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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind trecerea Ón rezerv„ a unui general
din cadrul Serviciului Rom‚n de Informa˛ii
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale Legii nr. 80/1995 privind statutul
cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea directorului Serviciului Rom‚n de Informa˛ii,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul general de brigad„ cu o stea Rogojan Ioan Aurel,
∫eful Direc˛iei planificare integrat„ a resurselor informa˛ionale, reglementare ∫i
cooperare din cadrul Serviciului Rom‚n de Informa˛ii, se trece Ón rezerv„.
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, 29 august 2006.
Nr. 1.073.
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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 care stabile∫te principiile
ce reglementeaz„ organizarea controalelor veterinare
privind produsele ce intr„ Ón Comunitatea European„ din ˛„ri ter˛e
V„z‚nd Referatul de aprobare nr. 34.216 din 26 august 2006, Óntocmit de Direc˛ia general„ de inspec˛ie ∫i
coordonare PIF 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 ∫i complet„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„ care
stabile∫te principiile ce reglementeaz„ organizarea
controalelor veterinare privind produsele ce intr„ Ón
Comunitatea European„ din ˛„ri ter˛e, 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. — (1) La data intr„rii Ón vigoare a prezentului
ordin se abrog„ Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei
∫i p„durilor nr. 71/2003 pentru aprobarea Normei sanitare
veterinare ce stabile∫te principiile care reglementeaz„
organizarea controalelor veterinare privind produsele care
intr„ Ón Rom‚nia din ˛„ri ter˛e, publicat Ón Monitorul Oficial

al Rom‚niei, Partea I, nr. 157 ∫i 157 bis din 12 martie
2003.
(2) De la data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin,
referirile f„cute la ordinul men˛ionat la alin. (1) se vor
considera ca fiind referiri la prezentul ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin transpune Ón legisla˛ia
na˛ional„ Directiva Consiliului 97/78/CEE ce stabile∫te
principiile ce reglementeaz„ organizarea controalelor
veterinare privind produsele ce intr„ Ón Comunitatea
European„ din ˛„ri ter˛e, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al
Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 24 din 30 ianuarie
1998, p. 9, amendat„ ultima dat„ prin Regulamentul
Consiliului (CE) nr. 882/2004.
Art. 5. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare la
1 ianuarie 2007.

p. Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
Radu Che˛an Roati∫
Bucure∫ti, 25 august 2006.
Nr. 206.
ANEX√

NORM√ SANITAR√ VETERINAR√
care stabile∫te principiile ce reglementeaz„ organizarea controalelor veterinare
privind produsele ce intr„ Ón Comunitatea European„ din ˛„ri ter˛e
Art. 1. — Controalele veterinare privind produsele
provenite din ˛„ri ter˛e ∫i introduse Ón unul dintre teritoriile
men˛ionate Ón anexa nr. 1 sau Ón Rom‚nia se efectueaz„
de statele membre ale Uniunii Europene sau de Autoritatea
Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor, Ón conformitate cu Directiva Consiliului
97/78/CEE, transpus„ Ón legisla˛ia na˛ional„ prin prezenta
norm„ sanitar„ veterinar„, ∫i cu Regulamentul
Parlamentului European ∫i al Consiliului (CE) nr. 882/2004
privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura
verificarea conformit„˛ii cu legile pentru furaje ∫i alimente,
s„n„tate animal„ ∫i regulile de bun„stare animal„.

Art. 2. — (1) Œn scopurile prezentei norme sanitare
veterinare, trebuie s„ se aplice, dup„ caz, defini˛iile
prev„zute la art. 2 din 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 ∫i 155 bis
din 11 martie 2003, ce transpune Ón legisla˛ia na˛ional„
Directiva Consiliului 89/662/CEE, ∫i la art. 2 din Norma
sanitar„ veterinar„ privind controalele veterinare ∫i
zootehnice aplicabile comer˛ului Rom‚niei cu statele
membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii ∫i
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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.
(2) Œn plus:
a) produse Ónseamn„ produsele de origine animal„ la
care se face referire Ón norma sanitar„ veterinar„ aprobat„
prin Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 21/2003 ∫i Ón norma sanitar„ veterinar„ aprobat„ prin
Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 580/2002, Ón Regulamentul Parlamentului European ∫i
al Consiliului (CE) nr. 1.774/2002, ce stabile∫te reguli de
s„n„tate referitoare la subprodusele de origine animal„ ce
nu sunt destinate consumului uman, Ón Norma sanitar„
veterinar„ ce stabile∫te reguli de s„n„tate animal„ care
reglementeaz„ produc˛ia, procesarea, distribu˛ia ∫i
introducerea produselor de origine animal„ destinate pentru
consum uman, aprobat„ prin Ordin al pre∫edintelui
Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor nr. 39/2006, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 213 din 8 martie 2006, ce
transpune Ón legisla˛ia na˛ional„ Directiva Consiliului
nr. 2002/99/CE, ∫i Ón Regulamentul Parlamentului European
∫i al Consiliului (CE) nr. 854/2004 ce stabile∫te reguli
specifice pentru organizarea controalelor oficiale la produse
de origine animal„ destinate consumului uman, precum ∫i
la produsele din plante stabilite conform procedurii
comunitare;
b) controlul documentelor Ónseamn„ examinarea
certificatelor ori documentelor veterinare sau a altor
documente ce Ónso˛esc un transport;
c) controlul identit„˛ii Ónseamn„ un control prin inspec˛ie
vizual„ pentru a se asigura faptul c„ certificatul/certificatele
veterinar/veterinare sau documentul/documentele veterinar/
veterinare ori alt/alte document/documente prev„zut/
prev„zute de legisla˛ia veterinar„ corespunde/corespund cu
produsul Ónsu∫i;
d) control fizic Ónseamn„ un control referitor la produsul
Ón sine, care poate include controlul Ómpachet„rii ∫i al
temperaturii ∫i, de asemenea, prelevarea de probe ∫i
testarea de laborator;
e) persoana responsabil„ de Ónc„rc„tur„ Ónseamn„ orice
persoan„ fizic„ sau juridic„ ce, Ón concordan˛„ cu
prevederile Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92
referitoare la stabilirea Codului vamal comunitar, are
responsabilitatea pentru solu˛ionarea diferitelor situa˛ii vizate
de prevederile regulamentului, Ón care se poate g„si
transportul, ∫i de asemenea reprezentantul la care se face
referire Ón art. 5 din regulament, care Ó∫i asum„ aceast„
responsabilitate Ón ceea ce prive∫te urm„rirea controalelor
stabilite de prezenta norm„ sanitar„ veterinar„;
f) transport Ónseamn„ o cantitate de produse de acela∫i
tip, Ónscrise Ón acela∫i/acelea∫i certificat/certificate sau
document/documente veterinar/veterinare ori Ón alt/alte
document/documente prev„zut/prev„zute de legisla˛ia
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veterinar„, transportate cu acelea∫i mijloace de transport ∫i
provenind din aceea∫i ˛ar„ ter˛„ sau regiune a unei astfel
de ˛„ri ter˛e;
g) post de inspec˛ie la frontier„ Ónseamn„ orice post de
inspec˛ie, desemnat ∫i aprobat Ón concordan˛„ cu art. 6,
pentru efectuarea controalelor veterinare privind produsele
provenind din ˛„ri ter˛e ∫i situat la grani˛a unuia dintre
teritoriile men˛ionate Ón anexa nr. 1 sau pe teritoriul
Rom‚niei;
h) import Ónseamn„ libera circula˛ie a produselor ∫i
inten˛ia lans„rii produselor pentru libera circula˛ie, Ón sensul
prevederilor art. 79 din Regulamentul Consiliului (CEE)
nr. 2.913/92;
i) v„muire-tratament aprobat pentru utilizare Ónseamn„
v„muirea-tratamentul aprobat pentru utilizare la care se
face referire la pct. 15 al art. 4 din Regulamentul
Consiliului (CEE) nr. 2.913/92;
j) condi˛ii de import Ónseamn„ cerin˛ele veterinare pentru
produsele ce urmeaz„ a fi importate, a∫a cum este stabilit
Ón legisla˛ia comunitar„;
k) autoritate competent„ Ónseamn„ Autoritatea Na˛ional„
Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor
Ómputernicit„ pentru a efectua inspec˛ii ∫i controale
veterinare sau orice autoritate veterinar„ c„reia i s-au
transferat astfel de competen˛e.
CAPITOLUL I
Organizarea ∫i efectele controalelor
Art. 3. — (1) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor se asigur„ c„ niciun
transport provenind dintr-o ˛ar„ ter˛„ nu este introdus pe
unul dintre teritoriile men˛ionate Ón anexa nr. 1 sau pe
teritoriul Rom‚niei, f„r„ a fi supus inspec˛iei ∫i controalelor
veterinare solicitate de prezenta norm„ sanitar„ veterinar„.
(2) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor se asigur„ c„ transporturile cu
produse sunt introduse pe teritoriile men˛ionate Ón anexa
nr. 1 sau pe teritoriul Rom‚niei printr-un post de inspec˛ie
la frontier„.
(3) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor se asigur„ c„ persoanele
responsabile de Ónc„rc„tur„ sunt obligate s„ transmit„
personalului veterinar al postului de inspec˛ie la frontier„
unde aceste produse vor fi prezentate la punctele de
control pentru trecerea frontierei informa˛ii Ón avans, prin
completarea corespunz„toare, atunci c‚nd este cazul, a
certificatului la care se refer„ art. 5 alin. (1), ori s„
furnizeze o descriere detaliat„, Ón form„ scris„ sau
computerizat„, a transportului prev„zut Ón alin. (1), inclusiv
a produselor la care se refer„ art. 9 ∫i a produselor
vegetale care, ˛in‚nd cont de destina˛ia lor ulterioar„, pot
prezenta un risc de propagare a unor boli infec˛ioase sau
contagioase ale animalelor.
(4) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor poate inspecta declara˛ia vamal„ a
mijloacelor de transport naval ∫i aerian ∫i poate verifica
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dac„ acesta coincide cu documentele ∫i declara˛iile mai
sus men˛ionate.
(5) Autorit„˛ile vamale de care este dependent geografic
postul de inspec˛ie la frontier„ trebuie s„ permit„
tratamentul aprobat prin vam„ al transportului numai Ón
concordan˛„ cu condi˛iile stabilite Ón certificatul la care se
refer„ art. 5 alin. (1).
(6) Reguli detaliate pentru aplicarea prezentului articol,
Ón special lista produselor ce urmeaz„ a fi supuse unui
control veterinar, se adopt„ Ón concordan˛„ cu cerin˛ele
Uniunii Europene.
Art. 4. — (1) Fiecare transport trebuie supus inspec˛iei
∫i controalelor veterinare la postul de inspec˛ie la frontier„
men˛ionat la art. 3 alin. (2), de c„tre autoritatea
competent„, sub responsabilitatea medicului veterinar
oficial, Ón concordan˛„ cu art. 6 alin. (1) lit. b).
(2) Pentru fiecare transport medicul veterinar oficial
trebuie, Ón baza informa˛iilor la care se face referire la
art. 3 alin. (3), s„ consulte baza de date la care se refer„
anexa nr. 1 la Norma sanitar„ veterinar„ privind
computerizarea procedurilor de import veterinare (proiectul
Shift), aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii
Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor nr. 86/2005, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 831 din 14 septembrie 2005, ce
transpune Ón legisla˛ia na˛ional„ Decizia Consiliului
92/438/CEE. Œn plus, pentru fiecare transport destinat
importului Ón teritoriile men˛ionate Ón anexa nr. 1 sau pe
teritoriul Rom‚niei acesta trebuie, dac„ este necesar, s„
consulte baza de date prev„zut„ Ón anexa nr. 2 la norma
sanitar„ veterinar„ aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui
Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor nr. 86/2005.
(3) Fiecare transport trebuie supus unui control al
documentelor, indiferent de destina˛ia vamal„, pentru a se
stabili:
a) c„ informa˛iile din certificatele sau documentele la
care se refer„ art. 7 alin. (1) corespund cu informa˛iile
trimise anterior, Ón concordan˛„ cu art. 3 alin. (3);
b) Ón cazul activit„˛ilor de import, c„ specifica˛iile
con˛inute Ón documentele sau certificatele la care se face
referire la art. 1 ori Ón alte documente furnizeaz„ garan˛iile
solicitate.
(4) Œn afara cazurilor specifice stipulate la art. 9—15
medicul veterinar oficial trebuie s„ efectueze urm„toarele
controale:
a) un control al identit„˛ii fiec„rui transport pentru a se
asigura c„ produsele corespund informa˛iilor care figureaz„
Ón certificatele sau documentele de Ónso˛ire. Cu excep˛ia
loturilor Ón vrac prev„zute Ón Norma sanitar„ veterinar„
care stabile∫te condi˛iile de s„n„tate a animalelor ∫i de
s„n„tate public„ care reglementeaz„ comer˛ul Rom‚niei cu
statele membre ale Uniunii Europene ∫i importul Ón
Rom‚nia de produse care nu sunt supuse cerin˛elor ∫i
regulilor specifice, aprobat„ prin Ordinul ministrului
agriculturii, p„durilor, apelor ∫i mediului nr. 98/2004,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 192

