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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAﬁIONAL√ SANITAR√ VETERINAR√ ™I PENTRU SIGURANﬁA ALIMENTELOR

ORDIN
privind aprobarea Normei sanitare veterinare
∫i pentru siguran˛a alimentelor de stabilire ∫i implementare a cerin˛elor
privind igiena hranei pentru animale
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,
v„z‚nd Referatul de aprobare nr. 80.270 din 14 septembrie 2006, Óntocmit de Direc˛ia de
control ∫i coordonare a activit„˛ii farmaceutice veterinare din cadrul Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare
Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor emite
urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Norma sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor de stabilire ∫i
implementare a cerin˛elor privind igiena hranei pentru animale, prev„zut„ Ón anexa care face parte
integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor, institutele
veterinare centrale ∫i direc˛iile sanitar-veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor jude˛ene ∫i a
municipiului Bucure∫ti vor duce la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin se abrog„ orice alte dispozi˛ii contrare.
Art. 4. — Prezentul ordin creeaz„ cadrul juridic necesar aplic„rii directe, de la data ader„rii, a
Regulamentului Parlamentului European ∫i al Consiliului nr. 183/2005 (CE) de stabilire a cerin˛elor
privind igiena furajelor, publicat Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 35 din
8 februarie 2005, p. 1—22.
Art. 5. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
p. Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
Che˛an Radu Roati∫
Bucure∫ti, 15 septembrie 2006.
Nr. 221.
ANEX√

NORM√ SANITAR√ VETERINAR√ ™I PENTRU SIGURANﬁA ALIMENTELOR
de stabilire ∫i implementare a cerin˛elor privind igiena hranei pentru animale
CAPITOLUL I
Obiectul, domeniul de aplicare ∫i defini˛ii
ARTICOLUL 1

Prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor stabile∫te:
a) reguli generale privind igiena hranei pentru animale;
b) condi˛ii ∫i proceduri de asigurare a trasabilit„˛ii hranei pentru animale;
c) condi˛ii ∫i proceduri de Ónregistrare ∫i aprobare a unit„˛ilor.
ARTICOLUL 2
Domeniul de aplicare

(1) Prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor se aplic„:
a) Ón toate stadiile de activitate a operatorilor din sectorul hranei pentru animale, de la
produc˛ia primar„ a hranei pentru animale p‚n„ la punerea pe pia˛„ a acesteia inclusiv;
b) hr„nirii animalelor de la care se ob˛in produse alimentare;
c) importurilor de hran„ pentru animale provenit„ din ˛„ri ter˛e ∫i exporturilor de hran„ pentru
animale Ón aceste ˛„ri.
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(2) Prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor nu se aplic„:
a) Ón cazul Ón care hrana pentru animale este produs„ Ón gospod„rii individuale ∫i este
destinat„:
(i) hr„nirii animalelor de˛inute Ón scopul ob˛inerii de produse alimentare destinate
consumului propriu, familial;
(ii) hr„nirii animalelor care nu sunt de˛inute Ón scopul ob˛inerii de produse alimentare
destinate consumului propriu, familial.
b) hr„nirii animalelor de la care se ob˛in produse alimentare destinate consumului familial sau
pentru activit„˛ile men˛ionate la art. 1 alin. (3) lit. c) din Regulile generale pentru igiena produselor
alimentare, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 924/2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 804 din 5 septembrie 2005, ce creeaz„ cadrul juridic necesar aplic„rii
directe, de la data ader„rii, a Regulamentului Parlamentului European ∫i al Consiliului
nr. 852/2004 (CE);
c) hr„nirii animalelor care nu sunt de˛inute Ón scopul ob˛inerii de produse alimentare;
d) furniz„rii directe, de c„tre produc„tor, fermelor de pe plan local a unor cantit„˛i mici din
produc˛ia primar„ de furaje, Ón scopul utiliz„rii Ón cadrul acestor ferme;
e) v‚nz„rii cu am„nuntul de hran„ pentru animalele de companie.
(3) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor poate stabili
norme ∫i reglement„ri pentru activit„˛ile men˛ionate la alin. (2), care s„ asigure realizarea
obiectivelor din prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor.
ARTICOLUL 3
Defini˛ii

(1) Defini˛iile prev„zute Ón Legea nr. 150/2004 privind siguran˛a alimentelor ∫i a hranei pentru
animale, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 462 din 24 mai 2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ce creeaz„ cadrul juridic necesar aplic„rii directe, de la data
ader„rii, a Regulamentului Parlamentului European ∫i al Consiliului nr. 178/2002 (CE), se aplic„ ∫i
prezentei norme sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor, cu excep˛ia termenilor ∫i
expresiilor definite la alin. (2).
(2) Œn sensul prezentei norme sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor, termenii ∫i
expresiile de mai jos se definesc astfel:
a) igiena hranei pentru animale — m„surile ∫i condi˛iile necesare pentru a controla riscurile ∫i a
garanta c„ hrana este corespunz„toare pentru consumul animal, lu‚ndu-se Ón considerare
utilizarea prev„zut„ pentru aceasta;
b) operatorul din sectorul hranei pentru animale — persoana fizic„ sau juridic„ responsabil„ de
garantarea respect„rii cerin˛elor prezentei norme sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor
Ón activitatea din sectorul hranei pentru animale, aflat„ sub controlul acestuia;
c) aditivi furajeri — substan˛ele sau microorganismele autorizate Ón conformitate cu Norma
sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor de implementare a reglement„rilor pentru aditivii
utiliza˛i Ón nutri˛ia animalelor, aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare
Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 196/2006, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 741 din 30 august 2006, ce creeaz„ cadrul juridic necesar aplic„rii directe, de la
data ader„rii, a Regulamentului Parlamentului European ∫i al Consiliului nr. 1.831/2003 (CE);
d) unitate — orice unitate din sectorul hranei pentru animale;
e) autoritate competent„ central„ — Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor;
f) produc˛ia primar„ de hran„ pentru animale — produc˛ia de produse agricole, incluz‚nd Ón special
cultivarea, recoltarea, mulsul, cre∫terea animalelor (Ónainte de sacrificare) sau pescuitul, av‚nd ca
finalitate exclusiv„ produse care nu sunt supuse niciunei opera˛iuni de transformare dup„ recoltare,
colectare ori captur„, cu excep˛ia tratamentului fizic simplu.
CAPITOLUL II
Obliga˛ii
ARTICOLUL 4
Obliga˛ii generale

(1) Operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie s„ se asigure c„ toate etapele
produc˛iei, proces„rii ∫i distribu˛iei aflate sub controlul lor sunt efectuate Ón conformitate cu
legisla˛ia comunitar„, cu legisla˛ia na˛ional„ ∫i cu bunele practici ∫i, Ón special, c„ sunt Óndeplinite
cerin˛ele Ón domeniul igienei, stabilite de prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a
alimentelor.
(2) Atunci c‚nd sunt hr„nite animale de la care se ob˛in produse alimentare, fermierii iau
m„suri ∫i adopt„ proceduri pentru a men˛ine la un nivel minim riscul de contaminare biologic„,
chimic„ ∫i fizic„ a hranei pentru animale, a animalelor ∫i produselor de origine animal„.

3

4

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 798/21.IX.2006
ARTICOLUL 5
Obliga˛ii specifice

