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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 ∫i pentru siguran˛a alimentelor
privind substan˛ele nedorite din hrana pentru animale

ce

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. 70.060 din 22 ianuarie 2007, 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,

tu
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publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene
(JOCE) nr. L 140 din 30 mai 2002, p. 10, a∫a cum a fost
modificat„ ultima dat„ de Directiva Comisiei 2006/77/CE,
publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene
(JOCE) nr. L 271 din 30 septembrie 2006, p. 53—55.
Art. 5. — Dup„ 6 luni de la data public„rii ultimei anexe
la Regulamentul Parlamentului European ∫i al Consiliului
nr. 396/2005 privind nivelurile maxime de reziduuri de
pesticide Ón sau pe hrana ∫i furajele de origine vegetal„
sau animal„, art. 1 alin. (2) lit. c) din anexa la prezentul
ordin se modific„ dup„ cum urmeaz„:
îc) Regulamentului Parlamentului European ∫i al
Consiliului nr. 396/2005 privind nivelurile maxime de
reziduuri de pesticide Ón sau pe hrana ∫i furajele de origine
vegetal„ sau animal„;“.
Art. 6. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare la
30 de zile de la data public„rii.
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Art. 1. — Se aprob„ Norma sanitar„ veterinar„ ∫i
pentru siguran˛a alimentelor privind substan˛ele nedorite din
hrana 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 sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a
alimentelor jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti vor duce la
Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„ Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare
Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 120/2005
privind aprobarea Normei sanitare veterinare ∫i pentru
siguran˛a alimentelor privind substan˛ele nedorite din hrana
pentru animale, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 1.043 din 24 noiembrie 2005.
Art. 4. — Prezentul ordin transpune Directiva
Parlamentului European ∫i a Consiliului nr. 2002/32/CE
privind substan˛ele nedorite din hrana pentru animale,

or

fiz
i

pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor emite urm„torul ordin:

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
Marian Avram
Bucure∫ti, 1 februarie 2007.
Nr. 18.

ANEX√

NORM√ SANITAR√ VETERINAR√ ™I PENTRU SIGURANﬁA ALIMENTELOR
privind substan˛ele nedorite din hrana pentru animale
Art. 1. — (1) Prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ ∫i
pentru siguran˛a alimentelor se aplic„ substan˛elor nedorite
din produsele destinate hranei pentru animale.
(2) Prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ ∫i pentru
siguran˛a alimentelor se aplic„ f„r„ a aduce atingere:

a) Regulamentului Parlamentului European ∫i al
Consiliului (CE) nr. 1831/2003 privind aditivii destina˛i
utiliz„rii Ón nutri˛ia animalelor;
b) Ordinului ministrului agriculturii, p„durilor, apelor ∫i
mediului nr. 507/2003 pentru aprobarea Normei sanitare
veterinare privind circula˛ia ∫i utilizarea materiilor prime
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b) materii furajere — diferite produse de origine vegetal„
sau animal„, Ón stare proasp„t„ ori conservat„, precum ∫i
produsele derivate din procesarea industrial„ a acestora,
substan˛e organice ori anorganice, cu sau f„r„ aditivi, care
sunt destinate consumului de c„tre animale fie direct, ca
atare, fie dup„ procesare, Ón prepararea furajelor combinate
ori ca substraturi pentru premixuri;
c) aditivi furajeri — aditivii a∫a cum sunt defini˛i Ón
Regulamentul (CE) nr. 1831/2003;
d) premixuri — amestecuri de aditivi sau amestecuri de
unul ori mai mul˛i aditivi cu substan˛e folosite ca îpurt„tori“,
destinate producerii de furaje;
e) furaje combinate — amestecuri de materii furajere, cu
sau f„r„ aditivi, care sunt destinate consumului de c„tre
animale ca furaje complete ori complementare;
f) furaje complementare — amestecuri de furaje care au
un con˛inut ridicat Ón anumite substan˛e ∫i care, datorit„
compozi˛iei lor, sunt suficiente pentru o ra˛ie zilnic„ numai
dac„ sunt utilizate Ón combina˛ie cu alte furaje;
g) furaje complete — amestecuri de furaje care, datorit„
compozi˛iei lor, sunt suficiente pentru o ra˛ie zilnic„;
h) produse destinate hranei animalelor — materii furajere,
premixuri, aditivi, produse furajere ∫i toate celelalte produse
destinate utiliz„rii sau utilizate Ón hrana animalelor;
i) ra˛ie zilnic„ — cantitatea medie total„ de furaje,
calculat„ pentru un con˛inut Ón umiditate de 12%, necesar„
zilnic unui animal dintr-o anumit„ specie, categorie de
v‚rst„ ∫i cu o anumit„ produc˛ie, pentru satisfacerea
tuturor necesit„˛ilor acestuia;
j) animale — animale apar˛in‚nd speciilor crescute Ón
mod curent pentru produc˛ie sau consum ∫i hr„nite,
precum ∫i animale care tr„iesc liber Ón s„lb„ticie, Ón cazul
Ón care le sunt administrate furaje;
k) punere Ón circula˛ie sau circula˛ie — de˛inerea de
produse destinate hr„nirii animalelor, Ón scopul v‚nz„rii,
inclusiv oferirea pentru v‚nzare sau orice alt„ form„ de
transfer, liber ori nu, c„tre o parte ter˛„, precum ∫i
v‚nzarea sau alte forme de transfer al acestora;
l) substan˛e nedorite — orice substan˛„ sau produs, cu
excep˛ia agen˛ilor patogeni, care este prezent„ Ón ∫i/sau pe
produsul destinat pentru hr„nirea animalelor ∫i care
prezint„ un poten˛ial pericol pentru s„n„tatea animal„,
s„n„tatea public„, pentru mediu sau care poate avea
efecte negative asupra produc˛iilor animaliere.
Art. 3. — (1) Produsele provenite din ˛„ri ter˛e ∫i
destinate hr„nirii animalelor pot intra, pot fi puse Ón
circula˛ie ∫i/sau pot fi utilizate Ón Rom‚nia ∫i Comunitatea
European„ numai dac„ sunt integre, originale ∫i de o
calitate corespunz„toare pentru comercializare, nu
reprezint„ niciun pericol pentru s„n„tatea public„, s„n„tatea
animal„ sau pentru mediu ∫i nu pot afecta Ón mod negativ
produc˛iile animaliere atunci c‚nd sunt utilizate corect.
(2) Produsele destinate hr„nirii animalelor sunt
considerate conforme cu prevederile alin. (1) dac„ nivelul
de substan˛e nedorite pe care acestea le con˛in