∫i 192 bis din 4 martie 2004, ce transpune Ón legisla˛ia
na˛ional„ Directiva Consiliului 92/118/CEE, aceast„
procedur„ trebuie s„ cuprind„:
(i) atunci c‚nd produsele de origine animal„ sosesc
Ón containere, verificarea faptului c„ sigiliile fixate
de medicul veterinar oficial (sau de autoritatea
competent„), c‚nd acesta este solicitat prin
legisla˛ia comunitar„, sunt intacte ∫i c„
informa˛iile ce apar pe acestea corespund celor
Ónscrise pe documentul sau certificatul de
Ónso˛ire;
(ii) Ón alte cazuri:
1. pentru toate tipurile de produse, o verificare a
faptului c„ ∫tampilele, m„rcile oficiale ∫i m„rcile
de s„n„tate ce identific„ ˛ara ∫i Óntreprinderea
de origine sunt prezente ∫i conforme celor de
pe certificat sau document;
2. Ón plus, pentru produsele ambalate sau
Ómpachetate, o verificare privind etichetarea
specific„ prev„zut„ de legisla˛ia veterinar„;
b) un control fizic pentru fiecare lot;
(i) pentru a se asigura c„ produsele satisfac
cerin˛ele legisla˛iei comunitare ∫i sunt Óntr-o
form„ proprie pentru a fi utilizate Ón scopul
specificat Ón certificatul sau documentul de
Ónso˛ire.
Aceste controale trebuie efectuate Ón concordan˛„ cu
criteriile stabilite Ón anexa nr. 3;
(ii) Ónainte de efectuarea, Ón concordan˛„ cu
frecven˛ele stabilite Ónainte de 1 iulie 1999 ∫i cu
cerin˛ele Uniunii Europene:
1. a oric„rui examen de laborator la fa˛a locului;
2. a oric„rei prelev„ri oficiale de probe solicitate
pentru a le analiza c‚t mai cur‚nd posibil.
(5) Reguli detaliate pentru aplicarea prezentului articol
trebuie s„ se adopte Ón concordan˛„ cu cerin˛ele Uniunii
Europene.
Art. 5. — (1) Dup„ efectuarea controalelor veterinare
solicitate, medicul veterinar oficial trebuie s„ emit„ un
certificat pentru transportul respectiv de produse care s„
certifice rezultatele controalelor, Ón concordan˛„ cu modelul
prev„zut Ón Regulamentul Comisiei (CE) nr. 136/2004,
adaptat, c‚nd este cazul, Ón concordan˛„ cu alin. (4).
(2) Certificatul la care se face referire la alin. (1) trebuie
s„ Ónso˛easc„ transportul:
a) at‚t timp c‚t transportul r„m‚ne sub supraveghere
vamal„, caz Ón care documentul men˛ionat face referire la
documentul vamal;
b) Ón caz de import, p‚n„ la prima unitate la care se
face referire Ón norma sanitar„ veterinar„ aprobat„ prin
Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 21/2003 ori p‚n„ la primul centru sau prima organiza˛ie
de destina˛ie la care se face referire Ón norma sanitar„
veterinar„ aprobat„ prin Ordinul ministrului agriculturii,
alimenta˛iei ∫i p„durilor nr. 580/2002.
(3) Dac„ lotul este Ómp„r˛it, prevederile alin. (1) ∫i (2)
trebuie aplicate pentru fiecare parte.
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(4) Reguli detaliate pentru aplicarea acestui articol
trebuie s„ fie adoptate Ón concordan˛„ cu cerin˛ele Uniunii
Europene.
Art. 6. — (1) Posturile de inspec˛ie la frontier„ trebuie:
a) s„ fie localizate Ón imediata apropiere a unui punct
de intrare Ón unul dintre teritoriile men˛ionate Ón anexa
nr. 1 sau pe teritoriul Rom‚niei ∫i Óntr-o zon„ care este
desemnat„ de autorit„˛ile vamale Ón concordan˛„ cu
Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92. Totu∫i, atunci
c‚nd este impus de constr‚ngeri de ordin geografic (cum
ar fi rampe de desc„rcare sau o trec„toare), poate fi
acceptat, Ón concordan˛„ cu procedura stabilit„ Ón alin. (2),
un post de inspec˛ie la frontier„ situat la o oarecare
distan˛„ de punctul de intrare, iar Ón cazul transportului
feroviar, la prima sta˛ie de oprire desemnat„ de autoritatea
competent„;
b) s„ fie plasate sub autoritatea unui medic veterinar
oficial care este efectiv responsabil de inspec˛ia ∫i
controalele veterinare. Medicul veterinar oficial poate fi
asistat de personal auxiliar special instruit ∫i se asigur„ c„
este efectuat„ actualizarea bazei de date la care se
face referire la alin. (3) al art. 1 din Decizia
Consiliului 92/438/CEE.
(2) Œn concordan˛„ cu cerin˛ele Uniunii Europene, lista
posturilor de inspec˛ie la frontier„ Ón vigoare la data
public„rii prezentei norme sanitare veterinare poate fi
amendat„ sau suplimentat„ ulterior:
a) prin ad„ugarea oric„rui post nou de inspec˛ie ∫i
controale veterinare de frontier„:
(i) propus de Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„
Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor, odat„
ce aceasta a controlat c„ acesta Óndepline∫te
cerin˛ele anexei nr. 2 la Decizia Comisiei
92/525/CEE ce stabile∫te cerin˛ele pentru
aprobarea posturilor de inspec˛ie ∫i controale
veterinare de frontier„ responsabile pentru
inspec˛ia ∫i controalele veterinare privind
produsele introduse din ˛„rile ter˛e;
(ii) inspectat de c„tre exper˛i ai Comisiei Europene,
Ón colaborare cu exper˛i ai Autorit„˛ii Na˛ionale
Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor;
b) prin excluderea unui post de inspec˛ie la frontier„,
atunci c‚nd acesta este g„sit a nu fi conform cu condi˛iile
stabilite Ón anexa nr. 2, fie Ón timpul unui control efectuat
de Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor, fie dac„ urmare a inspec˛iilor
prev„zute de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 882/2004,
Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor nu ˛ine cont de concluziile acestei
inspec˛ii, Ón cadrul unui interval rezonabil de timp, Ón
special Ón cazurile c‚nd inspec˛iile au condus la
constatarea unui risc grav pentru s„n„tatea public„ sau a
animalelor.
(3) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor poate, Ón cazuri grave, Ón special din
motive de s„n„tate public„ sau de s„n„tate a animalelor,
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s„ suspende autorizarea unui post de inspec˛ie la frontier„
situat pe teritoriul Rom‚niei. Aceasta trebuie s„ informeze
Comisia European„ ∫i celelalte state membre ale Uniunii
Europene despre suspendare ∫i motivele ei. Postul de
inspec˛ie la frontier„ poate fi reintrodus pe list„ numai Ón
concordan˛„ cu alin. (2) lit. a).
Art. 7. — (1) Fiecare transport de produse destinat
importului Ón unul dintre teritoriile men˛ionate Ón anexa nr. 1
sau pe teritoriul Rom‚niei trebuie s„ fie Ónso˛it de
certificatele ori documentele veterinare originale sau de alte
documente originale, a∫a cum este solicitat de legisla˛ia
veterinar„. Certificatele sau documentele originale trebuie
s„ r„m‚n„ la postul de inspec˛ie la frontier„.
(2) F„r„ a se prejudicia prevederile art. 10, fiecare
transport de produse provenit dintr-o ˛ar„ ter˛„ ∫i destinat
importului Ón unul dintre teritoriile men˛ionate Ón anexa nr. 1
sau Ón Rom‚nia trebuie s„ fie supus unui control al
identit„˛ii ∫i unui control fizic, dup„ cum este precizat la
art. 4 alin. (4).
(3) Autorit„˛ile vamale nu trebuie s„ permit„ importul
loturilor de produse Ón afar„ de cazul c‚nd, f„r„ a se
prejudicia reglement„rile vamale ∫i prevederile speciale ce
urmeaz„ s„ fie adoptate Ón concordan˛„ cu art. 10 alin. (2)
∫i (3) ∫i cu procedura comunitar„, a fost f„cut„ dovada c„
au fost efectuate, cu rezultate satisf„c„toare, controalele
veterinare necesare, c„ a fost emis certificatul corespunz„tor
Ón concordan˛„ cu art. 5 alin. (1) ∫i c„ autoritatea
competent„ are garan˛ia c„ taxele de inspec˛ie la care se
face referire Ón Regulamentul (CE) nr. 882/2004 au fost
sau vor fi pl„tite Ón concordan˛„ cu prevederile acestuia.
(4) Dac„ transportul Óndepline∫te condi˛iile de import,
medicul veterinar oficial trebuie s„ furnizeze persoanei
responsabile o copie autentificat„ a certificatelor sau
documentelor originale ∫i trebuie s„ emit„, Ón concordan˛„
cu art. 5 alin. (1), un certificat prin care se atest„ c„
transportul Óndepline∫te aceste condi˛ii Ón baza inspec˛iei ∫i
controalelor veterinare efectuate la postul de inspec˛ie la
frontier„ prin care au fost importate produsele.
(5) Comer˛ul cu produse la care se refer„ norma
sanitar„ veterinar„ aprobat„ prin Ordinul ministrului
agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor nr. 21/2003 ∫i norma
sanitar„ veterinar„ aprobat„ prin Ordinul ministrului
agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor nr. 580/2002 ∫i admise
pe unul dintre teritoriile men˛ionate Ón anexa nr. 1 sau pe
teritoriul Rom‚niei, Ón baza prevederilor alin. (3), trebuie
s„ se efectueze Ón concordan˛„ cu regulile stabilite Ón
normele men˛ionate, Ón special Ón capitolul II din prezenta
norm„ sanitar„ veterinar„.
(6) Reguli detaliate pentru aplicarea acestui articol
trebuie s„ se adopte Ón concordan˛„ cu cerin˛ele Uniunii
Europene.
Art. 8. — (1) Atunci c‚nd:
a) produsele sunt destinate Rom‚niei sau unei zone
din Rom‚nia care a ob˛inut cerin˛e specifice Ón baza
legisla˛iei comunitare,
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b) prelev„rile de probe au fost efectuate, dar rezultatele
nu sunt cunoscute atunci c‚nd mijloacele de transport
p„r„sesc postul de inspec˛ie la frontier„,
c) sunt implicate activit„˛i de import autorizate pentru
scopuri specifice, Ón cazurile prev„zute de legisla˛ia
comunitar„,
trebuie comunicate informa˛ii suplimentare autorit„˛ii
competente, prin intermediul re˛elei TRACES la care se
refer„ norma sanitar„ veterinar„ aprobat„ prin Ordinul
ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor nr. 580/2002.
(2) Fiecare transport de produse la care se refer„
alin. (1) lit. a) ∫i c) ∫i destinat altui stat membru al Uniunii
Europene trebuie s„ fie supus controlului documentelor,
controlului identit„˛ii ∫i controlului fizic, stabilite la art. 4
alin. (3) ∫i (4), la postul de inspec˛ie la frontier„ prin care
produsele sunt introduse, situat pe teritoriul Rom‚niei,
pentru a se verifica, Ón special, dac„ produsele respective
se conformeaz„ regulilor comunitare aplicabile unui stat
membru al Uniunii Europene sau Rom‚niei. Totu∫i, v‚natul
s„lbatic cu blan„ importat nejupuit trebuie supus unui
control al identit„˛ii sau unui control fizic, Ón afar„ de
controlul de s„n„tate ∫i cel de depistare a reziduurilor,
prev„zute de Norma sanitar„ veterinar„ privind m„surile de
supraveghere ∫i control al unor substan˛e ∫i al reziduurilor
acestora la animalele vii ∫i la produsele lor, precum ∫i al
reziduurilor de medicamente de uz veterinar Ón produsele
de origine animal„, aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui
Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor nr. 82/2005, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 832 din 14 septembrie 2005, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ce transpune Ón
legisla˛ia na˛ional„ Directiva Consiliului 96/23/CE, controale
care trebuie efectuate conform Regulamentului
Parlamentului European ∫i al Consiliului (CE) nr. 853/2004
la Óntreprinderea de destina˛ie unde carnea trebuie
expediat„ sub supraveghere vamal„ Ón concordan˛„ cu
alin. (4) lit. a), Ómpreun„ cu certificatul la care se refer„
art. 5 alin. (1). Rezultatele controalelor trebuie transmise
autorit„˛ii veterinare responsabile pentru postul de inspec˛ie
la frontier„ pe unde au intrat produsele. Œn func˛ie de
rezultate, m„surile prev„zute la art. 20 sunt implementate
dac„ este necesar.
(3) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor se asigur„ c„, Ón cazul produselor la
care se face referire la alin. (1) lit. a) ∫i c) ∫i care sunt
introduse Óntr-un stat membru al Uniunii Europene, altul
dec‚t Rom‚nia, trebuie s„ fie luate toate m„surile pentru a
se asigura c„ transportul implicat ajunge Ón statul membru
al Uniunii Europene de destina˛ie.
(4) Produsele care urmeaz„ s„ fie monitorizate, Ón
concordan˛„ cu legisla˛ia comunitar„, de la postul de
inspec˛ie la frontier„ de la sosire c„tre Óntreprinderea de la
locul de destina˛ie, trebuie s„ fie trimise Ón baza
urm„toarelor condi˛ii:
a) transportul Ón cauz„ trebuie s„ fie expediat de la
postul de inspec˛ie la frontier„ de la sosire c„tre
Óntreprinderea de la locul de destina˛ie sub supravegherea