(1) Pentru opera˛iunile la nivelul produc˛iei primare de hran„ pentru animale ∫i pentru urm„toarele
opera˛iuni conexe:
a) transportul, depozitarea ∫i manipularea produselor primare la locul de produc˛ie;
b) opera˛iunile de transport destinate livr„rii produselor primare de la locul de produc˛ie c„tre o
unitate;
c) amestecarea hranei pentru animale pentru nevoile exclusive ale exploata˛iei proprii f„r„
utilizarea de aditivi sau de premixuri de aditivi, cu excep˛ia aditivilor utiliza˛i pentru Ónsilozare,
operatorii din sectorul hranei pentru animale se conformeaz„ prevederilor din anexa nr. 1, atunci
c‚nd sunt aplicabile pentru opera˛iunile respective.
(2) Pentru alte opera˛iuni dec‚t cele men˛ionate la alin. (1), inclusiv amestecarea hranei pentru
animale pentru nevoile exclusive ale exploata˛iei proprii, atunci c‚nd se utilizeaz„ aditivi sau
premixuri de aditivi, cu excep˛ia aditivilor pentru Ónsilozare, fabrican˛ii din sectorul hranei pentru
animale se conformeaz„ prevederilor din anexa nr. 2, atunci c‚nd sunt aplicabile pentru
opera˛iunile respective.
(3) Operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie:
a) s„ se conformeze criteriilor microbiologice specifice;
b) s„ ia m„surile sau s„ adopte procedurile necesare Óndeplinirii unor obiective specifice.
Criteriile ∫i obiectivele men˛ionate la lit. a) ∫i b) se aplic„ Ón conformitate cu cerin˛ele Uniunii
Europene.
(4) Operatorii din sectorul hranei pentru animale pot utiliza ghidurile prev„zute Ón cap. III Ón
scopul Óndeplinirii obliga˛iilor care decurg din prevederile prezentei norme sanitare veterinare ∫i
pentru siguran˛a alimentelor.
(5) Fermierii trebuie s„ se conformeze dispozi˛iilor anexei nr. 3 Ón ceea ce prive∫te hr„nirea
animalelor de la care se ob˛in produse alimentare.
(6) Operatorii din sectorul hranei pentru animale ∫i fermierii trebuie s„ Ó∫i procure ∫i s„
utilizeze numai hran„ pentru animale provenit„ din unit„˛i Ónregistrate ∫i/sau aprobate Ón
conformitate cu prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor.
ARTICOLUL 6
Sistem de analiz„ a riscurilor ∫i puncte critice de control (HACCP)

(1) Operatorii din sectorul hranei pentru animale, care efectueaz„ alte opera˛iuni dec‚t cele
men˛ionate la art. 5 alin. (1), stabilesc, implementeaz„ ∫i men˛in una sau mai multe proceduri
scrise permanente, bazate pe principiile HACCP.
(2) Principiile HACCP sunt urm„toarele:
a) identificarea oric„ror riscuri care trebuie s„ fie prevenite, eliminate sau reduse la un nivel
acceptabil;
b) identificarea punctelor critice de control la etapa sau etapele la nivelul c„rora un control
este indispensabil pentru prevenirea ori eliminarea unui risc sau pentru reducerea acestuia la un
nivel acceptabil;
c) stabilirea limitelor critice Ón punctele critice de control, care diferen˛iaz„ acceptabilitatea de
inacceptabilitate, Ón scopul prevenirii, elimin„rii sau reducerii riscurilor identificate;
d) stabilirea ∫i implementarea unor proceduri de monitorizare eficiente Ón punctele critice de
control;
e) stabilirea ac˛iunilor corective atunci c‚nd monitorizarea indic„ faptul c„ un punct critic de control
nu este sub control;
f) stabilirea procedurilor destinate verific„rii caracterului complet ∫i eficient al m„surilor descrise
la lit. a)—e). Procedurile de verificare se efectueaz„ periodic;
g) Óntocmirea unor documente ∫i eviden˛e, propor˛ional cu natura ∫i capacitatea Óntreprinderii
din sectorul hranei pentru animale, pentru a dovedi aplicarea eficient„ a m„surilor definite la
lit. a)—f).
(3) Atunci c‚nd se aduce o modificare unui produs, unui proces sau unei etape a produc˛iei,
proces„rii, depozit„rii ∫i distribu˛iei, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie s„ Ó∫i
revizuiasc„ procedura ∫i s„ aduc„ modific„rile necesare.
(4) Œn cadrul sistemului de proceduri men˛ionat la alin. (1), operatorii din sectorul hranei pentru
animale pot utiliza, Ón paralel cu ghidurile privind aplicarea principiilor HACCP, ghiduri de bun„
practic„ elaborate Ón conformitate cu art. 20.
(5) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor poate adopta
m„suri pentru facilitarea implement„rii prezentului articol, inclusiv pentru Óntreprinderile mici, Ón
conformitate cu cerin˛ele Uniunii Europene.
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ARTICOLUL 7
Documente referitoare la sistemul HACCP

(1) Operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie:
a) s„ furnizeze autorit„˛ii competente, Ón forma solicitat„ de aceasta, dovada respect„rii
prevederilor art. 6;
b) s„ actualizeze Ón permanen˛„ toate documentele care descriu procedurile elaborate Ón
conformitate cu prevederile art. 6.
(2) Autoritatea competent„ va lua Ón considerare natura ∫i capacitatea Óntreprinderii din sectorul
hranei pentru animale, atunci c‚nd stabile∫te cerin˛ele Ón forma la care se refer„ alin. (1) lit. a).
(3) Proceduri detaliate pentru implementarea prezentului articol pot fi adoptate Ón conformitate
cu cerin˛ele Uniunii Europene. Astfel de proceduri pot facilita implementarea principiilor HACCP
elaborate Ón conformitate cu prevederile cap. III de c„tre anumi˛i operatori din sectorul hranei
pentru animale, Ón vederea Óndeplinirii prevederilor art. 6 alin. (1).
ARTICOLUL 8
Garan˛ii financiare

(1) Operatorii din sectorul hranei pentru animale sunt r„spunz„tori de orice nerespectare a
legisla˛iei relevante din domeniul siguran˛ei hranei pentru animale.
(2) Œn sensul art. 5 alin. (2), operatorii trebuie s„ dovedeasc„ faptul c„ au constituit, la data
ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„, garan˛iile financiare obligatorii solicitate Ón baza legisla˛iei
comunitare ∫i na˛ionale. Aceste garan˛ii trebuie s„ acopere costurile totale pentru care fabrican˛ii
pot fi f„cu˛i r„spunz„tori ca o consecin˛„ direct„ a retragerii de pe pia˛„, a trat„rii ∫i/sau a
distrugerii hranei pentru animale, a animalelor ∫i a produselor alimentare care sunt ob˛inute de la
acestea.
ARTICOLUL 9
Controale oficiale, notificare ∫i Ónregistrare

(1) Operatorii din sectorul hranei pentru animale coopereaz„ cu autorit„˛ile competente Ón
conformitate cu legisla˛ia comunitar„ relevant„ ∫i cu legisla˛ia na˛ional„.
(2) Operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie:
a) s„ notifice direc˛iei sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor jude˛ene/a municipiului
Bucure∫ti (autoritatea competent„ la nivel local), Ón vederea Ónregistr„rii, Ón forma solicitat„ de
aceasta, toate unit„˛ile aflate sub controlul acestora, implicate Ón oricare etap„ a produc˛iei,
proces„rii, depozit„rii, transportului sau distribuirii hranei pentru animale;
b) s„ furnizeze autorit„˛ii competente la nivel local informa˛ii actualizate privind toate unit„˛ile
aflate sub controlul acestora, men˛ionate la lit. a), inclusiv notific‚ndu-i acesteia orice modificare
semnificativ„ a activit„˛ilor ∫i orice Ónchidere a unei unit„˛i existente.
(3) Autoritatea competent„ la nivel local are obliga˛ia de a ˛ine eviden˛a unit„˛ilor din sectorul
hranei pentru animale Óntr-un registru special ∫i de a comunica Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare
Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor catagrafia actualizat„ a acestor unit„˛i.
ARTICOLUL 10
Aprobarea unit„˛ilor din sectorul hranei pentru animale

(1) Autoritatea competent„ la nivel local elibereaz„, dac„ sunt Óntrunite toate cerin˛ele
prev„zute de legisla˛ia Ón vigoare, aprob„ri pentru unit„˛ile care efectueaz„ una dintre urm„toarele
activit„˛i:
a) fabricarea ∫i/sau punerea pe pia˛„ a aditivilor furajeri men˛iona˛i Ón norma sanitar„ veterinar„
∫i pentru siguran˛a alimentelor aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare
Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 196/2006 sau a produselor reglementate de Norma
sanitar„ veterinar„ privind anumite produse utilizate Ón nutri˛ia animalelor, aprobat„ prin Ordinul
pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 143/2006,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 630 din 21 iulie 2006, ce transpune Ón
legisla˛ia na˛ional„ Directiva Consiliului nr. 82/471/CEE ∫i men˛ionate Ón cap. 1 al anexei nr. 4;
b) fabricarea ∫i/sau punerea pe pia˛„ a premixurilor preparate cu ajutorul aditivilor furajeri,
men˛iona˛i Ón cap. 2 al anexei nr. 4;
c) fabricarea pentru punerea pe pia˛„ sau produc˛ia, pentru nevoile exclusive ale exploata˛iei
proprii, de furaje combinate, utiliz‚nd aditivi furajeri sau premixuri care con˛in aditivi furajeri ∫i care
sunt men˛iona˛i Ón cap. 3 al anexei nr. 4.
(2) Aprobarea poate fi solicitat„ Ón baza legisla˛iei na˛ionale sau Ón baza unui regulament
adoptat Ón conformitate cu procedura comunitar„.
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ARTICOLUL 11
Cerin˛e