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

furajere, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 683 din 29 septembrie 2003, ce transpune Ón legisla˛ia
na˛ional„ Directiva Consiliului 96/25/CE, ∫i Ordinului
ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor nr. 412/2003
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind
circula˛ia furajelor combinate, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 583 din 15 august 2003, ce
transpune Ón legisla˛ia na˛ional„ Directiva Consiliului
79/373/CEE;
c) Ordinului pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare
Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 147/2004
pentru aprobarea normelor sanitare veterinare ∫i pentru
siguran˛a alimentelor privind reziduurile de pesticide din
produsele de origine animal„ ∫i nonanimal„ ∫i reziduurile
de medicamente de uz veterinar Ón produsele de origine
animal„, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 143 ∫i 143 bis din 17 februarie 2005, ce transpune Ón
legisla˛ia na˛ional„ Directiva Consiliului 86/363/CEE, ∫i
Ordinului pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare
Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor, al ministrului
agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale, al ministrului
s„n„t„˛ii ∫i al pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale pentru
Protec˛ia Consumatorilor nr. 12/173/286/1/124/2006 privind
stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide
Ón ∫i pe fructe, legume, cereale ∫i alte produse de origine
vegetal„, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 430 din 18 mai 2006, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, care transpune Ón legisla˛ia na˛ional„ directivele
Consiliului 76/895/CEE, 86/362/CEE, 90/642/CEE, atunci
c‚nd aceste reziduuri nu sunt men˛ionate Ón anexa nr. 1;
d) legisla˛iei comunitare transpuse Ón legisla˛ia na˛ional„,
privind activitatea veterinar„ Ón rela˛ie cu s„n„tatea public„
∫i s„n„tatea animalelor;
e) Ordinului pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare
Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 143/2006
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind
anumite produse utilizate Ón nutri˛ia animalelor, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 630 din 21 iulie
2006, ce transpune Ón legisla˛ia na˛ional„ Directiva
Consiliului 82/471/CEE;
f) Ordinului ministrului agriculturii, p„durilor, apelor ∫i
mediului nr. 777/2003 pentru aprobarea Normei sanitare
veterinare privind furajele destinate unor scopuri nutri˛ionale
speciale, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 724 din 16 octombrie 2003, ce transpune Ón legisla˛ia
na˛ional„ Directiva Consiliului 93/74/CEE.
Art. 2. — Œn sensul prezentei norme sanitare veterinare
∫i pentru siguran˛a alimentelor, urm„torii termeni se
definesc astfel:
a) furaje — produse de origine vegetal„ sau animal„,
Ón stare natural„, proaspete ori conservate, precum ∫i
produsele derivate din procesarea industrial„ a acestora,
substan˛e organice sau anorganice, utilizate singure ori Ón
amestec, cu sau f„r„ aditivi, utilizate pentru hr„nirea
animalelor;

3

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 130/22.II.2007

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

Art. 8. — Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor trebuie s„ se asigure c„ sunt
Óntreprinse m„suri pentru a garanta at‚t corecta aplicare a
oric„ror proceduri considerate acceptabile Ón conformitate
cu cerin˛ele Uniunii Europene, c‚t ∫i conformitatea
produselor detoxifiate destinate nutri˛iei animalelor cu
prevederile anexei nr. 1.
Art. 9. — Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor trebuie s„ se asigure c„
produsele destinate hranei animalelor Ón conformitate cu
prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a
alimentelor nu sunt supuse altor restric˛ii de circula˛ie Ón
ceea ce prive∫te prezen˛a substan˛elor nedorite, altele
dec‚t cele prev„zute de prezenta norm„ sanitar„ veterinar„
∫i pentru siguran˛a alimentelor ∫i de Regulamentul (CE)
nr. 882/2004.
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(3) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor transmite Comisiei Europene ∫i
statelor membre ale Uniunii Europene toate informa˛iile
relevante ∫i concluziile privind sursele, precum ∫i m„surile
Óntreprinse pentru a reduce nivelul sau a elimina
substan˛ele nedorite. Aceste informa˛ii sunt transmise Ón
cadrul raportului anual ce trebuie transmis Comisiei
Europene conform prevederilor Regulamentului (CE)
nr. 882/2004 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,
except‚ndu-se cazurile c‚nd informa˛iile sunt de o
importan˛„ deosebit„ pentru celelalte state membre ale
Uniunii Europene. Œn acest ultim caz, informa˛iile sunt
transmise imediat.