autorit„˛ii competente, Ón vehicule sau containere etan∫e ∫i
sigilate de autorit„˛ile competente. Produsele la care se
refer„ alin. (1) lit. c) trebuie s„ r„m‚n„ sub supraveghere
vamal„ p‚n„ c‚nd ajung la locul de destina˛ie Ón
concordan˛„ cu procedura T5 stabilit„ de Regulamentul
Comisiei (CEE) 2.454/93 ce stabile∫te prevederile pentru
implementarea Regulamentului Consiliului (CEE) 2.913/92
referitor la Codul vamal comunitar, Ómpreun„ cu certificatul
prev„zut la art. 5 alin. (1), stipul‚nd destina˛ia autorizat„
∫i, dac„ este necesar, tipul de procesare prev„zut;
b) medicul veterinar oficial de la respectivul post de
inspec˛ie la frontier„ trebuie s„ informeze autoritatea
veterinar„ responsabil„ de Óntreprinderea de la locul de
destina˛ie a transportului ∫i cea de la locul de origine ∫i
locul de destina˛ie a produsului prin re˛eaua TRACES
despre acest transport;
c) produsele trebuie s„ fie supuse tratamentului definit
de legisla˛ia comunitar„ relevant„ Ón Óntreprinderea de la
locul de destina˛ie;
d) medicul veterinar oficial de la locul de destina˛ie sau,
Ón cazurile prev„zute de cap. 10 din anexa nr. 1 la Norma
sanitar„ veterinar„ care stabile∫te condi˛iile de s„n„tate a
animalelor ∫i de s„n„tate public„ care reglementeaz„
comer˛ul Rom‚niei cu statele membre ale Uniunii Europene
∫i importul Ón Rom‚nia de produse care nu sunt supuse
cerin˛elor ∫i regulilor specifice, aprobat„ prin Ordinul
ministrului agriculturii, p„durilor, apelor ∫i mediului
nr. 98/2004, medicul veterinar responsabil de un depozit
intermediar trebuie s„ fie informat de conducerea
Óntreprinderii de destina˛ie sau de cea a depozitului
intermediar despre sosirea produsului la destina˛ia sa, iar
acesta trebuie s„ notifice, Ón decurs de 15 zile, medicului
veterinar oficial de la postul de inspec˛ie la frontier„ de
unde a primit notificarea referin˛e cu privire la transport.
Acesta din urm„ trebuie s„ efectueze controale regulate,
pentru a se asigura c„ produsele au sosit la Óntreprinderea
de destina˛ie, Ón special prin controlul Ónregistr„rii intr„rilor.
(5) F„r„ a se prejudicia prevederile art. 18, dac„ s-a
f„cut dovada fa˛„ de autoritatea competent„ de la postul
de inspec˛ie la frontier„ de la intrare c„ produsele
declarate ca fiind destinate pentru o Óntreprindere autorizat„
nu au ajuns la destina˛ia lor, autoritatea competent„ trebuie
s„ ia m„suri corespunz„toare Ón leg„tur„ cu persoana
responsabil„ de transport.
(6) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor trebuie s„ trimit„ Comisiei Europene
lista Óntreprinderilor aprobate la care se refer„ alin. (4),
pentru produsele respective, Ón concordan˛„ cu legisla˛ia
comunitar„ relevant„.
(7) Atunci c‚nd o Óntreprindere nu respect„ cerin˛ele de
notificare, Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor poate retrage autoriza˛ia sa de
func˛ionare ∫i va aplica sanc˛iunile care se impun Ón func˛ie
de natura riscului implicat.
(8) Reguli detaliate pentru aplicarea prezentului articol,
elaborate dup„ consultarea cu autoritatea vamal„, trebuie
adoptate Ón concordan˛„ cu procedura comunitar„.
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Art. 9. — (1) Transporturile destinate importului Ón unul
dintre teritoriile men˛ionate Ón anexa nr. 1 sau pe teritoriul
Rom‚niei, care sosesc la un post de inspec˛ie la frontier„,
dar care sunt destinate importului prin alt post de inspec˛ie
la frontier„ din acela∫i teritoriu sau situat Ón teritoriul altui
stat membru al Uniunii Europene, trebuie s„ fie supuse
unui control al identit„˛ii ∫i unui control fizic la postul de
inspec˛ie la frontier„ de destina˛ie, cu condi˛ia ca
transportul s„ aib„ loc pe cale maritim„ sau aerian„.
Urm„toarele proceduri trebuie aplicate Ón postul de
inspec˛ie la frontier„ de la intrare:
a) dac„ transportul este transbordat dintr-un avion Ón
altul sau dintr-o nav„ maritim„ Ón alta, Ón interiorul zonei
vamale a aceluia∫i port sau aeroport, fie direct, fie dup„
ce a fost transportat pe chei sau pe pista de aterizare
pentru o perioad„ de timp mai scurt„ dec‚t minimul
perioadei prev„zute la lit. b), autoritatea competent„ trebuie
s„ fie informat„ despre aceasta de c„tre persoana
responsabil„ de Ónc„rc„tur„. Autoritatea competent„ poate,
Ón mod excep˛ional ∫i dac„ exist„ un risc pentru s„n„tatea
public„ sau a animalelor, s„ efectueze un control al
documentelor ce Ónso˛esc produsele, pe baza certificatului
sau a documentului veterinar de origine ori a oric„rui alt
document original care Ónso˛e∫te transportul respectiv sau
a unei copii autentificate a acestora;
b) dac„ transportul este desc„rcat altfel, acesta trebuie:
(i) s„ fie depozitat pentru o perioad„ maxim„ ∫i
minim„ ∫i Ón condi˛ii care urmeaz„ a fi stabilite
conform procedurii prev„zute la alin. (2), sub
supravegherea autorit„˛ii competente, Ón zonele
vamale ale portului sau ale aeroportului, p‚n„ la
reexpedierea sa c„tre un alt post de inspec˛ie la
frontier„, pe cale maritim„ sau aerian„;
(ii) s„ fie supus unui control al documentelor pentru
produsele respective, Ón leg„tur„ cu documentele
la care se face referire la lit. a);
(iii) f„r„ a se prejudicia prevederile art. 20, s„ fie
supus Ón mod excep˛ional unui control al
identit„˛ii ∫i unor controale fizice, dac„ exist„
vreo posibilitate de pericol pentru s„n„tatea
public„ ∫i a animalelor.
(2) Reguli detaliate pentru aplicarea prezentului articol
trebuie s„ fie adoptate Ón concordan˛„ cu cerin˛ele Uniunii
Europene.
Art. 10. — (1) La cererea Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare
Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor, Ónso˛it„ de
elementele justificative necesare sau ac˛ion‚nd din proprie
ini˛iativ„, Ón acord cu cerin˛ele Uniunii Europene, Comisia
European„ poate s„ dedic„ reducerea controalelor fizice, Ón
baza unor condi˛ii ∫i, Ón special, Ón func˛ie de rezultatele
controalelor anterioare, controale aplicate produselor ale
c„ror condi˛ii de import sunt armonizate, adic„ produselor
care Óndeplinesc urm„toarele trei condi˛ii:
a) provin din ˛„ri ter˛e sau regiuni ale ˛„rilor ter˛e care
ofer„ garan˛ii de s„n„tate satisf„c„toare, cu privire la
controalele efectuate Ón punctul de origine a produselor
destinate importului Ón unul dintre teritoriile Comunit„˛ii
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Europene men˛ionate Ón anexa nr. 1 sau pe teritoriul
Rom‚niei;
b) provin din Óntreprinderi Ónscrise pe o list„ elaborat„
Ón concordan˛„ cu legisla˛ia comunitar„;
c) au fost emise certificatele de import pentru produsele
respective.
(2) Reguli detaliate pentru aplicarea prezentului articol
vor fi adoptate Ón concordan˛„ cu cerin˛ele Uniunii
Europene.
Art. 11. — (1) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor, Ón acord cu toate statele
membre ale Uniunii Europene pe teritoriul c„rora trebuie s„
se desf„∫oare tranzitul, autorizeaz„ numai tranzitul
transporturilor dintr-o ˛ar„ ter˛„ c„tre alt„ ˛ar„ ter˛„ sau
c„tre aceea∫i ˛ar„ ter˛„, dac„:
a) aceste transporturi provin dintr-o ˛ar„ ter˛„ ale c„rei
produse nu sunt interzise de a intra pe teritoriile
men˛ionate Ón anexa nr. 1 sau pe teritoriul Rom‚niei ∫i
sunt destinate unei alte ˛„ri ter˛e. Autoritatea competent„
poate renun˛a la aceast„ cerin˛„ Ón cazul transporturilor
efectuate Ón concordan˛„ cu art. 9 alin. (1) dintr-un avion
Ón altul sau dintr-o nav„ Ón alta, Ón interiorul zonei vamale
a aceluia∫i port sau aeroport, Ón scopul reexpedierii, f„r„ o
alt„ escal„, pe teritoriile men˛ionate Ón anexa nr. 1 sau pe
teritoriul Rom‚niei, urm‚nd criteriile generale ce trebuie
stabilite conform alin. (4);
b) o astfel de opera˛iune de tranzit a fost anterior
autorizat„ de c„tre medicul veterinar oficial de la postul de
inspec˛ie la frontier„ din statul membru al Uniunii Europene
sau din Rom‚nia, c‚nd transportul intr„ pentru prima dat„
Ón teritoriile men˛ionate Ón anexa nr. 1 sau pe teritoriul
Rom‚niei;
c) persoana responsabil„ de Ónc„rc„tur„ se angajeaz„
Ón prealabil s„ reintre Ón posesia lotului dac„ produsele
respective sunt respinse ∫i s„ le distrug„ Ón concordan˛„
cu prevederile art. 17.
(2) Autoriza˛ia la care se refer„ alin. (1) trebuie supus„
conformit„˛ii cu urm„toarele condi˛ii:
a) transporturile prezentate pentru tranzit la postul de
inspec˛ie la frontier„ trebuie s„ fie Ónso˛ite de documentele
prev„zute la art. 7 alin. (1) ∫i dac„ este necesar Ómpreun„
cu traducerile autentificate ale acestor documente;
b) transporturile de produse trebuie prezentate la postul
de inspec˛ie la frontier„ men˛ionat, pentru a fi supuse
controlului documentelor ∫i controlului identit„˛ii.
Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor poate acorda o derogare de la
controlul documentelor ∫i controlul identit„˛ii pentru
transportul maritim ∫i aerian, atunci c‚nd transportul;
(i) nu este desc„rcat. Œn acest caz ∫i f„r„ a se
aduce prejudicii prevederilor art. 18, controlul
documentelor se va limita doar la controlul
manifestului de bord;
(ii) este transbordat dintr-un avion Ón altul sau
dintr-o nav„ Ón alta, conform art. 9 alin. (1)
lit. a), Ón interiorul zonei vamale a aceluia∫i port
sau aeroport.
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Œn cazuri excep˛ionale care pot prezenta un risc pentru
s„n„tatea public„ ∫i pentru s„n„tatea animalelor sau atunci
c‚nd sunt suspectate neregularit„˛i, se va efectua un
control fizic suplimentar;
c) Ón cazul tranzitului pe cale rutier„, maritim„ sau
fluvial„ prin teritoriile prev„zute Ón anexa nr. 1 ori prin
teritoriul Rom‚niei, un astfel de transport trebuie:
(i) s„ fie expediat sub supraveghere vamal„, Ón
concordan˛„ cu procedura T 1 stabilit„ de
prevederile Regulamentului Consiliului (CEE)
nr. 2.913/92 pentru punctele de ie∫ire din
Comunitatea European„, Ómpreun„ cu documentul
solicitat Ón baza lit. a) ∫i certificatul la care se
refer„ art. 5 alin. (1), certific‚nd postul de
inspec˛ie la frontier„ prin care transportul iese
din Comunitatea European„;
(ii) s„ fie transportat f„r„ ca produsele s„ fie
desc„rcate sau Ómp„r˛ite dup„ p„r„sirea postului
de inspec˛ie la frontier„ Ón vehicule ori
containere sigilate de autorit„˛i. Nu trebuie s„ fie
autorizat„ nicio manipulare Ón cursul acestui
transport;
(iii) s„ ias„ din Comunitatea European„ printr-un
post de inspec˛ie la frontier„ Óntr-un interval
maxim de 30 de zile de la plecarea din postul
de inspec˛ie la frontier„ de intrare, cu excep˛ia
derog„rii generale acordate conform procedurii
prev„zute la alin. (4), pentru a ˛ine cont de
cazurile de izolare geografic„ pe deplin motivate;
d) medicul veterinar oficial care autorizeaz„ transportul
trebuie s„ informeze despre aceasta medicul veterinar
oficial de la postul de inspec˛ie la frontier„ de la ie∫ire,
prin intermediul re˛elei TRACES;
e) medicul veterinar oficial de la postul de inspec˛ie la
frontier„ de la ie∫ire trebuie s„ ateste pe certificatul
prev„zut la art. 5 alin. (1) c„ transporturile respective au
p„r„sit Comunitatea European„ ∫i trebuie s„ trimit„ postului
de inspec˛ie la frontier„ de la intrare, prin fax sau prin
orice alt mijloc, o copie a acestui document.
Œn cazul Ón care medicul veterinar oficial de la postul de
inspec˛ie la frontier„ de la intrare nu a fost informat despre
ie∫irea din Comunitatea European„ a produselor respective
Ón perioada specificat„ la lit. c) pct. (iii), acesta trebuie s„
sesizeze autoritatea vamal„ competent„ de la intrare, care
trebuie s„ efectueze investiga˛iile necesare pentru a stabili
destina˛ia real„ a produselor.
(3) Toate cheltuielile induse de aplicarea prezentului
articol trebuie s„ fie suportate de c„tre persoana
responsabil„ de Ónc„rc„tur„ sau de c„tre reprezentantul
acesteia, f„r„ desp„gubire de c„tre Rom‚nia, Ón
concordan˛„ cu principiile care decurg din art. 1 al Normei
sanitare veterinare referitoare la finan˛area inspec˛iilor ∫i
controalelor veterinare la frontier„, aprobat„ prin Ordinul
ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor nr. 259/2002,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 630
din 26 august 2002, ce transpune Ón legisla˛ia na˛ional„
Directiva Consiliului 85/73/CEE.