Operatorii din sectorul hranei pentru animale nu trebuie s„ efectueze nicio activitate f„r„:
a) s„ fie Ónregistra˛i Ón conformitate cu prevederile art. 9; sau
b) s„ de˛in„ aprobare, dup„ caz, Ón conformitate cu prevederile art. 10.
ARTICOLUL 12
Informa˛ii referitoare la normele na˛ionale de aprobare a unit„˛ilor

Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor acord„ aprobarea Ón
baza prevederilor art. 10 alin. (2) ∫i informeaz„ Comisia European„ ∫i statele membre ale Uniunii
Europene cu privire la reglement„rile na˛ionale relevante.
ARTICOLUL 13
Condi˛ii de aprobare a unit„˛ilor

(1) Autoritatea competent„ la nivel local aprob„ func˛ionarea unit„˛ilor numai dup„ ce
efectueaz„ verificarea acestora, care precede Ónceperea oric„rei activit„˛i, ∫i constat„ c„ acestea
respect„ cerin˛ele prezentei norme sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor.
(2) Autoritatea competent„ poate acorda o aprobare provizorie atunci c‚nd, Ón urma controlului
la fa˛a locului, constat„ c„ unitatea respect„ toate cerin˛ele Ón ceea ce prive∫te infrastructura ∫i
echipamentele. Aprobarea definitiv„ se acord„ atunci c‚nd, Ón urma unui nou control la fa˛a
locului, efectuat Ón termen de 3 luni de la data acord„rii aprob„rii provizorii, se constat„ c„
unitatea respect„ celelalte cerin˛e men˛ionate la alin. (1). Dac„ s-au realizat progrese efective, dar
unitatea nu respect„ Ón continuare toate cerin˛ele, autoritatea competent„ poate prelungi aprobarea
provizorie. Perioada pentru care se acord„ aprobarea provizorie nu poate fi mai mare de 6 luni
Ón total.
ARTICOLUL 14
Suspendarea Ónregistr„rii sau a aprob„rii

(1) Autoritatea competent„ suspend„ temporar Ónregistrarea sau aprobarea unei unit„˛i pentru
una, mai multe sau toate activit„˛ile desf„∫urate, atunci c‚nd se constat„ c„ aceast„ unitate nu
mai Óndepline∫te condi˛iile prev„zute de legisla˛ia Ón vigoare pentru activit„˛ile respective.
(2) Aceast„ suspendare r„m‚ne Ón vigoare p‚n„ c‚nd unitatea respectiv„ Óndepline∫te din nou
toate aceste condi˛ii. Œn cazul Ón care condi˛iile nu sunt Óndeplinite Ón termen de un an, se aplic„
prevederile art. 15.
ARTICOLUL 15
Retragerea Ónregistr„rii sau a aprob„rii

Autoritatea competent„ retrage Ónregistrarea sau aprobarea unei unit„˛i, pentru una sau mai
multe dintre activit„˛ile acesteia, dac„:
a) unitatea Ó∫i Ónceteaz„ una sau multe dintre activit„˛ile sale;
b) se constat„ c„ unitatea nu a Óndeplinit condi˛iile aplicabile activit„˛ilor sale Ón cursul unei
perioade de un an;
c) descoper„ nereguli grave sau a fost obligat„ s„ Ónceteze produc˛ia unei unit„˛i Ón mai multe
r‚nduri ∫i dac„ operatorul din sectorul hranei pentru animale nu este Ón continuare Ón m„sur„ s„
ofere garan˛ii reale cu privire la produc˛ia viitoare.
ARTICOLUL 16
Modific„ri ale Ónregistr„rii sau ale aprob„rii unei unit„˛i

Autoritatea competent„ modific„, la cerere, Ónregistrarea sau aprobarea unei unit„˛i, dac„
aceasta ∫i-a demonstrat capacitatea de a dezvolta activit„˛i noi sau activit„˛i care Ónlocuiesc pe
cele pentru care a ob˛inut Ónregistrarea sau aprobarea ini˛ial„.
ARTICOLUL 17
Excep˛ii de la obligativitatea controlului la fa˛a locului

(1) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nu are obliga˛ia
efectu„rii de controale la fa˛a locului, astfel cum prevede art. 13, Ón cazul unit„˛ilor din sectorul
hranei pentru animale, care desf„∫oar„ numai activitate comercial„ f„r„ a de˛ine produse Ón
spa˛iile lor.
(2) Aceste unit„˛i prezint„ autorit„˛ii competente o declara˛ie, sub forma stabilit„ de autoritatea
competent„, potrivit c„reia furajele pe care le pun pe pia˛„ sunt conforme cu condi˛iile prev„zute
de prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor.
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ARTICOLUL 18
M„suri tranzitorii

(1) Unit„˛ile ∫i intermediarii aproba˛i ∫i/sau Ónregistra˛i Ón conformitate cu Norma sanitar„
veterinar„ ce stabile∫te condi˛iile ∫i modalit„˛ile pentru aprobarea ∫i Ónregistrarea unor Óntreprinderi
∫i intermediari ce opereaz„ Ón sectorul nutri˛iei animalelor, aprobat„ prin Ordinul ministrului
agriculturii, p„durilor, apelor ∫i mediului nr. 505/2003, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 673 ∫i 673 bis din 23 septembrie 2003, ce transpune Ón legisla˛ia na˛ional„ Directiva
Consiliului nr. 95/69/CE, Ó∫i pot continua activit„˛ile, cu condi˛ia de a prezenta o notificare Ón acest
scop autorit„˛ii competente din teritoriul Ón care facilit„˛ile acestora sunt situate p‚n„ la data
ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.
(2) Unit„˛ile ∫i intermediarii pentru care nu este necesar„ o Ónregistrare sau o aprobare Ón
conformitate cu Norma sanitar„ veterinar„ aprobat„ prin Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor,
apelor ∫i mediului nr. 505/2003, dar care trebuie s„ fie Ónregistra˛i Ón conformitate cu prezenta
norm„ sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor, Ó∫i pot continua activit„˛ile, cu condi˛ia
de a trimite autorit„˛ii competente din teritoriul Ón care facilit„˛ile acestora sunt situate o cerere de
Ónregistrare p‚n„ la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.
(3) Solicitantul trebuie s„ declare p‚n„ la 1 ianuarie 2008, sub forma stabilit„ de autoritatea
competent„, c„ Óndepline∫te condi˛iile prev„zute de prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ ∫i pentru
siguran˛a alimentelor.
(4) Autorit„˛ile competente iau Ón considerare sistemele de colectare a datelor deja existente ∫i
solicit„ autorului notific„rii sau solicit„rii s„ furnizeze numai informa˛iile suplimentare care
garanteaz„ respectarea condi˛iilor stabilite de prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ ∫i pentru
siguran˛a alimentelor. Œn particular, autorit„˛ile competente pot considera drept cerere, Ón
conformitate cu alin. (2), o notificare Ón conformitate cu art. 6 din Regulile generale pentru igiena
produselor alimentare, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 924/2005.
ARTICOLUL 19
Lista unit„˛ilor Ónregistrate ∫i aprobate

(1) Pentru fiecare activitate, autoritatea competent„ central„ Ónscrie, pe una sau mai multe liste
na˛ionale, unit„˛ile pe care le-a Ónregistrat Ón conformitate cu prevederile art. 9.
(2) Unit„˛ile aprobate de autoritatea competent„ la nivel local Ón conformitate cu prevederile
art. 13 sunt Ónscrise pe o list„ na˛ional„ cu un num„r de identificare individual.
(3) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor actualizeaz„ datele
referitoare la unit„˛ile Ónscrise pe listele men˛ionate la alin. (1) ∫i (2), Ón func˛ie de deciziile
de suspendare, retragere sau modificare a Ónregistr„rii sau a aprob„rii men˛ionate la art. 14,
15 ∫i 16.
(4) Lista la care se refer„ alin. (2) trebuie s„ fie Óntocmit„ Ón conformitate cu modelul prev„zut
Ón cap. I al anexei nr. 5.
(5) Num„rul de identificare la care se refer„ la alin. (2) se prezint„ sub forma prev„zut„ Ón
cap. II al anexei nr. 5.
(6) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor public„ pe site-ul
www.icmbv.ro listele unit„˛ilor men˛ionate la alin. (1).
CAPITOLUL III
Ghiduri de bun„ practic„
ARTICOLUL 20
Elaborarea, difuzarea ∫i utilizarea ghidurilor