(3) Œn situa˛ia Ón care Consiliul European sau Comisia
European„ nu a luat o decizie pentru a ˛ine cont de
informa˛iile prezentate de Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„
Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor, m„surile
implementate la nivel na˛ional se men˛in.

pe

(2) Œn scopul reducerii sau elimin„rii surselor de
substan˛e nedorite din produsele destinate hr„nirii
animalelor, Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor, Ón cooperare cu operatorii
economici, efectueaz„ investiga˛ii pentru a identifica sursele
de substan˛e nedorite, Ón cazul Ón care nivelurile maxime
sunt dep„∫ite ∫i Ón cazul Ón care niveluri mari din aceste
substan˛e sunt detectate, lu‚ndu-se Ón considerare nivelurile
de fond ale acestora. Pentru o abordare uniform„ Ón cazul
nivelurilor crescute este necesar s„ se stabileasc„ pragurile
de ac˛iune pentru a se decide Ónceperea acestor
investiga˛ii. Acestea se pot reg„si Ón anexa nr. 2.

(2) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor trebuie s„ informeze imediat celelalte
state membre ale Uniunii Europene ∫i Comisia European„
despre luarea unor decizii conform alin. (1), expun‚nd
bazele acestor decizii.

a

Art. 4. — (1) Substan˛ele nedorite men˛ionate Ón anexa
nr. 1 sunt acceptate Ón produsele destinate hranei
animalelor numai dac„ fac obiectul condi˛iilor stabilite Ón
aceast„ anex„.

au fost adoptate, care demonstreaz„ c„ nivelurile maxime
stabilite Ón anexa nr. 1 sau alte substan˛e care nu sunt
men˛ionate Ón aceast„ list„ prezint„ pericol pentru
s„n„tatea animal„, s„n„tatea public„ ori pentru mediu.

ite

Óndepline∫te cerin˛ele privind nivelurile maxime stabilite Ón
anexa nr. 1.
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Art. 5. — Produsele destinate hranei animalelor care au
un con˛inut dintr-o substan˛„ nedorit„ ce dep„∫e∫te
nivelurile maxime stabilite Ón anexa nr. 1 nu pot fi
amestecate pentru diluare cu acela∫i tip sau alt tip de
produse destinate hranei animalelor.
Art. 6. — Œn cazul Ón care nu exist„ prevederi speciale
pentru furajele complementare, acestea nu pot con˛ine,
av‚ndu-se Ón vedere propor˛ia prev„zut„ de utilizare a
acestora Ón ra˛ia zilnic„, niveluri din substan˛ele nedorite
prev„zute Ón anexa nr. 1 mai mari dec‚t nivelurile stabilite
pentru furajele complete.
Art. 7. — (1) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor poate s„ reduc„ provizoriu
nivelurile maxime existente, s„ fixeze niveluri maxime sau
s„ interzic„ prezen˛a substan˛elor nedorite Ón produsele
destinate hr„nirii animalelor, atunci c‚nd exist„ motive
Óntemeiate, pe baza noilor informa˛ii sau reevalu„rii
informa˛iilor existente f„cute de c‚nd prevederile Ón cauz„

Art. 10. — (1) Prevederile prezentei norme sanitare
veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor se aplic„ ∫i
produselor destinate nutri˛iei animalelor, produse Ón
Rom‚nia pentru a fi exportate Ón ˛„ri ter˛e.
(2) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor poate autoriza reexportul Ón baza
condi˛iilor prev„zute la art. 12 din Regulamentul (CE)
nr. 178/2002 care stabile∫te principiile ∫i cerin˛ele generale
ale legisla˛iei privind alimentele, care Ónfiin˛eaz„ Autoritatea
European„ pentru Siguran˛a Alimentelor ∫i stabile∫te
proceduri Ón probleme de siguran˛a alimentelor. Prevederile
art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 se aplic„
mutatis mutandis.
Art. 11. — Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor informeaz„ Comisia
European„ cu privire la actele normative ∫i prevederile
administrative necesare pentru implementarea prezentei
norme sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor.
Art. 12. — Anexele nr. 1 ∫i 2*) fac parte integrant„ din
prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a
alimentelor.

*) Anexele nr. 1 ∫i 2 sunt reproduse Ón facsimil.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

5

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 130/22.II.2007

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

ANEXA Nr. 1
la norma sanitar„ veterinar„
∫i pentru siguran˛a alimentelor
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ANEXA Nr. 2
la norma sanitar„ veterinar„
∫i pentru siguran˛a alimentelor
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AUTORITATEA NAﬁIONAL√ SANITAR√ VETERINAR√
™I PENTRU SIGURANﬁA ALIMENTELOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind cerin˛ele pentru aprobarea posturilor
de inspec˛ie la frontier„ responsabile pentru controalele sanitare veterinare
ale produselor introduse Ón Comunitatea European„, provenind din ˛„ri ter˛e
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. 25.162 din 22 ianuarie 2007, Óntocmit de Direc˛ia general„, inspec˛ii ∫i
coordonare PIF din cadrul Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
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frontier„ Ón care sunt organizate controale sanitare
veterinare, a condi˛iilor de agreere a posturilor de inspec˛ie
de frontier„ responsabile pentru controalele veterinare ale
animalelor vii ∫i produselor provenind din ˛„ri ter˛e, precum
∫i stabilirea atribu˛iilor personalului posturilor de inspec˛ie
de frontier„, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 714 din 13 octombrie 2003, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
Art. 5. — Prezentul ordin transpune Decizia Comisiei
2001/812/CE privind cerin˛ele pentru aprobarea listei
posturilor de inspec˛ie de frontier„ responsabile pentru
controalele sanitare veterinare ale produselor introduse Ón
Comunitatea European„, provenind din ˛„ri ter˛e, publicat„
Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene (JOCE) L 306
din 23 noiembrie 2001, p. 28.
Art. 6. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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Art. 1. — Se aprob„ Norma sanitar„ veterinar„ privind
cerin˛ele pentru aprobarea posturilor de inspec˛ie la
frontier„ responsabile pentru controalele sanitare veterinare
ale produselor introduse Ón Comunitatea European„,
provenind din ˛„ri ter˛e, prev„zut„ Ón anexa care face parte
integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — 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. — Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor va controla modul de aplicare
a prevederilor prezentului ordin.
Art. 4. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„ Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor, apelor ∫i
mediului nr. 506/2003 pentru aprobarea Normei sanitare
veterinare privind aprobarea listei posturilor de inspec˛ie de

