o zon„ autorizat„ sau dintr-o ferm„ autorizat„
situat„ Óntr-o zon„ neautorizat„, poate ob˛ine autorizare
f„r„ s„ fie supus„ prelev„rii de probe cerute pentru
acordarea autoriz„rii, cu condi˛ia ca:
(i) istoricul s„n„t„˛ii fermei Ón timpul ultimilor 2 ani
de func˛ionare s„ fie cunoscut de serviciul
oficial;
(ii) ferma s„ nu fi fost supus„ m„surilor de
s„n„tate animal„ cu privire la bolile men˛ionate
Ón lista II din anexa nr. 1 ∫i s„ nu fi existat
antecedente ale acestor boli Ón ferm„;
(iii) Ónainte de introducerea molu∫telor ferma s„ fie
cur„˛at„ ∫i dezinfectat„, urmat„ de depopulare
pentru o perioad„ minim„ de 15 zile sub
supraveghere oficial„.
B. Men˛inerea aprob„rii
Men˛inerea aprob„rii va fi supus„, mutatis mutandis,
garan˛iilor stabilite la cap. III lit. C pct. 1—4 din anexa
nr. 2.
C. Suspendarea, reacordarea ∫i retragerea aprob„rii
Cerin˛ele stabilite la cap. III lit. D din anexa nr. 2 se
vor aplica mutatis mutandis.

ANEXA Nr. 4
la norma sanitar„ veterinar„

REŒNNOIREA APEI

ReÓnnoirea apei Ón timpul transportului animalelor de
acvacultur„ va fi efectuat„ Ón amenaj„ri care sunt
autorizate de Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor ∫i care Óndeplinesc
urm„toarele cerin˛e:
1. propriet„˛ile igienice ale apei disponibile pentru
schimbare trebuie s„ fie de a∫a natur„ Ónc‚t s„ nu
modifice situa˛ia s„n„t„˛ii speciilor transportate Ón ceea ce

prive∫te agen˛ii bolilor men˛ionate Ón coloana 1 a listei II
din anexa nr. 1;
2. aceste amenaj„ri vor con˛ine dispozitive destinate s„
previn„ orice contaminare a mediului gazd„:
a) fie prin facilitarea dezinfec˛iei apei;
b) fie asigur‚nd c„ eliberarea acestei apei nu va atrage
Ón nici o Ómprejurare deversarea Ón largul m„rii sau Ón ape
curg„toare.
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RECTIFIC√RI
Œn Legea nr. 102/2006 pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 398 din 9 mai 2006, se face urm„toarea rectificare (care apar˛ine
Redac˛iei îMonitorul Oficial“, Partea I):
— la art. I pct. 4, la art. 3 alin. (1) pct. 8, Ón loc de î...pentru a permite
sta˛ionarea autobuzelor la persoane,...“ se va citi: î... pentru a permite sta˛ionarea
autobuzelor la peroane,...“.
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