(1) Comisia European„ sus˛ine elaborarea unor ghiduri comunitare de bun„ practic„ Ón sectorul
hranei pentru animale ∫i pentru aplicarea principiilor HACCP, Ón conformitate cu prevederile art. 22.
(2) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor sus˛ine elaborarea
de ghiduri na˛ionale, Ón conformitate cu prevederile art. 21.
(3) Operatorii din sectorul hranei pentru animale pot utiliza Ón desf„∫urarea activit„˛ii ghidurile
men˛ionate anterior.
ARTICOLUL 21
Ghiduri na˛ionale

(1) Ghidurile na˛ionale de bun„ practic„ se elaboreaz„ ∫i se distribuie de c„tre ramurile
sectorului hranei pentru animale Ón urm„toarele condi˛ii:
a) Ón consultare cu reprezentan˛ii p„r˛ilor ale c„ror interese risc„ s„ fie puternic afectate,
precum autorit„˛ile competente ∫i grupurile de utilizatori;
b) av‚nd Ón vedere codurile de practic„ relevante din Codex Alimentarius; ∫i
c) dac„ se refer„ la produc˛ia primar„ de hran„ pentru animale, lu‚nd Ón considerare cerin˛ele
stabilite Ón anexa nr. 1.
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(2) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor evalueaz„ ghidurile
na˛ionale pentru a se asigura:
a) c„ au fost Óntocmite Ón conformitate cu alin. (1);
b) c„ acestea pot fi puse Ón practic„ Ón sectoarele la care se refer„; ∫i
c) c„ ghidurile respective corespund obiectivului de a asigura respectarea art. 4, 5 ∫i 6 Ón
sectoarele ∫i/sau pentru hrana pentru animale la care se refer„.
(3) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor transmite ghidurile
na˛ionale Comisiei Europene.
ARTICOLUL 22
Ghiduri comunitare

Titlurile ghidurilor comunitare se public„ Ón seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.
CAPITOLUL IV
Importuri ∫i exporturi
ARTICOLUL 23
Importuri

(1) Operatorii din sectorul hranei pentru animale pot importa hran„ pentru animale din ˛„ri ter˛e
numai dac„:
a) ˛ara ter˛„ de expediere este men˛ionat„ pe o list„ stabilit„ Ón conformitate cu art. 47 din
Regulile privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformit„˛ii cu
legisla˛ia privind hrana pentru animale ∫i cea privind alimentele ∫i cu regulile de s„n„tate ∫i de
protec˛ie a animalelor, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 925/2005, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 804 din 5 septembrie 2005, ce creeaz„ cadrul juridic necesar
aplic„rii directe, de la data ader„rii, a Regulamentului Parlamentului European ∫i al Consiliului
nr. 882/2004 (CE), a ˛„rilor ter˛e pentru care sunt permise importuri de furaje;
b) unitatea de expediere figureaz„ pe o list„ Óntocmit„ ∫i actualizat„ de ˛ara ter˛„, Ón
conformitate cu art. 47 din regulile aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 925/2005, a unit„˛ilor
pentru care sunt permise importuri de hran„ pentru animale;
c) hrana pentru animale este produs„ de unitatea de expediere sau de o alt„ unitate inclus„
Ón lista men˛ionat„ la lit. b) sau din cadrul Comunit„˛ii Europene; ∫i
d) hrana pentru animale este conform„:
(i) cu cerin˛ele stabilite de prezenta norm„ sanitar„ veterinar„, precum ∫i cu orice legisla˛ie
comunitar„ sau na˛ional„ care stabile∫te reguli pentru hrana pentru animale; sau
(ii) cu acele condi˛ii recunoscute de Comunitatea European„ sau de Autoritatea Na˛ional„
Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor ca fiind cel pu˛in echivalente cu
acestea; sau
(iii) atunci c‚nd exist„ un acord specific Óntre Comunitatea European„ ∫i ˛ara exportatoare,
cu cerin˛ele con˛inute de acesta.
(2) Se poate adopta un model de certificat de import Ón conformitate cu cerin˛ele Uniunii
Europene.
ARTICOLUL 24
M„suri provizorii

P‚n„ la Óntocmirea listelor prev„zute la art. 23 alin. (1) lit. a) ∫i b), importurile continu„ s„ fie
autorizate Ón condi˛iile stabilite la art. 6 din Norma sanitar„ veterinar„ ce stabile∫te unele m„suri
pentru implementarea Normei sanitare veterinare care stabile∫te condi˛iile ∫i modalit„˛ile pentru
aprobarea ∫i Ónregistrarea unor Óntreprinderi ∫i intermediari ce opereaz„ Ón sectorul nutri˛iei
animalelor, aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor nr. 29/2005, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 136 din
14 februarie 2005, ce transpune Ón legisla˛ia na˛ional„ Directiva Comisiei nr. 98/51/CE.
ARTICOLUL 25
Exporturi

Hrana pentru animale, inclusiv cea destinat„ animalelor de la care nu se ob˛in produse
alimentare, produs„ Ón Rom‚nia Ón scopul comercializ„rii Ón ˛„ri ter˛e, trebuie s„ fie conform„ cu
dispozi˛iile art. 12 din Regulamentul Parlamentului European ∫i al Consiliului nr. 178/2002(CE).
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CAPITOLUL V
Dispozi˛ii finale
ARTICOLUL 26
M„suri de implementare

M„surile de aplicare se adopt„ Ón conformitate cu cerin˛ele Uniunii Europene.
ARTICOLUL 27
Modific„rile anexelor nr. 1, 2 ∫i 3

Anexele nr. 1, 2 ∫i 3 pot fi modificate Ón conformitate cu cerin˛ele Uniunii Europene, pentru a
se ˛ine seama de:
a) elaborarea unor ghiduri de bun„ practic„;
b) experien˛a dob‚ndit„ Ón cadrul aplic„rii unor sisteme bazate pe HACCP Ón conformitate cu
art. 6;
c) progresul tehnologic;
d) avizele ∫tiin˛ifice, Ón special noile analize ale riscurilor;
e) stabilirea obiectivelor din domeniul siguran˛ei hranei pentru animale;
∫i
f) elaborarea cerin˛elor referitoare la opera˛iuni specifice.
ARTICOLUL 28
Derog„ri de la anexele nr. 1, 2 ∫i 3

Se pot acorda derog„ri de la anexele nr. 1, 2 ∫i 3 din motive speciale, Ón conformitate cu
cerin˛ele Uniunii Europene, cu condi˛ia ca derog„rile respective s„ nu afecteze realizarea
obiectivelor stabilite de prezenta norm„ sanitar„ veterinar„.
ARTICOLUL 29
Sistemul de alert„ rapid„

Dac„ o anumit„ hran„ pentru animale, inclusiv hrana destinat„ animalelor de la care nu se
ob˛in produse alimentare, prezint„ un risc serios pentru s„n„tatea uman„ sau animal„ ori pentru
mediu, se aplic„, mutatis mutandis, art. 50 din Regulamentul Parlamentului European ∫i al
Consiliului nr. 178/2002 (CE).
ARTICOLUL 30
Sanc˛iuni

Œnc„lcarea dispozi˛iilor prezentei norme sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor
constituie contraven˛ie ∫i se sanc˛ioneaz„ conform Hot„r‚rii Guvernului nr. 984/2005 privind
stabilirea ∫i sanc˛ionarea contraven˛iilor la normele sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a
alimentelor, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 814 din 8 septembrie 2005, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
ARTICOLUL 31

Anexele nr. 1—5 fac parte integrant„ din prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ ∫i pentru
siguran˛a alimentelor.