ce

pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor emite urm„torul ordin:
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Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
Marian Avram
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Bucure∫ti, 1 februarie 2007.
Nr. 19.

ANEX√

NORM√ SANITAR√ VETERINAR√
privind cerin˛ele pentru aprobarea posturilor de inspec˛ie la frontier„ responsabile pentru controalele sanitare
veterinare ale produselor introduse Ón Comunitatea European„, provenind din ˛„ri ter˛e
Art. 1. — (1) Un post de inspec˛ie la frontier„, denumit
Ón continuare PIF, const„ Óntr-un grup de spa˛ii destinate
controalelor sanitare veterinare, plasat sub responsabilitatea
unui medic veterinar oficial sau, Ón cazul produselor din
pe∫te, fie a unui medic veterinar oficial, fie a unui agent
oficial la care se face referire Ón Norma sanitar„ veterinar„
care stabile∫te derog„ri de la condi˛iile de aprobare a
posturilor de inspec˛ie de frontier„ localizate Ón porturile Ón
care se debarc„ pe∫te, aprobat„ prin Ordinul ministrului
agriculturii, p„durilor, apelor ∫i mediului nr. 530/2003,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 702
din 7 octombrie 2003, ce transpune Ón legisla˛ia na˛ional„
Decizia 93/352/CEE, ∫i este localizat astfel Ónc‚t spa˛iile s„
constituie o unitate de lucru complet„. Œn cazul Ón care un
PIF este alc„tuit din mai mult de un grup de spa˛ii, dar
care sunt situate Ón acela∫i loc, aria geografic„ a grupului
va delimita PIF care trebuie s„ poarte un singur nume.