(4) Reguli detaliate pentru aplicarea prezentului articol,
Ón special privind schimbul de informa˛ii Óntre posturile de
inspec˛ie la frontier„ de la intrare ∫i de la ie∫ire, trebuie
adoptate Ón concordan˛„ cu cerin˛ele Uniunii Europene.
Art. 12. — (1) Transporturile provenite dintr-o ˛ar„ ter˛„
∫i destinate unei zone libere, unui depozit liber sau unui
depozit vamal, Ón concordan˛„ cu Regulamentul Consiliului
(CEE) nr. 2.913/92, pot fi admise de autoritatea
competent„ pentru aceste destina˛ii, numai dac„
persoanele responsabile de Ónc„rc„tur„ au declarat anterior
c„ produsele respective sunt destinate Ón final pentru a fi
puse Ón circula˛ie liber„ pe teritoriile men˛ionate Ón anexa
nr. 1 sau pe teritoriul Rom‚niei ori dac„ au o alt„
destina˛ie final„ ce urmeaz„ s„ fie precizat„ ∫i dac„
produsele respective Óndeplinesc sau nu condi˛iile de
import. Œn absen˛a unei indica˛ii clare privind destina˛ia
final„, produsele trebuie s„ fie considerate ca fiind
destinate pentru circula˛ie liber„ pe teritoriile men˛ionate Ón
anexa nr. 1 sau pe teritoriul Rom‚niei.
(2) Astfel de transporturi trebuie supuse controlului
documentelor, controlului identit„˛ii ∫i controlului fizic, la
postul de inspec˛ie la frontier„, pentru a se determina dac„
produsele Óndeplinesc sau nu condi˛iile de import
men˛ionate.
Nu trebuie totu∫i solicitat un control fizic dac„ Ón urma
controlului documentelor rezult„ c„ produsele nu
Óndeplinesc cerin˛ele comunitare, cu excep˛ia suspiciunii
unui risc pentru s„n„tatea public„ ∫i animal„.
Astfel de transporturi trebuie s„ fie Ónso˛ite de
documentele prev„zute la art. 7 alin. (1). Dac„ este
necesar, trebuie s„ fie ata∫ate traducerile autentificate ale
acestor documente.
(3) Dac„, Ón urma controalelor la care se face referire
la alin. (2), s-a constatat c„ au fost Óndeplinite cerin˛ele
comunitare, medicul veterinar oficial de la postul de
inspec˛ie la frontier„ trebuie s„ emit„ certificatul la care se
face referire la art. 5 alin. (1) Ón leg„tur„ cu documentele
vamale. Autorit„˛ile veterinare ∫i vamale competente de la
punctul de control pentru trecerea frontierei trebuie s„
autorizeze intrarea Ón acest caz a unui transport Óntr-un
depozit dintr-o zon„ liber„, Óntr-un depozit liber sau Óntr-un
depozit vamal. Astfel de produse trebuie declarate, din
punct de vedere veterinar, corespunz„toare pentru a fi
puse Ón liber„ circula˛ie.
(4) Dac„, Ón urma controalelor la care se face referire
la alin. (2), s-a constatat c„ produsele respective nu
Óndeplinesc cerin˛ele comunitare, medicul veterinar oficial de
la postul de inspec˛ie la frontier„ trebuie s„ emit„
certificatul prev„zut la art. 5 alin. (1) Ón leg„tur„ cu
documentele vamale oficiale. Autorit„˛ile vamale ∫i
veterinare de la punctul de control pentru trecerea frontierei
pot autoriza, Ón unele cazuri, intrarea Óntr-un depozit dintr-o
zon„ liber„, Óntr-un depozit liber sau Óntr-un depozit vamal,
numai dac„, f„r„ a se prejudicia prevederile art. 16, sunt
Óndeplinite urm„toarele cerin˛e:
a) produsele nu trebuie s„ provin„ dintr-o ˛ar„ ter˛„
supus„ interdic˛iei prev„zute la art. 11 alin. (1) lit. a);
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b) depozitele din zonele libere, depozitele libere sau
depozitele vamale trebuie s„ fie autorizate de autoritatea
competent„ pentru depozitarea produselor. Pentru a fi
autorizate, acestea trebuie s„ Óndeplineasc„ urm„toarele
condi˛ii:
(i) s„ posede spa˛ii Ónchise, cu puncte de intrare ∫i
ie∫ire supuse controlului permanent de c„tre
conducerea acestora. Dac„ un depozit este situat
Óntr-o zon„ liber„, Óntreaga zon„ trebuie s„ fie
Ónchis„ ∫i plasat„ sub control vamal permanent;
(ii) s„ Óndeplineasc„ condi˛iile de aprobare stabilite
de legisla˛ia comunitar„ referitoare la depozitele
destinate produselor respective sau, Ón lipsa
prevederilor legisla˛iei comunitare, de legisla˛ia
na˛ional„;
(iii) s„ dispun„ de aranjamente pentru o eviden˛„
zilnic„ a tuturor transporturilor care intr„ sau ies
din depozit, cu detalii privind natura ∫i cantitatea
produselor din fiecare transport, ∫i a numelui ∫i
adresei destinatarului. Aceste eviden˛e se vor
p„stra cel pu˛in 3 ani;
(iv) s„ posede spa˛ii de depozitare ∫i/sau refrigerare
care s„ permit„ depozitarea separat„ a
produselor care nu corespund legisla˛iei
veterinare. Autoritatea competent„ poate totu∫i,
pentru depozitele existente, s„ autorizeze
stocarea separat„ a acestor produse Ón acelea∫i
cl„diri, atunci c‚nd produsele care nu satisfac
standardele comunitare sunt depozitate Ón spa˛ii
ce pot fi Óncuiate;
(v) s„ dispun„ de spa˛ii rezervate personalului care
efectueaz„ inspec˛ia ∫i controalele veterinare.
Œn cazul Ón care controalele la care se refer„ alin. (2)
indic„ faptul c„ persoana responsabil„ de Ónc„rc„tur„ a dat
o declara˛ie fals„ Ón leg„tur„ cu prevederile alin. (1),
persoana respectiv„ trebuie s„ fie obligat„ s„ distrug„
bunurile, Ón concordan˛„ cu art. 17.
(5) Autorit„˛ile competente trebuie s„ ia toate m„surile
necesare:
a) pentru a se asigura c„ sunt men˛inute condi˛iile de
autorizare a depozitelor;
b) pentru ca produsele care nu Óndeplinesc condi˛iile
veterinare stabilite de legisla˛ia comunitar„ s„ nu fie
depozitate Ón acelea∫i Ónc„peri sau spa˛ii cu cele care
Óndeplinesc aceste condi˛ii;
c) pentru a se asigura un control efectiv al intr„rilor ∫i
ie∫irilor din depozit, iar Ón cursul orelor de acces Ón depozit
s„ asigure supravegherea de c„tre autoritatea competent„.
Autorit„˛ile competente trebuie s„ se asigure, Ón special, c„
produsele care nu Óntrunesc cerin˛ele comunitare nu pot
p„r„si camerele de depozitare sau unit„˛ile Ón care sunt
depozitate, f„r„ aprobarea autorit„˛ii competente;
d) pentru a se efectua toate controalele necesare
evit„rii alter„rii, substituirii produselor depozitate sau
oric„rei schimb„ri de ambalaj, prelucr„ri ori transform„ri a
acestora.
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(6) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor poate s„ refuze intrarea produselor
Óntr-un depozit vamal, depozit liber sau zon„ liber„ din
motive de s„n„tate animal„ ori s„n„tate public„, dac„
acestea nu Óndeplinesc condi˛iile stabilite de legisla˛ia
comunitar„.
(7) Transporturile nu trebuie s„ intre Óntr-o zon„ liber„,
depozit liber sau depozit vamal dec‚t dac„ sunt prev„zute
cu sigilii vamale.
(8) Transporturile la care se refer„ alin. (4) pot p„r„si o
zon„ liber„, un depozit liber sau un depozit vamal pentru a
fi expediate c„tre o ˛ar„ ter˛„ sau c„tre un depozit
prev„zut la art. 13 ori pentru a fi distruse, numai cu
condi˛ia ca:
a) expedierea c„tre o ˛ar„ ter˛„ s„ fie Ón concordan˛„
cu cerin˛ele prev„zute la art. 11 alin. (1) lit. c) ∫i alin. (2)
lit. a), c), d) ∫i e);
b) transferul c„tre un depozit, la care se face referire
Ón art. 13, s„ fie efectuat Ón baza unui formular de control
vamal T1, cu men˛ionarea Ón certificatul prev„zut de acel
articol a numelui ∫i localiz„rii depozitului;
c) transportul c„tre locul de distrugere s„ se realizeze
dup„ ce produsele Ón cauz„ au fost denaturate.
Transportul Ón cauz„ trebuie s„ fie expediat ulterior Ón
astfel de condi˛ii Ónc‚t s„ se asigure faptul c„ acesta este
efectuat, f„r„ ca produsele s„ fie desc„rcate, sub
supravegherea autorit„˛ii competente ∫i Ón vehicule sau
containere etan∫e, sigilate de c„tre autorit„˛ile competente.
Asemenea transporturi nu pot face obiectul transferului
Óntre depozite la care se refer„ prezentul articol.
(9) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor trebuie s„ Ónainteze Comisiei
Europene lista cu:
a) zonele libere, depozitele libere ∫i depozitele vamale
prev„zute la alin. (4);
b) operatorii men˛iona˛i la art. 13.
(10) Œn caz de nerespectare a condi˛iilor stabilite la
alin. (1)—(9) ∫i Ón m„sura Ón care aceste condi˛ii se aplic„
depozitelor, autoritatea competent„ trebuie s„ suspende
sau s„ anuleze autorizarea acestuia, la care se face
referire Ón alin. (4) lit. b).
Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor trebuie s„ informeze Comisia
European„ ∫i statele membre ale Uniunii Europene despre
aceast„ anulare.
Œn cazul Ón care se constat„ neregularit„˛i privind
transportul, fie deliberate, fie datorit„ neglijen˛ei grave,
trebuie s„ se aplice persoanei responsabile pentru
transport sanc˛iunile prev„zute de legisla˛ia na˛ional„ a
Rom‚niei, dup„ ce acesta a p„r„sit depozitul.
(11) Reguli detaliate pentru aplicarea prezentului articol,
Ón special procedurile de control efectuate la sosirea ∫i la
plecarea loturilor Ón ∫i din aceste zone sau depozite,
transportul loturilor Óntre asemenea zone ori depozite,
modul de depozitare a produselor ∫i manipul„rile autorizate,
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trebuie s„ fie adoptate Ón concordan˛„ cu cerin˛ele Uniunii
Europene.
Art. 13. — (1) Operatorii care aprovizioneaz„ direct
mijloacele de transport maritim de trecere a frontierei cu
produse prev„zute la art. 12 alin. (4) ∫i destinate
consumului de c„tre personalul de bord sau pasageri, Ón
plus fa˛„ de Óndeplinirea cerin˛elor prev„zute Ón art. 12
alin. (1), alin. (2), alin. (4) lit. a), alin. (4) lit. b) pct. (ii),
(iii), (iv), alin. (5), (6), (7) ∫i (9), trebuie:
a) s„ fie autoriza˛i Ón prealabil ca operatori de c„tre
autoritatea competent„;
b) s„ se aprovizioneze cu produse care nu pot fi
prelucrate dec‚t dac„ materiile prime Óndeplinesc cerin˛ele
legisla˛iei comunitare;
c) s„ dispun„ de spa˛ii Ónchise ale c„ror puncte de
intrare ∫i ie∫ire sunt sub controlul permanent al persoanei
responsabile de transport. Atunci c‚nd depozitul este
localizat Óntr-o zon„ liber„, trebuie s„ se aplice cerin˛ele
prev„zute Ón art. 12 alin. (4) lit. b) pct. (ii);
d) s„ se angajeze c„ nu vor pune Ón consum pe
teritoriile men˛ionate Ón anexa nr. 1 ∫i pe teritoriul Rom‚niei
produse prev„zute la art. 12 alin. (4);
e) s„ notifice sosirea produselor Ón depozitul la care se
refer„ lit. c) c‚t mai cur‚nd posibil autorit„˛ii competente.
(2) Operatorii la care se refer„ alin. (1) trebuie:
a) s„ efectueze livr„rile direct la bordul mijloacelor de
transport maritim sau aerian ori Óntr-un depozit special
autorizat, din portul sau aeroportul de destina˛ie, cu
condi˛ia s„ fie luate m„suri pentru a se asigura c„
produsele respective nu p„r„sesc sub nicio form„ zona
portuar„, pentru alt„ destina˛ie. Transportul produselor de
la depozitul de origine la portul sau aeroportul de
destina˛ie trebuie efectuat sub supraveghere vamal„, Ón
concordan˛„ cu procedura T1 stabilit„ Ón Regulamentul
Consiliului (CEE) nr. 2.913/92, ∫i s„ fie Ónso˛it de un
certificat veterinar emis Ón baza procedurii stabilite la
alin. (6);
b) s„ informeze Ón avans autoritatea portuar„ din zona
portului sau aeroportului statului membru al Uniunii
Europene din care produsele sunt livrate ∫i autoritatea
portuar„ din portul ori aeroportul statului membru al Uniunii
Europene de destina˛ie asupra datei de expediere a
produselor, Ómpreun„ cu detalii ale locului lor de destina˛ie;
c) s„ furnizeze dovezi oficiale conform c„rora produsele
au ajuns la destina˛ia final„;
d) s„ ˛in„ un registru de intr„ri ∫i ie∫iri pentru o
perioad„ de timp de cel pu˛in 3 ani. Registrul trebuie s„
permit„ efectuarea controlului p„r˛ilor de loturi r„mase Ón
depozit.
(3) Operatorii trebuie s„ se asigure c„ nu
aprovizioneaz„ nave sau aeronave cu produse care nu
corespund cerin˛elor legisla˛iei comunitare, cu excep˛ia
asigur„rii aprovizion„rii pasagerilor ∫i personalului de bord
Ón afara zonelor de coast„ ale teritoriilor men˛ionate Ón
anexa nr. 1 sau ale teritoriului Rom‚niei, definit„ de
reglement„rile na˛ionale.