ANEXA Nr. 1
la norma sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor

PRODUCﬁIA PRIMAR√
PARTEA A
Cerin˛e care se aplic„ Óntreprinderilor din sectorul hranei pentru animale,
la nivel de produc˛ie primar„ de hran„ pentru animale, men˛ionate la art. 5 alin. (1)
I. Dispozi˛ii referitoare la igien„

1. Operatorii din sectorul hranei pentru animale, responsabili de produc˛ia primar„ de furaje,
trebuie s„ se asigure c„ gestionarea ∫i efectuarea acestor activit„˛i au loc astfel Ónc‚t riscurile ce
pot afecta siguran˛a hranei pentru animale s„ fie prevenite, eliminate sau reduse la un nivel
minim.
2. Operatorii din sectorul hranei pentru animale se asigur„, pe c‚t posibil, c„ produsele
primare fabricate, preparate, salubre, ambalate, depozitate ∫i transportate sub r„spunderea lor sunt
protejate Ómpotriva contamin„rii ∫i deterior„rii.
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3. Operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie s„ Óndeplineasc„ obliga˛iile men˛ionate
la pct. 1 ∫i 2, conform‚ndu-se prevederilor legislative na˛ionale ∫i comunitare referitoare la
controlul riscurilor, inclusiv:
(i) m„surilor destinate s„ controleze orice contaminare periculoas„, cum este cea provenit„
din aer, sol, ap„, Óngr„∫„minte, produse fitosanitare, biocide, produse medicinale de uz
veterinar, precum ∫i din manipularea ∫i eliminarea de∫eurilor; ∫i
(ii) m„surilor referitoare la s„n„tatea plantelor, la s„n„tatea animalelor ∫i la mediu care au
efecte asupra siguran˛ei hranei pentru animale, inclusiv programelor de supraveghere ∫i
control al zoonozelor ∫i agen˛ilor zoonotici.
4. Atunci c‚nd este necesar, operatorii din sectorul hranei pentru animale iau m„suri adecvate,
Ón special pentru:
a) men˛inerea Ón stare de cur„˛enie ∫i, la nevoie, dup„ cur„˛area, dezinfectarea
corespunz„toare a instala˛iilor, echipamentelor, containerelor, ambalajelor ∫i vehiculelor utilizate
pentru producerea, prepararea, m„surarea, ambalarea, depozitarea ∫i transportul furajelor;
b) garantarea, dup„ caz, a condi˛iilor de produc˛ie, transport ∫i depozitare igienic„ a hranei
pentru animale, precum ∫i a salubrit„˛ii acesteia;
c) utilizarea apei curate ori de c‚te ori este necesar, pentru evitarea riscului de contaminare;
d) prevenirea, pe c‚t posibil, a pericolului de contaminare prin animale ∫i organisme
d„un„toare;
e) depozitarea ∫i manipularea separat„ ∫i sigur„ a de∫eurilor ∫i substan˛elor periculoase, Ón
scopul evit„rii riscului de contaminare;
f) asigurarea c„ materialele ambalajelor nu constituie o surs„ de contaminare periculoas„ a
hranei pentru animale;
g) luarea Ón considerare a rezultatelor oric„rei analize efectuate pe probele prelevate din
produsele primare sau a altor probe relevante pentru siguran˛a hranei pentru animale.
II. P„strarea registrelor

1. Operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie s„ Óntocmeasc„ registre privind m„surile
puse Ón aplicare pentru controlul corespunz„tor al riscurilor, Ón func˛ie de natura ∫i capacitatea
unit„˛ii din sectorul hranei pentru animale. Operatorii din acest sector trebuie s„ pun„ la dispozi˛ia
autorit„˛ii competente informa˛iile relevante prev„zute Ón aceste registre.
2. Operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie s„ ˛in„ Ón special registre privind:
a) orice utilizare de produse fitosanitare ∫i biocide;
b) utilizarea de semin˛e modificate genetic;
c) orice apari˛ie de organisme d„un„toare sau de boli susceptibile s„ afecteze siguran˛a
produselor primare;
d) rezultatele oric„rei analize a probelor prelevate din produsele primare sau a altor probe
prelevate Ón scopul diagnostic„rii, cu importan˛„ pentru siguran˛a hranei pentru animale;
e) sursa ∫i cantitatea fiec„rei intr„ri de hran„ pentru animale, precum ∫i destina˛ia ∫i cantitatea
fiec„rei ie∫iri de hran„ pentru animale.
3. Alte persoane, precum medicii veterinari, agronomii ∫i tehnicienii din ferm„, Ói pot asista pe
operatorii din sectorul hranei pentru animale s„ Óntocmeasc„ ∫i s„ ˛in„ registre, Ón func˛ie de
activit„˛ile pe care le exercit„ Ón cadrul exploata˛iei.
PARTEA B
Recomand„ri referitoare la ghidurile de bun„ practic„
1. Atunci c‚nd se elaboreaz„ ghidurile na˛ionale men˛ionate la cap. III din norma sanitar„
veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor, acestea trebuie s„ cuprind„ prevederi privind bunele
practici de control al riscurilor Ón stadiul produc˛iei primare a hranei pentru animale.
2. Ghidurile de bun„ practic„ cuprind informa˛ii corespunz„toare privind riscurile ce apar Ón
stadiul produc˛iei primare a hranei pentru animale ∫i m„surile de control al acestor riscuri, inclusiv
m„surile relevante prev„zute de legisla˛ia comunitar„ ∫i na˛ional„ sau de programele comunitare ∫i
na˛ionale, precum:
a) controlul contamin„rii, spre exemplu cu micotoxine, metale grele ∫i substan˛e radioactive;
b) utilizarea apei, a de∫eurilor organice ∫i a Óngr„∫„mintelor;
c) utilizarea corect„ ∫i corespunz„toare a produselor fitosanitare ∫i a biocidelor, precum ∫i
trasabilitatea acestora;
d) utilizarea corect„ ∫i corespunz„toare a produselor medicinale de uz veterinar ∫i a aditivilor
furajeri, precum ∫i trasabilitatea acestora;
e) prepararea, depozitarea ∫i trasabilitatea materiilor furajere;
f) eliminarea corespunz„toare a animalelor moarte, a de∫eurilor ∫i a gunoiului de grajd;
g) m„surile de protec˛ie destinate prevenirii introducerii unor boli contagioase transmisibile la
animale prin intermediul hranei pentru animale ∫i orice obliga˛ie de notificare a acestor m„suri
autorit„˛ii competente;
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h) procedurile, practicile ∫i metodele care permit garantarea c„ hrana pentru animale este
produs„, preparat„, ambalat„, depozitat„ ∫i transportat„ Ón condi˛ii de igien„ corespunz„toare,
inclusiv cur„˛area eficient„ ∫i controlul organismelor d„un„toare;
i) detalii privind Óntocmirea ∫i ˛inerea registrelor.

ANEXA Nr. 2
la norma sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor

CERINﬁE
care se aplic„ Óntreprinderilor din sectorul hranei pentru animale
care nu desf„∫oar„ activit„˛i de produc˛ie primar„ de hran„ pentru animale,
men˛ionate la art. 5 alin. (1)
A. Instala˛ii ∫i echipamente

1. Instala˛iile, echipamentele, containerele, ambalajele ∫i vehiculele pentru procesarea ∫i
depozitarea furajelor ∫i spa˛iul Ónconjur„tor trebuie s„ fie men˛inute Ón stare de cur„˛enie ∫i trebuie
s„ fie implementate programe eficiente pentru controlul d„un„torilor.
2. Prin asamblarea, proiectarea, construc˛ia ∫i dimensiunile lor, instala˛iile ∫i echipamentele
trebuie:
a) s„ poat„ fi u∫or cur„˛ate ∫i/sau dezinfectate;
b) s„ permit„ reducerea la minimum a riscului de eroare ∫i prevenirea contamin„rii, a
contamin„rii Óncruci∫ate ∫i, Ón general, a oric„rui efect nefavorabil asupra siguran˛ei ∫i calit„˛ii
produselor. Echipamentele care intr„ Ón contact cu hrana pentru animale trebuie s„ fie uscate
dup„ fiecare proces de cur„˛are umed„.
3. Instala˛iile ∫i echipamentele care trebuie s„ serveasc„ opera˛iunilor de amestec ∫i/sau de
fabricare trebuie s„ fie supuse periodic unor verific„ri corespunz„toare, Ón conformitate cu
procedurile scrise, stabilite Ón prealabil de fabricant, pentru produse.
a) Totalitatea balan˛elor ∫i dispozitivelor de m„surat utilizate la fabricarea hranei pentru animale
trebuie s„ corespund„ gamei de greut„˛i sau de volume de m„surat, iar precizia acestora trebuie
s„ fie controlat„ periodic.
b) Toate dispozitivele de amestec utilizate la fabricarea hranei pentru animale trebuie s„
corespund„ gamei de greut„˛i sau de volume ce sunt amestecate ∫i trebuie s„ poat„ fabrica
amestecuri ∫i dilu˛ii omogene. Operatorii trebuie s„ demonstreze eficien˛a dispozitivelor de
amestecat Ón ceea ce prive∫te omogenitatea.
4. Instala˛iile trebuie s„ aib„ o iluminare natural„ ∫i/sau artificial„ suficient„.
5. Sistemele de evacuare a apelor reziduale trebuie s„ fie adaptate scopului c„ruia Ói sunt
destinate; acestea trebuie s„ fie astfel proiectate ∫i construite Ónc‚t s„ se previn„ orice risc de
contaminare a furajelor.
6. Apa utilizat„ la fabricarea hranei pentru animale trebuie s„ aib„ un nivel de calitate adecvat
pentru animale; conductele de ap„ trebuie s„ fie fabricate din materiale inerte.
7. Evacuarea apelor reziduale menajere, a apelor uzate ∫i a apelor pluviale trebuie s„ fie
efectuat„ Ón a∫a fel Ónc‚t s„ se asigure protec˛ia echipamentelor, precum ∫i siguran˛a ∫i calitatea
hranei pentru animale. Deteriorarea ∫i praful trebuie evitate pentru a se preveni contaminarea cu
d„un„tori.
8. Ferestrele ∫i alte deschideri trebuie s„ fie protejate, dup„ caz, Ómpotriva d„un„torilor. U∫ile
trebuie s„ fie etan∫e ∫i atunci c‚nd sunt Ónchise trebuie s„ asigure protec˛ia Ómpotriva
d„un„torilor.
9. Dac„ este necesar, plafoanele, plafoanele false ∫i alte echipamente suspendate trebuie s„
fie concepute, construite ∫i finisate astfel Ónc‚t s„ previn„ acumularea murd„riei ∫i s„ reduc„
condensul, apari˛ia de mucegaiuri nedorite ∫i r„sp‚ndirea de particule care pot d„una siguran˛ei ∫i
calit„˛ii hranei pentru animale.
B. Personalul