(2) Un PIF trebuie s„ includ„ toate spa˛iile men˛ionate
la art. 4, Ón care produsele de origine animal„ din ˛„rile
ter˛e pot fi prezentate pentru a fi introduse Ón Comunitatea
European„, spre a fi supuse controalelor documentare, de
identitate ∫i fizice necesare.
(3) C‚nd localizarea geografic„ sau m„rimea frontierei o
impune ori pentru managementul eficient al controalelor de
frontier„, un PIF poate fi prev„zut cu mai multe spa˛ii sau
centre de inspec˛ie, Ón vederea efectu„rii, c‚nd este
necesar, a controalelor pentru categoriile de produse pentru
care acel PIF este aprobat.
Art. 2. — (1) F„r„ a aduce atingere prevederilor
men˛ionate Ón anexa nr. 2 la Norma sanitar„ veterinar„
care stabile∫te principiile ce reglementeaz„ organizarea
controalelor veterinare privind produsele ce intr„ Ón
Comunitatea European„ din ˛„ri ter˛e, aprobat„ prin Ordinul
pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i
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fotocopiator, toat„ documenta˛ia necesar„ ∫i capacitate de
arhivare pentru a depozita documentele referitoare la
inspec˛ia produselor;
b) camere speciale const‚nd Ón vestiare, toalete ∫i
chiuvete, pentru a fi utilizate de c„tre personalul care
lucreaz„ Ón PIF ∫i care pot fi partajate doar cu alt personal
implicat Ón controalele oficiale;
c) o zon„ pentru desc„rcarea m„rfurilor din mijloacele
de transport, care va fi Ónchis„ sau acoperit„ cu un
acoperi∫, except‚nd cazul transporturilor de l‚n„ care nu
se efectueaz„ Ón containere, de protein„ prelucrat„ de
origine animal„, Ón vrac, care nu este destinat„ consumului
uman, de gunoi sau guano Ón vrac, de gr„simi ∫i uleiuri
lichide Ón vrac, care se efectueaz„ cu vase, pentru care
cerin˛a privind acoperi∫ul poate s„ nu se aplice. Pentru
produsele aflate sub regim de temperatur„ controlat„ ∫i
care sunt destinate consumului uman, leg„tura dintre
transport ∫i zona de desc„rcare trebuie s„ fie protejat„ sau
izolat„ de mediul exterior, excep˛ie f„c‚nd pe∫tele pentru
care trebuie s„ se aplice derog„rile la care se face referire
Ón art. 2 din norma sanitar„ veterinar„ aprobat„ prin
Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor, apelor ∫i mediului
nr. 530/2003;
d) o camer„ de inspec˛ie Ón care urmeaz„ s„ fie
inspectate produse ∫i s„ fie prelevate probe pentru testele
ulterioare; zona de prelevare nu trebuie s„ fie separat„ de
camera de inspec˛ie;
e) camere sau zone de depozitare adecvate pentru a
permite ca transporturile re˛inute s„ fie p„strate la
temperaturi de refrigerare, congelare sau la temperatura
ambiant„ ∫i Ón acela∫i timp ∫i sub controlul medicului
veterinar oficial, Ón a∫teptarea rezultatelor de laborator sau
a altor investiga˛ii.
(3) PIF aprobate s„ manipuleze categorii de produse
refrigerate, congelate sau la temperatura ambiant„ trebuie
s„ poat„ depozita simultan volume adecvate de produse
din fiecare categorie de temperatur„. Trebuie s„ existe
disponibilitate pentru accesul imediat la un spa˛iu adecvat
de depozitare, oric‚nd consider„ necesar medicul veterinar
oficial. Utilizarea spa˛iilor de depozitare comerciale din
apropierea PIF ∫i din cadrul aceluia∫i port sau al aceleia∫i
arii vamale este permis„ sub controlul medicului veterinar
oficial ∫i cu condi˛ia ca produsul re˛inut s„ fie depozitat
Óntr-o camer„ sau o magazie Óncuiat„, separat„, ori Óntr-o
zon„ delimitat„ clar de toate celelalte tipuri de produse.
Depozitarea Ón containere separate, independente, plasate
permanent Ón apropierea zonei de desc„rcare, este permis„
cu condi˛ia ca acestor containere s„ le fie asigurat„
leg„tura cu zona de desc„rcare, astfel Ónc‚t procesul de
desc„rcare s„ se desf„∫oare la ad„post de aspectele
vremii. Suplimentar, depozitarea, pentru fiecare categorie
de produse, Ón mijloacele de transport Ón care au fost
aduse la PIF este permis„, Ón mod excep˛ional, numai sub
controlul medicului veterinar oficial, Ón PIF situate Ón loca˛ii
rutiere, feroviare sau portuare.
(4) Produsele destinate consumului uman ∫i produsele
care nu sunt destinate consumului uman vor fi manipulate
Ón zone de desc„rcare, camere de inspec˛ie ∫i facilit„˛i de
depozitare separate. Prin derogare de la aceast„ cerin˛„,
Ón cazul PIF aprobate oficial numai pentru produsele
ambalate, zonele de desc„rcare pot fi comune, cu condi˛ia
ca Ón timpul desc„rc„rii ∫i dup„ aceea s„ existe o
separare clar„ a produselor destinate consumului uman de
cele care nu sunt destinate consumului uman, Ón scopul