(4) Autoritatea competent„ a zonei portuare a statului
membru al Uniunii Europene din care sunt furnizate
produsele trebuie s„ notifice autorit„˛ii competente a zonei
portuare a statului membru al Uniunii Europene de
destina˛ie despre transport, prin re˛eaua TRACES, nu mai
t‚rziu de momentul expedierii produselor, inform‚nd-o
asupra locului de destina˛ie a acestora.
(5) Œn cazul nerespect„rii condi˛iilor prezentului articol,
autoritatea competent„ trebuie s„ retrag„ autoriza˛ia la care
se refer„ alin. (1) lit. a). Aceasta trebuie s„ informeze
Comisia European„ ∫i celelalte state membre ale Uniunii
Europene despre aceast„ retragere.
(6) Reguli detaliate pentru aplicarea prezentului articol,
Ón special privind procedurile pentru controalele ce trebuie
s„ se efectueze la plecare, Ón timpul transportului ∫i al
livr„rii produselor direct c„tre mijloacele de transport
maritim ∫i aerian, inclusiv dovada c„ aceste produse au
ajuns la destina˛ia lor legal„, trebuie adoptate Ón
concordan˛„ cu cerin˛ele Uniunii Europene.
Art. 14. — (1) Produsele a c„ror destina˛ie vamal„ sau
utilizare admis„, Ón sensul Regulamentului Consiliului (CEE)
nr. 2.913/92, este alta dec‚t cea prev„zut„ la art. 7 ∫i
art. 12 alin. (3) trebuie, Ón afar„ de cazul Ón care sunt
distruse sau returnate, s„ fie supuse unui control al
identit„˛ii sau unui control fizic, pentru a se stabili dac„
Óndeplinesc sau nu condi˛iile de import.
(2) Reguli detaliate pentru aplicarea acestui articol
trebuie adoptate, atunci c‚nd este necesar, Ón concordan˛„
cu cerin˛ele Uniunii Europene.
Art. 15. — (1) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor trebuie s„ autorizeze
reimportul unui transport de produse de origine comunitar„
∫i care a fost refuzat de o ˛ar„ ter˛„, dac„:
a) produsele sunt Ónso˛ite:
(i) fie de certificatul original, fie de o copie
autentificat„ de autoritatea competent„ care a
emis certificatul ce Ónso˛e∫te produsele, Ómpreun„
cu detalii privind motivele refuzului ∫i cu garan˛ia
c„ au fost respectate condi˛iile ce reglementeaz„
depozitarea ∫i transportul produselor ∫i preciz‚nd
c„ produsele Ón cauz„ nu au fost supuse
niciunei manipul„ri;
(ii) Ón cazul containerelor sigilate, de un certificat din
partea transportatorului, preciz‚nd c„ nu a fost
manipulat sau desc„rcat con˛inutul transportului;
b) produsele Ón cauz„ sunt supuse unui control al
documentelor ∫i unui control al identit„˛ii, iar Ón cazurile
prev„zute la art. 18, unui control fizic;
c) transportul este returnat direct, Ón baza condi˛iilor
prev„zute la art. 8 alin. (4), c„tre unitatea de origine din
statul membru al Uniunii Europene, unde a fost emis
certificatul, ∫i dac„ este implicat tranzitul unui alt stat
membru al Uniunii Europene, a fost anterior autorizat de
c„tre medicul veterinar oficial de la postul de inspec˛ie ∫i
controale veterinare de frontier„ din statul membru al
Uniunii Europene unde transportul a ajuns prima dat„ Ón
unul dintre teritoriile Comunit„˛ii Europene men˛ionate Ón
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anexa nr. 1 sau Ón Rom‚nia, Ón numele tuturor statelor
membre ale Uniunii Europene pe care transportul le
tranziteaz„.
(2) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor nu se poate opune reintroducerii unui
transport de produse de origine comunitar„ refuzat de o
˛ar„ ter˛„, dac„ autoritatea competent„ care a emis
certificatul original a fost de acord s„ reprimeasc„
transportul ∫i au fost Óndeplinite condi˛iile stabilite la
alin. (2).
(3) Œn circumstan˛ele prezentate la alin. (1) ∫i (2),
produsele Ón cauz„ trebuie expediate Ón astfel de condi˛ii
Ónc‚t transportul s„ fie efectuat p‚n„ la Óntreprinderea de
origine, Ón concordan˛„ cu procedura stabilit„ la art. 8
alin. (4), Ón mijloace de transport sigilate ∫i identificate de
autoritatea competent„, astfel Ónc‚t sigiliile s„ fie distruse
ori de c‚te ori containerul este deschis.
(4) Medicul veterinar oficial care autorizeaz„ transportul
trebuie s„ informeze, prin re˛eaua TRACES, autoritatea
competent„ de la locul de destina˛ie despre plecarea
transportului.
(5) Reguli detaliate pentru aplicarea acestui articol
trebuie adoptate conform cerin˛elor Uniunii Europene.
Art. 16. — (1) Prezentul capitol nu se va aplica
produselor care:
a) fac parte din bagajele personale ale c„l„torilor ∫i
sunt destinate pentru consumul lor personal, Ón m„sura Ón
care cantitatea respectiv„ nu o dep„∫e∫te pe cea stabilit„
Ón conformitate cu cerin˛ele Uniunii Europene ∫i cu condi˛ia
s„ provin„ dintr-un stat membru al Uniunii Europene ori
dintr-o ˛ar„ ter˛„ sau parte a unei ˛„ri ter˛e care figureaz„
pe lista adoptat„ Ón conformitate cu cerin˛ele Uniunii
Europene ∫i din care importul nu este interzis;
b) sunt expediate ca transporturi mici c„tre persoane
private, cu condi˛ia s„ fie vorba despre importuri lipsite de
orice caracter comercial, Ón m„sura Ón care cantitatea
expediat„ nu o dep„∫e∫te pe cea stabilit„ Ón conformitate
cu cerin˛ele Uniunii Europene ∫i cu condi˛ia ca produsele
s„ provin„ dintr-o ˛ar„ ter˛„ sau parte a unei ˛„ri ter˛e care
figureaz„ pe lista adoptat„ conform reglement„rilor
comunitare ∫i din care nu sunt interzise importurile;
c) se g„sesc la bordul mijloacelor de transport care
opereaz„ interna˛ional ∫i care sunt destinate consumului
echipajului ∫i pasagerilor, cu condi˛ia s„ nu fie introduse pe
teritoriile men˛ionate Ón anexa nr. 1 sau pe teritoriul
Rom‚niei. Atunci c‚nd astfel de produse sau de∫euri de
buc„t„rie sunt desc„rcate, acestea trebuie distruse. Totu∫i,
nu este necesar s„ se distrug„ produsele atunci c‚nd
acestea sunt transferate direct dintr-un mijloc de transport
care opereaz„ interna˛ional Óntr-un alt mijloc de transport,
Ón acela∫i port sau aeroport ∫i sub control vamal;
d) atunci c‚nd cantitatea lor nu dep„∫e∫te o valoare
stabilit„ Ón concordan˛„ cu cerin˛ele Uniunii Europene, au
fost supuse unui tratament termic Ón recipiente ermetice, la
o valoare Fo de 3,00 sau mai mare ∫i:
(i) fac parte din bagajele personale ale c„l„torilor ∫i
sunt destinate consumului lor personal;
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(ii) sunt trimise ca mici colete private, cu condi˛ia s„
fie vorba de import lipsit de orice caracter
comercial;
e) sunt expediate ca mostre comerciale sau sunt
destinate expozi˛iilor, cu condi˛ia s„ nu fie destinate
comercializ„rii ∫i s„ fi fost autorizate Ón acest scop de
autoritatea competent„;
f) sunt destinate studiilor sau analizelor speciale, Ón
m„sura Ón care controlul oficial permite verificarea faptului
c„ aceste produse nu sunt furnizate pentru consum uman,
iar la terminarea expozi˛iei ori c‚nd studiile sau analizele
speciale au fost efectuate, aceste produse, cu excep˛ia
cantit„˛ilor utilizate pentru analize, sunt distruse ori
reexpediate Ón baza condi˛iilor stabilite de autoritatea
competent„.
Œn cazul situa˛iei prev„zute la lit. e), Rom‚nia, ca ˛ar„
de destina˛ie, trebuie s„ se asigure c„ produsele
respective nu vor fi utilizate Ón alte scopuri dec‚t cele
pentru care au fost importate pe teritoriul s„u.
(2) Prevederile alin. (1) nu trebuie s„ afecteze
reglement„rile referitoare la carnea proasp„t„ ∫i produsele
din carne, Ón concordan˛„ cu Regulamentul Comisiei (CE)
nr. 745/2004.
(3) Reguli detaliate pentru introducerea produselor de
origine animal„ Ón aprovizionarea echipajelor ∫i pasagerilor
din mijloacele de transport interna˛ional ∫i pentru produsele
de origine animal„, comandate de la distan˛„ ∫i livrate
consumatorilor, trebuie s„ se stabileasc„ Ón acord cu
art. 25 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 882/2004.
Art. 17. — (1) Transporturile care au fost introduse
fraudulos pe unul dintre teritoriile Comunit„˛ii Europene,
f„r„ a fi supuse controalelor veterinare Ón concordan˛„ cu
cerin˛ele art. 3 ∫i 4, trebuie s„ fie confiscate, iar autoritatea
competent„ trebuie s„ decid„ fie distrugerea lor, conform
alin. (2) lit. (b), fie reexpedierea lor Ón concordan˛„ cu
alin. (2) lit. (a).
(2) Atunci c‚nd controalele la care se refer„ prezenta
norm„ sanitar„ veterinar„ au ar„tat autorit„˛ii competente
c„ produsul nu satisface condi˛iile de import sau c‚nd au
relevat o neregularitate legat„ de acesta, autoritatea
competent„ trebuie s„ decid„, dup„ consultarea cu
persoana responsabil„ de Ónc„rc„tur„ sau cu reprezentantul
s„u, urm„toarele:
a) fie reexpedierea produsului dincolo de grani˛ele
teritoriilor men˛ionate Ón anexa nr. 1 sau pe teritoriul
Rom‚niei din acela∫i post de inspec˛ie la frontier„ pe unde
a intrat spre o destina˛ie convenit„ cu persoana
responsabil„ de Ónc„rc„tur„ a acestuia, folosindu-se acela∫i
mijloc de transport, Óntr-o perioad„ de maximum 60 de zile,
atunci c‚nd nu este interzis de rezultatele inspec˛iei
veterinare ∫i de cerin˛ele de s„n„tate. Œn acest caz,
medicul veterinar oficial de la postul de inspec˛ie la
frontier„ trebuie:
(i) s„ activeze procedura de informare prev„zut„ la
art. 1 alin. (1) din norma sanitar„ veterinar„
aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii
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Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor nr. 86/2005;
(ii) dup„ modalit„˛ile care vor fi stabilite de Comisia
European„, Ón concordan˛„ cu procedura la care
se face referire Ón alin. (7), s„ invalideze
certificatele sau documentele veterinare ce
Ónso˛esc produsul respins, Ón a∫a fel Ónc‚t s„ nu
fie posibil„ reintroducerea produselor respinse
printr-un alt post de inspec˛ie ∫i controale
veterinare de frontier„;
b) fie, dac„ reexpedierea este imposibil„ sau a expirat
perioada de 60 de zile la care se face referire la lit. a) ori
dac„ persoana responsabil„ de Ónc„rc„tur„ Ó∫i d„ imediat
acordul, se procedeaz„ la distrugerea produselor Ón
instala˛ia cea mai apropiat„ de postul de inspec˛ie ∫i
controale veterinare de frontier„, prev„zut„ Ón acest scop,
conform Regulamentului Parlamentului European ∫i al
Consiliului (CE) nr. 1.774/2002.
P‚n„ la reexpedierea produselor prev„zute la prezentul
punct sau p‚n„ la confirmarea motivelor respingerii,
autoritatea competent„ trebuie s„ stocheze produsele Ón
cauz„, sub supravegherea autorit„˛ii competente, pe
cheltuiala persoanei responsabile de Ónc„rc„tur„.
(3) Prevederile art. 20 trebuie aplicate atunci c‚nd
controalele prev„zute la alin. (1) ∫i (2) scot Ón eviden˛„
faptul c„ au avut loc o Ónc„lcare grav„ sau Ónc„lc„ri
repetate ale legisla˛iei comunitare.
(4) Prevederile alin. (2) nu trebuie s„ se aplice atunci
c‚nd autoritatea competent„ a autorizat utilizarea
produselor Ón concordan˛„ cu Regulamentul Parlamentului
European ∫i al Consiliului (CE) nr. 1.774/2002, cu condi˛ia
ca acestea s„ nu prezinte niciun risc pentru s„n„tatea
public„ ∫i s„n„tatea animalelor.
(5) Persoana responsabil„ de Ónc„rc„tur„ sau
reprezentantul s„u trebuie s„ suporte costul indus de
cheltuielile de reexpediere ori de distrugerea lotului
incriminat sau utilizarea produsului Ón alte scopuri. Œn plus,
atunci c‚nd se constat„ c„ o neregularitate este rezultatul
unei grave neglijen˛e sau al unei Ónc„lc„ri deliberate a
prevederilor, Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor trebuie s„ aplice sanc˛iuni fa˛„
de persoana responsabil„ de Ónc„rc„tur„.
(6) Reguli detaliate pentru aplicarea alin. (1), (2) ∫i (3),
Ón special privind standardizarea criteriilor de evaluare,
pentru a decide refuzul, confiscarea sau distrugerea lotului,
trebuie adoptate Ón concordan˛„ cu cerin˛ele Uniunii
Europene.
Art. 18. — (1) F„r„ a prejudicia prevederile acestui
capitol, medicul veterinar oficial sau autoritatea competent„
trebuie, Ón caz de suspiciune a nerespect„rii legisla˛iei
veterinare ori de dubiu Ón ceea ce prive∫te:
a) identitatea sau destina˛ia real„ a produsului;
b) dac„ produsul corespunde garan˛iilor stabilite de
legisla˛ie pentru fiecare tip de produs;
c) respectarea garan˛iilor de s„n„tate public„ stabilit„ de
legisla˛ia comunitar„,