Œntreprinderile din sectorul hranei pentru animale trebuie s„ dispun„ de personal suficient ∫i
care s„ de˛in„ competen˛ele ∫i calific„rile necesare pentru fabricarea produselor respective.
Trebuie s„ se stabileasc„ o organigram„, care s„ precizeze calific„rile (de exemplu: diplomele,
experien˛a profesional„) ∫i r„spunderile personalului de supraveghere ∫i care s„ fie pus„ la
dispozi˛ia autorit„˛ilor competente. Œntregul personal trebuie s„ fie informat Ón scris cu privire la
Óndatoririle, r„spunderile ∫i competen˛ele sale, Ón special cu ocazia fiec„rei modific„ri, astfel Ónc‚t
s„ se ob˛in„ produse la calitatea dorit„.
C. Produc˛ia

1. Trebuie s„ fie desemnat„ o persoan„ calificat„, care s„ r„spund„ de produc˛ie.
2. Operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie s„ se asigure c„ diferitele etape ale
produc˛iei sunt realizate Ón conformitate cu procedurile ∫i instruc˛iunile scrise, elaborate Ón prealabil
pentru stabilirea, verificarea ∫i controlul punctelor critice din procesul de fabrica˛ie.
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3. Trebuie s„ se adopte m„suri cu caracter tehnic sau organizatoric pentru a se preveni sau
reduce la minimum, dup„ caz, contaminarea Óncruci∫at„ ∫i erorile. Trebuie s„ existe mijloace
suficiente ∫i adecvate pentru efectuarea verific„rilor Ón cursul procesului de fabrica˛ie.
4. Trebuie s„ se asigure o monitorizare care s„ permit„ depistarea prezen˛ei Ón hrana pentru
animale a unor substan˛e indezirabile ∫i a altor contaminan˛i interzi∫i, din motive care privesc
s„n„tatea uman„ sau animal„ ∫i trebuie s„ se aplice strategii de control corespunz„toare pentru
a reduce la minimum riscurile.
5. De∫eurile ∫i materiile prime ce nu sunt destinate ca hran„ pentru animale trebuie s„ fie
izolate ∫i identificate. Toate materiile prime care con˛in niveluri de medicamente de uz veterinar
sau contaminan˛i ce pot constitui un risc ori care prezint„ alte riscuri trebuie s„ fie eliminate Ón
mod corespunz„tor ∫i nu trebuie utilizate ca hran„ pentru animale.
6. Fabrican˛ii din sectorul hranei pentru animale iau m„surile corespunz„toare pentru a asigura
trasabilitatea efectiv„ a produselor.
D. Controlul calit„˛ii

1. Dac„ este necesar, trebuie s„ se desemneze o persoan„ calificat„, care s„ r„spund„ de
controlul calit„˛ii.
2. Œntreprinderile din sectorul hranei pentru animale trebuie s„ aib„ acces, Ón cadrul unui sistem
de control al calit„˛ii, la un laborator cu personal ∫i echipamente adecvate.
3. Trebuie s„ se elaboreze Ón scris ∫i s„ fie implementat un plan de control al calit„˛ii; acesta
trebuie s„ cuprind„ Ón special verific„ri ale punctelor critice ale procesului de fabrica˛ie, procedurile
∫i frecven˛a de prelev„ri ale probelor, metode de analiz„ ∫i frecven˛a acestora, respectarea
specifica˛iilor, precum ∫i destina˛ia care trebuie dat„ produselor Ón cazul neconformit„˛ii, Óntre
stadiul materiilor prime procesate ∫i cel al produselor finite.
4. Documentele referitoare la materiile prime utilizate la fabricarea produsului final se p„streaz„
de c„tre fabricant pentru asigurarea trasabilit„˛ii. Aceste documente sunt puse la dispozi˛ia
autorit„˛ilor competente pe o perioad„ corespunz„toare scopului pentru care produsele sunt puse
pe pia˛„. De asemenea, probele de ingrediente ∫i din fiecare lot de produse fabricate puse pe
pia˛„ sau din fiecare parte specific„ a produc˛iei (Ón cazul unei produc˛ii continue) se preleveaz„
Ón cantitate suficient„, Ón conformitate cu o procedur„ stabilit„ Ón prealabil de fabricant, ∫i se
p„streaz„ pentru asigurarea trasabilit„˛ii (aceste prelev„ri trebuie s„ fie periodice, Ón cazul unei
fabric„ri care r„spunde numai nevoilor proprii ale fabricantului). Probele se sigileaz„ ∫i eticheteaz„
pentru a putea fi identificate cu u∫urin˛„; ele sunt depozitate Ón condi˛ii care s„ Ómpiedice orice
modificare a compozi˛iei acestora sau orice alterare. Probele sunt ˛inute la dispozi˛ia autorit„˛ilor
competente pe o perioad„ adaptat„ scopului c„ruia Ói este destinat„ hrana pentru animale pus„
pe pia˛„. Œn cazul furajelor destinate unor animale de la care nu se ob˛in produse alimentare,
produc„torul de furaje trebuie s„ p„streze numai probe din produsul finit.
E. Depozitare ∫i transport

1. Hrana pentru animale procesat„ se separ„ de materiile furajere neprocesate ∫i de aditivi, Ón
scopul prevenirii contamin„rii Óncruci∫ate; se vor utiliza materiale de ambalare corespunz„toare.
2. Hrana pentru animale se depoziteaz„ ∫i se transport„ Ón containere corespunz„toare. Ea
trebuie s„ fie depozitat„ Ón spa˛ii proiectate, adaptate ∫i Óntre˛inute astfel Ónc‚t s„ asigure condi˛ii
corespunz„toare de depozitare, la care accesul s„ fie rezervat persoanelor autorizate de operatorii
din sectorul hranei pentru animale.
3. Hrana pentru animale se depoziteaz„ ∫i se transport„ astfel Ónc‚t s„ poat„ fi u∫or
identificat„, Ón scopul prevenirii confuziilor sau contamin„rii Óncruci∫ate ∫i a deterior„rii acesteia.
4. Containerele ∫i echipamentele utilizate pentru transportul, depozitarea, direc˛ionarea,
manipularea ∫i c‚nt„rirea hranei pentru animale se men˛in Ón stare de cur„˛enie. Se stabilesc
planuri de cur„˛are ∫i se reduc la minimum urmele de detergen˛i ∫i dezinfectan˛i.
5. De∫eurile trebuie s„ fie reduse la minimum ∫i ˛inute sub control pentru a se limita invazia
d„un„torilor.
6. Dac„ este necesar, temperaturile se men˛in la un nivel c‚t mai cobor‚t, pentru prevenirea
condensului ∫i a murd„riei.
F. P„strarea registrelor