prevenirii contamin„rii Óncruci∫ate.
(5) Prin derogare de la prevederile alin. (4), pe baza
unei evalu„ri a riscului de c„tre autoritatea competent„,
PIF care prime∫te m„rfuri de transport limitate din orice
categorie particular„ (oricare dintre produsele pentru
consum uman sau produsele care nu sunt destinate
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pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 206/2006, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 752 din
4 septembrie 2006, ce transpune Ón legisla˛ia na˛ional„
Directiva 97/78/CE, toate PIF la care se face referire Ón
art. 6 al normei men˛ionate anterior, pentru a fi aprobate ∫i
publicate Ón Jurnalul Oficial al Uniunii Europene ∫i pentru
a-∫i putea men˛ine aprobarea, trebuie s„ fie prev„zute cu
spa˛ii, personal, echipamente ∫i s„ aplice Ón posturile
men˛ionate procedurile specificate Ón prezenta norm„
sanitar„ veterinar„ ∫i Ón anexa la aceasta.
(2) Cl„dirile ∫i spa˛iile utilizate ca PIF sau orice alt
centru de inspec˛ie din cadrul PIF trebuie s„ se afle sub
controlul efectiv al medicului veterinar oficial sau, Ón cazul
produselor din pe∫te, fie al medicului veterinar oficial, fie al
agentului oficial men˛ionat Ón norma sanitar„ veterinar„
aprobat„ prin Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor,
apelor ∫i mediului nr. 530/2003 ∫i trebuie s„ fie accesibile
pentru acces ori de c‚te ori este necesar.
Art. 3. — (1) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor poate propune ca un PIF
s„ fie aprobat pentru inspec˛ia tuturor produselor sau doar
a anumitor categorii de produse. Œn acest caz, Autoritatea
Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor trebuie s„ arate c„ PIF este dotat cu spa˛iile,
personalul ∫i echipamentele necesare pentru efectuarea
inspec˛iei acestor produse.
(2) Œn lista publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, PIF trebuie s„ fie men˛ionate ca port, aeroport,
amplasare rutier„ sau feroviar„. Lista trebuie s„ precizeze
categoriile de produse pentru care PIF ∫i, c‚nd este cazul,
centrul de inspec˛ie sunt aprobate, incluz‚nd detalii ale
oric„rei restric˛ii suplimentare cu privire la produsele pe
care un anumit PIF le poate inspecta.
(3) C‚nd un PIF este aprobat doar pentru categorii
limitate de produse, spa˛iile cu care este prev„zut pot fi
restr‚nse, dup„ caz, la cele necesare pentru efectuarea
controalelor sanitare veterinare ale acestor categorii limitate
de produse.
(4) Totu∫i, prin derogare de la prevederile alin. (3), Ón
cazul materialului seminal ∫i al embrionilor congela˛i,
subproduselor sau produselor din s‚nge de origine animal„
care pot fi transportate pentru utilizarea Ón scopuri tehnice,
inclusiv farmaceutice, cu condi˛ia ca aceste m„rfuri
expediate s„ fie transportate la temperatura mediului Ón
cutii sau Ón containere sigilate cu temperatura autoreglabil„,
acestea pot fi inspectate la PIF Ónscrise pe list„ ∫i
aprobate doar pentru a manipula produsele ambalate care
sunt la temperaturi ambientale.
(5) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor va notifica Comisiei Europene orice
modificare Ón infrastructura sau Ón func˛ionarea unui PIF ori
a unui centru de inspec˛ie din cadrul acelui PIF, dac„
aceasta are vreo leg„tur„ cu Ónscrierea lor pe list„.
Complet„ri la clasificarea oric„rui PIF pot fi propuse de
Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor dup„ ce a verificat dac„ spa˛iile sunt
conforme cu prevederile prezentei norme sanitare
veterinare, pentru aprobarea sau amendarea listei oficiale
de c„tre Comisia European„.
Art. 4. — (1) Spa˛iile din PIF aprobate trebuie s„ fie
construite, echipate, Óntre˛inute ∫i s„ func˛ioneze
respect‚ndu-se cerin˛ele stabilite Ón anex„ ∫i Ón legisla˛ia
comunitar„. Pentru produsele care nu corespund cerin˛elor
legisla˛iei comunitare din punctul de vedere al igienei, se
pot aplica condi˛ii suplimentare na˛ionale de igien„.
(2) Infrastructura minim„ pentru orice PIF aprobat
trebuie s„ includ„ urm„toarele elemente, Ón func˛ie de
distan˛a de lucru efectiv„ dintre ele:
a) un birou cu echipament de comunicare incluz‚nd un
telefon, un fax, un terminal al sistemului TRACES, un
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b) toat„ legisla˛ia ∫i documenta˛ia privind efectuarea
controalelor sanitare veterinare,
ci doar cu documentele relevante ∫i necesare pentru
controalele sanitare veterinare pe care le efectueaz„.
Art. 6. — Œn situa˛iile la care se refer„ art. 6 alin. (2)