s„ efectueze orice controale veterinare pe care le
consider„ corespunz„toare pentru a confirma sau infirma
suspiciunea respectiv„.
Produsele controlate trebuie s„ r„m‚n„ sub
supravegherea autorit„˛ii competente p‚n„ la ob˛inerea
rezultatelor controalelor.
Dac„ suspiciunile sunt confirmate, controalele privind
produsele de aceea∫i origine trebuie intensificate Ón
concordan˛„ cu art. 17 alin. (3).
(2) Reguli detaliate pentru aplicarea acestui articol
trebuie adoptate Ón concordan˛„ cu cerin˛ele Uniunii
Europene.
CAPITOLUL II
Prevederi de siguran˛„
Art. 19. — Dac„ vreunul dintre controalele prev„zute de
prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ indic„ faptul c„ un
transport de produse este susceptibil s„ prezinte un risc
pentru s„n„tatea public„ sau animal„, autoritatea
competent„ trebuie s„ ia de urgen˛„ urm„toarele m„suri:
(i) s„ confi∫te ∫i s„ distrug„ lotul de produse Ón
cauz„;
(ii) s„ informeze imediat celelalte posturi de
inspec˛ie ∫i controale veterinare de frontier„ ∫i
Comisia European„ despre constat„rile ∫i
originea produselor, Ón concordan˛„ cu
prevederile normei sanitare veterinare aprobate
prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale
Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor nr. 86/2005.
CAPITOLUL III
Inspec˛ia ∫i controalele
Art. 20. — (1) Atunci c‚nd controalele prev„zute de
prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ ofer„ motive pentru a
concluziona c„ legisla˛ia comunitar„ a fost serios ∫i Ón
repetate r‚nduri Ónc„lcat„, Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„
Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor trebuie s„ ia
urm„toarele m„suri cu privire la produsele implicate Ón
astfel de utilizare sau Ón originea unor astfel de produse:
a) s„ informeze Comisia European„ despre natura
produselor utilizate ∫i transportul Ón cauz„;
b) s„ efectueze controale mai stringente pentru loturile
de produse care au aceea∫i origine.
Œn special, urm„toarele 10 transporturi din aceea∫i
origine trebuie s„ fie sechestrate ∫i trebuie constituit un
depozit financiar pentru acoperirea costurilor de inspec˛ie
de la postul de inspec˛ie ∫i controale veterinare de
frontier„ pentru efectuarea de controale fizice, incluz‚nd
recoltarea de probe ∫i test„ri de laborator prev„zute Ón
anexa nr. 3.
Atunci c‚nd controalele suplimentare confirm„
nerespectarea legisla˛iei comunitare, lotul sau p„r˛ile din lot
trebuie distruse conform art. 17.
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(2) C‚nd controalele eviden˛iaz„ o dep„∫ire a limitelor
maxime de reziduuri, trebuie s„ se recurg„ la controalele
prev„zute la alin. (1).
Art. 21. — (1) Atunci c‚nd, Ón urma controalelor
efectuate la punctul unde are loc comercializarea
produsului, Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor consider„ c„ dispozi˛iile
prezentei norme sanitare veterinare nu au fost respectate
de un post de inspec˛ie la frontier„ sau de un depozit
vamal, o zon„ liber„ sau un depozit liber, la care se refer„
art. 12, al unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie
s„ contacteze f„r„ Ónt‚rziere autoritatea competent„
central„ a acelui stat membru al Uniunii Europene. Aceasta
din urm„ trebuie s„ ia toate m„surile necesare ∫i s„
informeze Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor despre natura controalelor
efectuate, deciziile luate ∫i despre ra˛ionamentele acestor
decizii.
(2) Dac„ Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor consider„ c„ m„surile luate
sunt insuficiente, trebuie s„ examineze Ómpreun„ cu
autoritatea competent„ a statului membru al Uniunii
Europene Ón cauz„ posibilele c„i pentru remedierea situa˛iei
∫i, dac„ este necesar, prin vizitarea statului membru al
Uniunii Europene Ón cauz„.
(3) Atunci c‚nd controalele la care se refer„ alin. (1)
demonstreaz„ nerespectarea repetat„ a dispozi˛iilor acestei
norme sanitare veterinare, Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„
Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor trebuie s„
informeze Comisia European„ ∫i statul membru al Uniunii
Europene Ón cauz„.
(4) Drepturile de apel disponibile Ón baza legisla˛iei Ón
vigoare Ón Rom‚nia Ómpotriva deciziilor luate de autorit„˛ile
competente nu trebuie s„ fie afectate de prezenta norm„
sanitar„ veterinar„.
(5) Deciziile luate de autoritatea competent„ ∫i motivele
care au stat la baza acestor decizii trebuie comunicate
persoanei responsabile de Ónc„rc„tur„ sau reprezentantului s„u.