1. To˛i operatorii din sectorul hranei pentru animale, inclusiv cei care opereaz„ numai Ón
calitate de comercian˛i, f„r„ a de˛ine vreodat„ produsele Ón spa˛ii proprii, trebuie s„ p„streze Óntr-un
registru datele relevante, inclusiv date cuprinz„toare referitoare la achizi˛ii, produc˛ie ∫i v‚nz„ri,
care permit trasabilitatea efectiv„ Óntre recep˛ie ∫i livrare, inclusiv exportul p‚n„ la destina˛ia final„.
2. Operatorii din sectorul hranei pentru animale, cu excep˛ia celor care opereaz„ numai Ón
calitate de comercian˛i, f„r„ s„ de˛in„ vreodat„ produse Ón spa˛iile proprii, trebuie s„ p„streze
Óntr-un registru:
2.1. documentele referitoare la procesul de fabrica˛ie ∫i la controale. Œntreprinderile din sectorul
hranei pentru animale trebuie s„ dispun„ de un sistem de documentare conceput pentru stabilirea
∫i controlul punctelor critice din procesul de fabrica˛ie, precum ∫i pentru stabilirea ∫i implementarea
unui plan de control al calit„˛ii. Ele trebuie s„ p„streze rezultatele controalelor relevante efectuate.
Acest set de documente se p„streaz„ pentru a permite urm„rirea istoricului fabrica˛iei fiec„rui lot
de produse puse Ón circula˛ie ∫i stabilirea r„spunderilor Ón cazul unei reclama˛ii.

13

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 798/21.IX.2006
2.2. Documente referitoare la trasabilitate, Ón special:
a) pentru aditivii furajeri:
(i) natura ∫i cantitatea aditivilor produ∫i, datele respective de fabrica˛ie ∫i, dac„ este
necesar, num„rul lotului sau p„r˛ii specifice a produc˛iei, Ón cazul produc˛iei continue;
(ii) numele ∫i adresa unit„˛ii c„reia i-au fost livra˛i aditivii, natura ∫i cantitatea aditivilor
livra˛i ∫i, dac„ este necesar, num„rul lotului sau al p„r˛ii specifice a produc˛iei, Ón cazul
produc˛iei continue;
b) pentru produsele men˛ionate de norma sanitar„ veterinar„ aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui
Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 143/2006:
(i) natura produselor ∫i cantitatea produs„, datele respective de fabrica˛ie ∫i, dac„ este
necesar, num„rul lotului sau al p„r˛ii specifice a produc˛iei, Ón cazul produc˛iei continue;
(ii) numele ∫i adresa unit„˛ilor sau utilizatorilor (unit„˛i sau fermieri) c„rora le-au fost livrate
aceste produse, precum ∫i preciz„ri privind natura ∫i cantitatea produselor livrate ∫i,
dac„ este necesar, num„rul lotului sau p„r˛ii specifice de produc˛ie, Ón cazul produc˛iei
continue;
c) pentru premixuri:
(i) numele ∫i adresa produc„torilor sau furnizorilor de aditivi, natura ∫i cantitatea aditivilor
utiliza˛i ∫i, dup„ caz, num„rul lotului sau p„r˛ii specifice a produc˛iei, Ón cazul produc˛iei
continue;
(ii) data fabrica˛iei premixului ∫i, dac„ este necesar, num„rul lotului;
(iii) numele ∫i adresa unit„˛ii c„reia Ói este livrat premixul, data livr„rii, natura ∫i cantitatea
premixului livrat ∫i, dac„ este necesar, num„rul lotului;
d) pentru furajele combinate/materiile furajere:
(i) numele ∫i adresa fabrican˛ilor sau furnizorilor de aditivi/premixuri, natura ∫i cantitatea
premixului utilizat ∫i, dac„ este necesar, num„rul lotului;
(ii) numele ∫i adresa furnizorilor de materii furajere ∫i furaje complementare ∫i data livr„rii;
(iii) tipul, cantitatea ∫i formula furajelor combinate;
(iv) natura ∫i cantitatea materiilor furajere sau furajelor combinate fabricate, precum ∫i data
fabrica˛iei, numele ∫i adresa cump„r„torului (spre exemplu, fermieri sau operatori din
sectorul hranei pentru animale).
G. Reclama˛ii ∫i returnarea produselor

1. Operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie s„ pun„ Ón aplicare un
Ónregistrare ∫i de solu˛ionare a reclama˛iilor.
2. Operatorii trebuie s„ pun„ Ón aplicare, atunci c‚nd este necesar, un sistem care
returnarea rapid„ a produselor care se afl„ Ón re˛eaua de distribu˛ie. Ace∫tia trebuie s„
prin intermediul unor proceduri scrise, destina˛ia oric„rui produs returnat, astfel Ónc‚t
repunerea lor Ón circula˛ie acestea s„ fie supuse unui nou control al calit„˛ii.

sistem de
s„ permit„
stabileasc„
Ónainte de

ANEXA Nr. 3
la norma sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor

I. Bunele practici Ón domeniul hr„nirii animalelor
P„∫unatul

P„∫unatul pe anumite p„∫uni ∫i terenuri cultivate trebuie gestionat astfel Ónc‚t s„ se reduc„ la
minimum contaminarea produselor alimentare de origine animal„ cu agen˛i fizici, biologici sau
chimici ce pot constitui un risc.
C‚nd este necesar, trebuie s„ existe o perioad„ de a∫teptare suficient„ Ónainte de a se l„sa
animalele s„ pasc„ pe p„∫uni, culturi ∫i miri∫ti ∫i Óntre p„∫unatul prin rota˛ie, Ón scopul reducerii la
minimum a contamin„rii Óncruci∫ate biologice prin gunoi de grajd, atunci c‚nd acest risc este
prezent, ∫i al garant„rii respect„rii intervalelor de siguran˛„ stabilite pentru tratarea cu produse
chimice destinate agriculturii.
II. Cerin˛e privind echipamentele ad„posturilor ∫i echipamentele destinate hr„nirii animalelor
Unitatea de produc˛ie animal„ trebuie s„ fie conceput„ Ón a∫a fel Ónc‚t s„ poat„ fi igienizat„
corespunz„tor. Unitatea de produc˛ie animal„ ∫i echipamentul utilizat la hr„nirea animalelor trebuie
s„ fac„ obiectul unei cur„˛„ri am„nun˛ite ∫i regulate pentru prevenirea riscurilor. Produsele chimice
pentru cur„˛are ∫i dezinfectare trebuie utilizate Ón conformitate cu instruc˛iunile ∫i depozitate
separat de hrana pentru animale ∫i spa˛iile pentru hr„nire.
Trebuie s„ se asigure un sistem de control al d„un„torilor pentru prevenirea p„trunderii
acestora Ón unitatea de produc˛ie animal„, Ón scopul reducerii la minimum a posibilit„˛ii de
contaminare a hranei pentru animale ∫i a a∫ternuturilor de paie sau a zonelor destinate
animalelor.
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Cl„dirile ∫i echipamentele destinate hr„nirii animalelor trebuie s„ fie men˛inute curate. Trebuie
s„ se aplice sisteme de evacuare periodic„ a gunoiului de grajd ∫i a de∫eurilor ∫i de eliminare a
celorlalte surse posibile de contaminare a hranei pentru animale.
Furajele ∫i a∫ternuturile din paie, utilizate Ón unitatea de produc˛ie animal„, trebuie s„ fie
schimbate frecvent ∫i Ónainte de apari˛ia mucegaiurilor.
A. Hr„nirea
1. Depozitarea

Hrana pentru animale trebuie s„ fie depozitat„ separat de agen˛ii chimici ∫i celelalte produse
interzise Ón hrana pentru animale. Zonele de depozitare ∫i containerele trebuie s„ fie curate ∫i
uscate ∫i, dac„ este necesar, trebuie s„ se aplice m„suri corespunz„toare de combatere a
d„un„torilor. Zonele de depozitare ∫i containerele trebuie s„ fie cur„˛ate periodic pentru prevenirea
contamin„rii Óncruci∫ate nedorite.
Semin˛ele trebuie s„ fie depozitate Ón mod corespunz„tor ∫i Óntr-un loc inaccesibil animalelor.
Hrana medicamentat„ ∫i nemedicamentat„ pentru animale, care este destinat„ unor categorii
sau specii de animale diferite, se depoziteaz„ astfel Ónc‚t s„ se reduc„ riscul hr„nirii animalelor,
altele dec‚t cele pentru care este destinat„.
2. Distribuirea furajelor