lit. b) din norma sanitar„ veterinar„ aprobat„ prin Ordinul
pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 206/2006, intervalele de
timp rezonabile acordate de la data primirii raportului final
Ón limba rom‚n„ pentru ca Rom‚nia s„ aplice
recomand„rile f„cute conform rapoartelor de inspec˛ie,
Ónainte ca PIF s„ fie retrase Ón totalitate sau par˛ial de pe
list„ de c„tre Comisia European„, cu privire la categoriile
de produse ∫i/sau centrele de inspec˛ie implicate Ón
recomand„ri, vor fi dup„ cum urmeaz„:
a) 6 luni — pentru deficien˛e privind spa˛iile (numai
construc˛ii) sau privind num„rul de personal; totu∫i, c‚nd
noi spa˛ii, Ón curs de a le Ónlocui pe cele vechi, sunt Ón
construc˛ie, limitele de timp pentru definitivarea m„surilor
pot fi determinate prin acord Óntre Rom‚nia ∫i Comisia
European„, pentru fiecare caz;
b) 3 luni — pentru deficien˛e privind orice alte probleme
pentru remediere. Œn cazul existen˛ei unui risc poten˛ial
crescut pentru s„n„tatea oamenilor sau a animalelor, acest
interval de timp va fi mai scurt.
Art. 7. — Anexa face parte integrant„ din prezenta
norm„ sanitar„ veterinar„.
ANEX√
la norma sanitar„ veterinar„
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consumului uman) poate folosi acelea∫i spa˛ii asigurate
pentru desc„rcarea, inspec˛ia ∫i depozitarea pentru toate
produsele pentru care PIF este aprobat, cu condi˛ia
practic„rii unei separ„ri Ón timp a transporturilor ∫i efectu„rii
igieniz„rii ∫i dezinfec˛iei adecvate a spa˛iilor, Óntre
manipularea ∫i controlul acestora. Aceast„ derogare Ón
baza evalu„rii riscului subiacent trebuie s„ fie notificat„
Comisiei Europene.
Art. 5. — (1) Centre de inspec˛ie suplimentare aflate Ón
PIF deja aprobate pot fi propuse de c„tre Rom‚nia dup„
ce au fost controlate de autoritatea competent„ ∫i
corespund cerin˛elor prezentei norme sanitare veterinare
pentru publicarea Ón Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Spa˛iile oric„rui centru vor fi adaptate volumului ∫i
diferitelor tipuri de produse ce vor trece prin acel centru.
(2) C‚nd un PIF este Ómp„r˛it Ón centre de inspec˛ie
diferite, acestea trebuie:
a) s„ fie localizate Ón cadrul aceleia∫i zone sau al
aceluia∫i sector vamal desemnat ca ∫i PIF sub a c„rui
responsabilitate se afl„ centrele de inspec˛ie men˛ionate;
b) s„ fie localizate la o distan˛„ de lucru rezonabil„ fa˛„
de biroul central desemnat al PIF ∫i s„ se afle, Ón mod
evident, sub controlul medicului veterinar oficial;
c) s„ de˛in„ o Ónregistrare specific„ a transporturilor
examinate la centru.
(3) Centrele de inspec˛ie nu trebuie s„ fie prev„zute cu:
a) amenaj„ri pentru arhivare, terminal al sistemului
TRACES sau fotocopiator;
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pentru aprobarea posturilor de inspec˛ie la frontier„
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Pentru a fi agreate ∫i cuprinse Ón lista oficial„, PIF
trebuie s„ fie construite astfel Ónc‚t s„ se asigure un grad
adecvat de igien„ ∫i s„ se evite contaminarea Óncruci∫at„.
Œn camerele unde produsele urmeaz„ s„ fie desc„rcate,
inspectate sau depozitate, PIF sau centrul de inspec˛ie
trebuie s„ aib„:
a) pere˛i finisa˛i cu suprafe˛e netede lavabile, care
Ómpreun„ cu podelele trebuie s„ fie u∫or de cur„˛at ∫i de
dezinfectat ∫i cu drenaj adecvat;
b) un tavan curat ∫i u∫or de cur„˛at;
c) o iluminare natural„ ∫i artificial„ adecvat„;
d) o surs„ adecvat„ cu ap„ cald„ ∫i rece Ón toate
camerele de inspec˛ie.
1. Echipament tehnic
1. PIF ∫i centrele de inspec˛ie trebuie s„ aib„ un
minimum de echipamente, disponibile Ón orice moment,
dup„ cum urmeaz„:
a) echipament sau acces la echipament adecvat pentru
c‚nt„rirea transporturilor supuse controalelor;
b) orice echipament necesar pentru a deschide ∫i a
examina transporturile prezentate pentru examinare;
c) echipament pentru igienizare ∫i dezinfec˛ie, Óntre˛inut
adecvat ∫i corespunz„tor nevoilor PIF, sau un contract cu
un agent extern specializat, autorizat pentru efectuarea
opera˛iunilor de igienizare ∫i dezinfec˛ie;
d) echipament pentru men˛inerea temperaturii la nivelul
adecvat Ón camerele cu mediu controlat.
2. Œn camerele de inspec˛ie trebuie s„ fie disponibile, ca
un minimum de dotare, urm„toarele:
a) o mas„ de lucru cu suprafe˛e netede, lavabile, u∫or
de igienizat ∫i de dezinfectat;
b) echipament pentru prelevare de probe — fer„str„u,
cu˛it, deschiz„tor de conserve, instrumente pentru prelevare
de probe din transporturi ∫i containere;