(6) Dac„ persoana responsabil„ de Ónc„rc„tur„ sau
reprezentantul s„u solicit„ astfel, deciziile ∫i motivele
men˛ionate trebuie comunicate autorit„˛ii competente Ón
scris, Ómpreun„ cu detalii ale drepturilor de apel de care
dispune conform legisla˛iei Ón vigoare Ón Rom‚nia, precum
∫i procedura ∫i data limit„ Ón care se poate introduce
recursul.
(7) Reguli detaliate pentru aplicarea acestui articol
trebuie adoptate Ón concordan˛„ cu cerin˛ele Uniunii
Europene.
Art. 22. — (1) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor trebuie s„ elaboreze un
program pentru schimbul de exper˛i cu statele membre ale
Uniunii Europene, abilita˛i s„ efectueze controale privind
produsele ce provin din ˛„rile ter˛e.
(2) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor trebuie s„ ia toate m„surile necesare
pentru a permite implementarea programelor.
(3) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor trebuie s„ ˛in„ cont de experien˛a
dob‚ndit„ pentru ameliorarea ∫i dezvoltarea programelor de
schimburi.
Art. 23. — Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor trebuie s„ se asigure c„
medicii veterinari de la posturile de inspec˛ie la frontier„
particip„ la programele speciale de preg„tire la care se
refer„ prezentul articol.
CAPITOLUL IV
Prevederi generale
Art. 24. — Anexele nr. 1 ∫i 3 pot fi suplimentate Ón
concordan˛„ cu cerin˛ele Uniunii Europene.
Art. 25. — Prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ se va
aplica f„r„ a prejudicia obliga˛iile ce rezult„ din regulile
vamale.
Art. 26. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrant„ din
prezenta norm„ sanitar„ veterinar„.