Sistemul de distribuire a hranei pentru animale Ón ferm„ trebuie s„ garanteze c„ furajele
adecvate sunt trimise la destina˛ia corect„. Œn momentul distribuirii ∫i hr„nirii, hrana pentru animale
trebuie s„ fie astfel manipulat„ Ónc‚t s„ se previn„ contaminarea Ón zonele de depozitare sau de
c„tre echipamentele contaminate. Hrana nemedicamentat„ ∫i cea medicamentat„ pentru animale
se manipuleaz„ separat, Ón scopul prevenirii contamin„rii.
Œn ferm„, vehiculele pentru transportul hranei pentru animale, precum ∫i echipamentele
destinate hr„nirii animalelor trebuie s„ fie cur„˛ate periodic, Ón special atunci c‚nd sunt utilizate la
livrarea ∫i distribuirea hranei medicamentate pentru animale.
B. Hrana ∫i apa pentru animale

Apa destinat„ ad„p„rii sau acvaculturii trebuie s„ fie de un nivel calitativ corespunz„tor pentru
animalele de produc˛ie. Atunci c‚nd exist„ suspiciunea unei contamin„ri a animalelor ∫i a
produselor de origine animal„ prin ap„, se iau m„suri de evaluare a riscurilor ∫i de reducere la
minimum a acestora.
Instala˛iile de hr„nire ∫i ad„pare trebuie s„ fie astfel proiectate, construite ∫i amplasate Ónc‚t
s„ se reduc„ la minimum riscurile de contaminare a hranei pentru animale ∫i a apei. Sistemele
de ad„pare trebuie s„ fie cur„˛ate ∫i Óntre˛inute periodic.
C. Personalul

Persoana care r„spunde de hr„nirea ∫i manipularea animalelor trebuie s„ aib„ aptitudinile,
cuno∫tin˛ele ∫i capacit„˛ile necesare acestei activit„˛i.

ANEXA Nr. 4
la norma sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor

CAPITOLUL 1
1. Aditivii autoriza˛i Ón baza normei sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor aprobate
prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor
nr. 196/2006 sunt urm„torii:
a) aditivi nutri˛ionali: to˛i aditivii care fac parte din grup„;
b) aditivii zootehnici: to˛i aditivii care fac parte din grup„;
c) aditivii tehnologici: aditivii reglementa˛i de pct. 1 lit. b) (antioxidan˛i) din anexa nr. 1 la
norma sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui
Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 196/2006: numai cei al
c„ror con˛inut maxim este stabilit;
d) aditivi senzoriali: aditivii reglementa˛i de pct. 2 lit. a) (coloran˛i) din anexa nr. 1 la norma
sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii
Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 196/2006: carotenoide ∫i xantofile.
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2. Produsele men˛ionate Ón norma sanitar„ veterinar„ aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui
Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 143/2006 sunt
urm„toarele:
a) proteine ob˛inute din microorganisme care apar˛in grupei de bacterii, drojdii, alge, ciuperci
inferioare: toate produsele care fac parte din grup„ (cu excep˛ia subgrupei 1.2.1);
b) coproduse ale fabrica˛iei de aminoacizi ob˛inu˛i prin fermenta˛ie: toate produsele care fac
parte din grup„.
CAPITOLUL 2
Aditivii autoriza˛i Ón baza normei sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor aprobate
prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor
nr. 196/2006 sunt urm„torii:
a) aditivi zootehnici: aditivii reglementa˛i de pct. 4 lit. d) (al˛i aditivi zootehnici) din anexa nr. 1
la norma sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui
Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 196/2006:
(i) antibiotice: to˛i aditivii;
(ii) coccidiostatice ∫i histomonostatice: to˛i aditivii;
(iii) promotori de cre∫tere: to˛i aditivii;
b) aditivi nutri˛ionali:
(i) aditivii reglementa˛i de pct. 3 lit. a) (vitamine, provitamine ∫i substan˛e cu efect analog
bine definite din punct de vedere chimic) din anexa nr. 1 la norma sanitar„ veterinar„
∫i pentru siguran˛a alimentelor aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale
Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 196/2006: A ∫i D;
(ii) aditivii reglementa˛i de pct. 3 lit. b) (compu∫i de oligoelemente) din anexa nr. 1 la
norma sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor aprobat„ prin Ordinul
pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor
nr. 196/2006: Cu ∫i Se.
CAPITOLUL 3
Aditivii autoriza˛i Ón baza normei sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor aprobate
prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor
nr. 196/2006 sunt urm„torii:
— aditivi zootehnici: aditivii reglementa˛i de pct. 4 lit. d) (al˛i aditivi zootehnici) din anexa nr. 1
la norma sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui
Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 196/2006:
(i) antibiotice: to˛i aditivii;
(ii) coccidiostatice ∫i histomonostatice: to˛i aditivii;
(iii) promotori de cre∫tere: to˛i aditivii.

ANEXA Nr. 5
la norma sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor

CAPITOLUL I
Lista Óntreprinderilor aprobate din sectorul hranei pentru animale
1
Num„rul de
identificare

2
Activitatea

3

4

5

Numele sau
denumirea comercial„1)

Adresa2)

Observa˛ii

1)

Numele sau denumirea comercial„ a Óntreprinderilor din sectorul nutri˛iei animalelor.

2)

Adresa Óntreprinderilor din sectorul nutri˛iei animalelor.

CAPITOLUL II
Num„rul de identificare trebuie s„ aib„ urm„toarea structur„:
1. caracterul alfanumeric îα“, dac„ Óntreprinderea din sectorul hranei pentru animale este
aprobat„;
2. codul ISO al Rom‚niei, al statului membru al Uniunii Europene sau al ˛„rii ter˛e unde este
localizat„ Óntreprinderea;
3. num„rul de referin˛„ na˛ional, care cuprinde maximum opt caractere alfanumerice.
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ORDIN
privind abrogarea unor ordine ale ministrului s„n„t„˛ii
Œn temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
S„n„t„˛ii Publice, cu modific„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere Referatul de aprobare al Serviciului achizi˛ii publice E.N. 4.192/2006,
ministrul s„n„t„˛ii publice emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Œncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin se abrog„ urm„toarele ordine
ale ministrului s„n„t„˛ii:
— Ordinul ministrului s„n„t„˛ii nr. 515/2005 privind aprobarea anun˛ului de participare la licita˛ie
∫i a documenta˛iei standard pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei privind externalizarea
serviciilor pentru sp„larea inventarului moale din unit„˛ile sanitare cu paturi, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 553 ∫i 553 bis din 29 iunie 2005;
— Ordinul ministrului s„n„t„˛ii nr. 516/2005 privind aprobarea anun˛ului de participare la licita˛ie
∫i a documenta˛iei standard pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertei privind achizi˛ia public„ de
servicii pentru sp„larea inventarului moale din unit„˛ile sanitare cu paturi, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 553 ∫i 553 bis din 29 iunie 2005;
— Ordinul ministrului s„n„t„˛ii nr. 689/2005 privind aprobarea documenta˛iei standard de
elaborare ∫i prezentare a ofertei pentru externalizarea serviciilor de preparare ∫i servire a hranei
Ón unit„˛ile sanitare, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 708 ∫i 708 bis din
5 august 2005;
— Ordinul ministrului s„n„t„˛ii nr. 690/2005 privind aprobarea documenta˛iei standard de
elaborare ∫i prezentare a ofertei pentru achizi˛ia serviciilor de preparare ∫i servire a hranei Ón
unit„˛ile sanitare, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 708 ∫i 708 bis din
5 august 2005;
— Ordinul ministrului s„n„t„˛ii nr. 832/2005 pentru aprobarea Documenta˛iei privind elaborarea
∫i prezentarea ofertei pentru prestarea serviciilor de cur„˛enie ∫i Óntre˛inere a spa˛iilor din incinta
unit„˛ilor sanitare cu paturi, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 873 ∫i 873 bis
din 29 septembrie 2005;
— Ordinul ministrului s„n„t„˛ii nr. 538/2005 pentru aprobarea Regulamentului achizi˛iilor publice
organizate Ón sistemul sanitar, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 475 din
6 iunie 2005;
— Ordinul ministrului s„n„t„˛ii nr. 1.014/2005 privind modificarea ∫i completarea anexei la
Ordinul ministrului s„n„t„˛ii nr. 538/2005 pentru aprobarea Regulamentului achizi˛iilor publice
organizate Ón sistemul sanitar, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 891 din
5 octombrie 2005.
Art. 2. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
Bucure∫ti, 19 septembrie 2006.
Nr. 1.146.
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