ANEXA Nr. 1
la norma sanitar„ veterinar„
TERITORIILE

prev„zute de art. 1 din norma sanitar„ veterinar„
1. Teritoriul Regatului Belgiei
2. Teritoriul Republicii Cehe
3. Teritoriul Regatului Danemarcei, cu excep˛ia Insulelor
Feroe ∫i a Groenlandei
4. Teritoriul Republicii Federale Germania
5. Teritoriul Republicii Estonia
6. Teritoriul Republicii Elene
7. Teritoriul Regatului Spaniei, cu excep˛ia insulelor
Ceruta ∫i Melilla
8. Teritoriul Republicii Franceze
9. Teritoriul Republicii Irlanda

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Teritoriul
Teritoriul
Teritoriul
Teritoriul
Teritoriul
Teritoriul
Teritoriul
Teritoriul
Teritoriul
Teritoriul
Teritoriul

Republicii Italiene
Republicii Cipru
Republicii Letonia
Republicii Lituania
Marelui Ducat de Luxemburg
Republicii Ungare
Republicii Malta
Regatului ﬁ„rilor de Jos Ón Europa
Republicii Austria
Republicii Polone
Republicii Portugheze
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21. Teritoriul Republicii Slovenia
22. Teritoriul Republicii Slovace
23. Teritoriul Republicii Finlanda

24. Teritoriul Regatului Suediei
25. Teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii ∫i Irlandei
de Nord

ANEXA Nr. 2
la norma sanitar„ veterinar„
CONDIﬁII

de aprobare pentru posturile de inspec˛ie la frontier„
Pentru a ob˛ine autorizarea recunoscut„ de Comisia
European„, posturile de inspec˛ie la frontier„ trebuie s„
dispun„ de:
1. personal necesar pentru controlul documentelor
(certificate de s„n„tate public„ ori de s„n„tate animal„ sau
orice alt document stabilit de legisla˛ia comunitar„
transpus„ Ón legisla˛ia na˛ional„) ce Ónso˛esc produsele;
2. un num„r suficient de medici veterinari ∫i personal
auxiliar special preg„tit pentru a efectua controale privind
coresponden˛a produselor cu documentele de Ónso˛ire,
controale ale identit„˛ii, controlul documentelor ∫i controlul
sistematic al fiec„rui transport de produse, Ón raport cu
cantitatea de produse care trec prin posturile de inspec˛ie
la frontier„;
3. personal suficient pentru a recolta ∫i prelucra probele
aleatorii privind loturile de produse prezentate la un post de
inspec˛ie la frontier„ dat;
4. cl„diri suficiente, aflate la dispozi˛ia personalului
responsabil de efectuarea controalelor veterinare;
5. cl„diri ∫i instala˛ii corespunz„toare din punct de
vedere igienic pentru efectuarea analizelor de rutin„ ∫i
recoltarea de probe Ón concordan˛„ cu prezenta norm„
sanitar„ veterinar„;
6. cl„diri ∫i facilit„˛i corespunz„toare din punct de
vedere igienic pentru recoltarea de probe ∫i prelucrarea

acestora pentru controale de rutin„ prev„zute de legisla˛ia
comunitar„ (standarde microbiologice);
7. serviciile unui laborator specializat, capabil s„
efectueze analize speciale pentru probele ce provin de la
acel post;
8. cl„diri ∫i instala˛ii frigorifice pentru depozitarea p„r˛ilor
de loturi prelevate pentru analize ∫i a produselor a c„ror
liber„ circula˛ie nu a fost autorizat„ de c„tre medicul
veterinar de la postul de inspec˛ie ∫i controale veterinare la
frontier„ de care este responsabil;
9. echipamente corespunz„toare pentru schimbul rapid
de informa˛ii, Ón special cu celelalte posturi de inspec˛ie ∫i
controale veterinare la frontier„ (prin intermediul sistemului
computerizat prev„zut la art. 15 din norma sanitar„
veterinar„ aprobat„ prin Ordinul ministrului agriculturii,
alimenta˛iei ∫i p„durilor nr. 580/2002 sau al proiectului
Shift);
10. serviciul unei Óntreprinderi calificate s„ efectueze
tratamentul prev„zut Ón Regulamentul Parlamentului
European ∫i al Consiliului (CEE) nr. 1.774/2002.

ANEXA Nr. 3
la norma sanitar„ veterinar„
CONTROLUL FIZIC AL PRODUSELOR

1. Scopul controlului fizic al produselor de origine
animal„ este acela de a se asigura c„ produsele Óntrunesc
Ón continuare dezideratul men˛ionat de certificatul sau
documentul veterinar: trebuie s„ se verifice garan˛iile de la
origine, certificate de c„tre ˛ara ter˛„ ∫i care s„ dea o
siguran˛„ c„ transportul ulterior de produse nu a modificat
condi˛iile originale garantate la plecare. Aceasta se
realizeaz„ prin:
a) examin„ri organoleptice: miros, culoare, consisten˛„,
gust;
b) teste fizice ∫i chimice simple: sec˛ionare,
decongelare, g„tire;

c) teste de laborator pentru depistarea reziduurilor,
germenilor patogeni, modific„rilor evidente, precum ∫i a
alter„rii prezente.
2. Indiferent de tipul produsului, trebuie efectuate
urm„toarele:
a) un control asupra condi˛iilor ∫i mijloacelor de
transport pentru a se identifica, Ón special, deficien˛ele sau
Óntreruperile Ón lan˛ul frigorific;
b) greutatea real„ a transportului trebuie comparat„ cu
cea din certificatul sau documentul veterinar, prin c‚nt„rirea
Óntregului transport, dac„ este necesar;
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c) verificarea materialelor de ambalare ∫i a tuturor
marcajelor (∫tampile, etichete) pentru a se asigura
concordan˛a lor cu legisla˛ia comunitar„;
d) un control al respect„rii temperaturii pentru
transportul produselor, cerut„ Ón timpul transportului de
legisla˛ia comunitar„;
e) Ón cazul produselor Ón vrac, o serie Óntreag„ de
ambalaje sau probe trebuie examinate Ónainte de
efectuarea examenului senzorial, fizic ∫i chimic ∫i a testelor
de laborator.
3. Aceste teste trebuie efectuate pe o serie Óntreag„ de
probe prelevate din transportul care poate fi par˛ial
desc„rcat, dac„ este necesar, pentru a se permite accesul
la Óntregul con˛inut al transportului.
4. Examinarea trebuie s„ acopere 1% din num„rul
obiectelor sau pachetelor dintr-un transport, cu un minim
de 2 ∫i un maxim de 10.
5. Totu∫i, Ón func˛ie de produs ∫i de circumstan˛e,
autorit„˛ile veterinare pot impune controale mai extensive.
6. Œn cazul produselor Ón vrac, trebuie recoltate cel pu˛in
10 mostre de produs din diferite p„r˛i ale transportului.
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7. Atunci c‚nd rezultatele testelor de laborator realizate
prin sondaj nu sunt imediat disponibile ∫i nu exist„ pericol
imediat pentru s„n„tatea public„ sau s„n„tatea animalelor,
lotul poate fi pus Ón circula˛ie. Totu∫i, c‚nd testele de
laborator au fost efectuate Ón baza unei suspiciuni de
neregularitate sau c‚nd testele anterioare au avut rezultate
pozitive, loturile nu pot fi puse Ón circula˛ie p‚n„ c‚nd
rezultatele testelor sunt negative.
8. Mijloacele de transport pot fi desc„rcate Ón totalitate
numai Ón urm„toarele cazuri:
a) Ónc„rcarea a fost efectuat„ Ón a∫a fel Ónc‚t accesul
la Óntregul lot nu este posibil dec‚t prin desc„rcare par˛ial„;
b) controlul prin sondaj a scos la iveal„ neregularit„˛i;
c) loturile precedente au prezentat neregularit„˛i;
d) medicul veterinar oficial suspecteaz„ neregularit„˛i.
9. Odat„ ce controlul fizic a fost terminat, autoritatea
competent„ trebuie s„ certifice controlul prin Ónchiderea ∫i
∫tampilarea oficial„ a tuturor ambalajelor deschise ∫i prin
resigilarea tuturor containerelor, cu Ónscrierea num„rului
sigiliului Ón documentul de trecere a frontierei.

GUVERNUL ROM¬NIEI
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

ORDIN
privind Óncetarea procedurii de administrare special„ la Societatea Comercial„ îCesar“ — S.A.
C‚mpulung
Œn temeiul prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor m„suri de
reorganizare a Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorb˛ie cu Autoritatea pentru
Privatizare ∫i Administrarea Participa˛iilor Statului, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 360/2004, ∫i ale art. 16 alin. (6)
din Legea nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.
Articol unic. — Procedura de administrare special„ la

nr. J03/54/1997, instituit„ prin Ordinul pre∫edintelui

Societatea Comercial„ îCesar“ — S.A. C‚mpulung, cu

Autorit„˛ii pentru Privatizare ∫i Administrarea Participa˛iilor

sediul Ón municipiul C‚mpulung, jude˛ul Arge∫, str. Traian

Statului nr. 53/2004, Ónceteaz„ la data public„rii prezentului

nr. 223, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului sub

ordin Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului,
R„zvan Or„∫anu

Bucure∫ti, 28 august 2006.
Nr. 7.074.
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GUVERNUL ROM¬NIEI
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

ORDIN
privind Óncetarea procedurii de administrare special„ la Societatea Comercial„ ANCONA — S.A.
S‚ngeorgiu de Mure∫, jude˛ul Mure∫
Œn temeiul prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor m„suri de
reorganizare a Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorb˛ie cu Autoritatea pentru
Privatizare ∫i Administrarea Participa˛iilor Statului, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 360/2004, ∫i ale art. 16 alin. (6)
din Legea nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.
Articol unic. — Procedura de administrare special„ la
Societatea Comercial„ ANCONA — S.A. S‚ngeorgiu de
Mure∫, jude˛ul Mure∫, instituit„ prin Ordinul ministrului

Autorit„˛ii pentru Privatizare ∫i Administrarea Participa˛iilor
Statului nr. 85/2002, Ónceteaz„ la data public„rii prezentului
ordin Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului,
R„zvan Or„∫anu

Bucure∫ti, 28 august 2006.
Nr. 7.075.
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