c) panglic„ pentru sigilare ∫i sigilii sau etichete
numerotate, marcate clar pentru a se asigura trasabilitatea;
d) un termometru pentru a m„sura temperatura la
suprafa˛„ ∫i Ón profunzime, balan˛„ de c‚nt„rire ∫i un
pH-metru pentru produsele proaspete;
e) echipament pentru decongelare sau cuptor cu
microunde;
f) facilit„˛i pentru depozitarea temporar„ a probelor sub
temperatur„ controlat„, p‚n„ la expedierea lor la laborator.
De asemenea, trebuie s„ fie disponibile containere
adecvate pentru transportul acestor probe.
3. PIF ∫i centrele de inspec˛ie trebuie s„ aib„ acele
articole men˛ionate la pct. 1 ∫i 2, dac„ este cazul, pentru
produsele ce urmeaz„ s„ fie manipulate Ón acel PIF.
2. Personal
1. PIF trebuie s„ func˛ioneze sub responsabilitatea unui
medic veterinar oficial sau, Ón cazul produselor din pe∫te,
fie a unui medic veterinar oficial, fie a unui agent oficial
men˛ionat Ón norma sanitar„ veterinar„ aprobat„ prin
Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor, apelor ∫i mediului
nr. 530/2003, care trebuie s„ fie prezent la PIF ∫i Ón
centrele de inspec˛ie Ón timpul efectu„rii controalelor
produselor. PIF trebuie s„ dispun„ de personal suficient
pentru efectuarea tuturor controalelor necesare.
2. Medicul veterinar oficial poate s„ fie asistat de
asisten˛i instrui˛i special, care s„ ac˛ioneze sub autoritatea
sa la:
a) controlul documentelor;
b) efectuarea controalelor identit„˛ii ∫i a examenelor
fizice, prelevarea de probe ∫i efectuarea analizelor
generale;
c) Óndatoriri ∫i proceduri administrative.
3. Medicul veterinar oficial trebuie s„ fie responsabil de
decizia final„.
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prin Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor, apelor ∫i
mediului nr. 456/2003, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 561 din 5 august 2003, ce
transpune Ón legisla˛ia na˛ional„ Decizia Comisiei
97/152/CE, fie distruse, fie autorizate de c„tre medicul
veterinar oficial al PIF pentru alt„ utilizare dec‚t consumul
uman. Acest registru trebuie s„ cuprind„ toate cazurile Ón
care exist„ stabilit de medicul veterinar oficial un termen
limit„ pentru o ac˛iune sau un r„spuns, Ón cazul bunurilor
respinse, trimise Ón tranzit sau direc˛ionate pentru anumite
utiliz„ri ∫i c‚nd este necesar„ o ac˛iune de urm„rire a
acestora;
4. un registru cu toate probele prelevate la PIF, Ón
scopul supunerii acestora la teste de laborator, Ómpreun„
cu detalii privind testul de laborator solicitat ∫i rezultatele,
favorabile sau nefavorabile, ale acestor teste;
5. un registru corespunz„tor cerin˛elor Normei sanitare
veterinare privind frecven˛a redus„ a controalelor fizice ale
activit„˛ilor de transport al unor produse care urmeaz„ a fi
importate din ˛„ri ter˛e, Ón baza Normei sanitare veterinare
care stabile∫te principiile care reglementeaz„ organizarea
controalelor veterinare pentru produsele de origine animal„
importate din ˛„ri ter˛e Ón Rom‚nia, aprobat„ prin Ordinul
ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor nr. 645/2002,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 152
din 10 martie 2003, ce transpune Ón legisla˛ia na˛ional„
Decizia Comisiei 94/360/CE, dac„ este cazul, Ón format
computerizat.
5. Proceduri
1. Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor trebuie s„ se asigure c„ exist„ o
cooperare str‚ns„ Óntre diversele servicii implicate Ón
inspec˛ia produselor provenite din ˛„ri ter˛e.
2. Toate inspec˛iile fizice ∫i controalele identit„˛ii, cu
excep˛ia controalelor sigiliilor, trebuie s„ aib„ loc Ón cadrul
unor spa˛ii cu facilit„˛i de inspec˛ie. Toate aceste controale
trebuie s„ fie realizate astfel Ónc‚t s„ se evite posibilitatea
contamin„rii Óncruci∫ate ∫i, c‚nd este cazul, trebuie s„ se
desf„∫oare ˛in‚ndu-se cont de condi˛iile de temperatur„
controlat„ Ón care produsele sunt transportate. C‚nd sunt
implicate produse neambalate, destinate consumului uman,
toate controalele trebuie s„ fie efectuate la ad„post de
influen˛ele vremii, av‚ndu-se grij„ s„ se asigure o
manipulare igienic„ ∫i protec˛ia unor asemenea produse Ón
timpul desc„rc„rii ∫i Ónc„rc„rii.
3. Medicul veterinar oficial trebuie s„ aib„ cuno∫tin˛„
despre m„surile privind distrugerea de∫eurilor de produse
de origine animal„, desc„rcate din diferite transporturi Ón
zona aflat„ sub jurisdic˛ia sa. Œn cazul Ón care m„surile
privind distrugerea acestora se afl„ sub responsabilitatea
sa, trebuie p„strate eviden˛e — registre — privind
controalele efectuate Ón acest sens ∫i deficien˛ele
constatate. C‚nd distrugerea se afl„ sub responsabilitatea
altei autorit„˛i competente, medicul veterinar oficial trebuie
s„ ˛in„ permanent leg„tura cu acest organism ∫i s„ aib„
disponibile toate informa˛iile relevante necesare.
4. Medicul veterinar oficial trebuie s„ cunoasc„ toate
zonele libere, depozitele libere, depozitele vamale ∫i
firmele autorizate pentru aprovizionarea navelor din zona
PIF ∫i cele asociate cu acestea Ón procesul de
aprovizionare. Trebuie s„ fie efectuate controale
permanente la depozitele sau firmele men˛ionate mai sus,
rezultatele controalelor fiind eviden˛iate Óntr-un registru ce
trebuie p„strat la sediul PIF.
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4. Pentru personalul PIF trebuie s„ fie ˛inut un registru
Ón care s„ fie men˛ionate instruirile primite cu privire la
controalele sanitare veterinare.
3. Documenta˛ia
PIF trebuie s„ p„streze urm„toarele informa˛ii, iar p‚n„
la implementarea sistemului Shift, medicul veterinar oficial
responsabil de controale la PIF trebuie s„ aib„ la dispozi˛ia
sa, Ón biroul central desemnat, cel pu˛in:
1. o list„ actualizat„ a ˛„rilor ter˛e sau a p„r˛ilor din
˛„rile ter˛e autorizate s„ expedieze produse Ón Comunitatea
European„ ori, c‚nd este cazul, c„tre anumite state
membre ale Uniunii Europene;
2. copii ale diverselor decizii ale Comunit„˛ii Europene
sau ale statelor membre ale Uniunii Europene, care
precizeaz„ un specimen de certificat de s„n„tate, certificat
de s„n„tate public„ ori certificat de s„n„tate animal„ sau
orice alt document care trebuie s„ Ónso˛easc„ produsele
expediate din ˛„ri ter˛e av‚nd ca destina˛ie Comunitatea
European„ sau, c‚nd este cazul, c„tre anumite state
membre ale Uniunii Europene;
3. o list„ actualizat„ a unit„˛ilor din ˛„rile ter˛e sau a
unit„˛ilor na˛ionale, autorizate s„ exporte produse Ón
Comunitatea European„, Ón cazul produselor nearmonizate
la nivel comunitar;
4. copii ale oric„rei decizii de protec˛ie care interzice
sau limiteaz„ importul de produse c„tre Comunitatea
European„;
5. o list„ actualizat„ cu PIF, care s„ ofere toate
detaliile disponibile ale acestor posturi;
6. o list„ actualizat„ a zonelor libere, depozitelor libere
∫i a depozitelor vamale aprobate Ón condi˛iile stabilite Ón
art. 12 alin. (4) din norma sanitar„ veterinar„ aprobat„ prin
Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare
Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 206/2006,
precum ∫i a operatorilor autoriza˛i conform art. 13 din
aceea∫i norm„ sanitar„ veterinar„;
7. o list„ actualizat„ a unit„˛ilor aprobate pentru primirea
produselor destinate statelor membre ale Uniunii Europene,
Ón conformitate cu art. 8 alin. (6) din Norma sanitar„
veterinar„ aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii
Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor nr. 206/2006;
8. legisla˛ie comunitar„ relevant„ actualizat„ cu privire la
produsele ∫i procedurile acoperite de controalele sanitare
veterinare.
4. Registre
Urm„toarele registre alternative trebuie p„strate Ón form„
electronic„ sau pe suport h‚rtie la PIF, dac„ datele nu
sunt introduse Ón sistemul TRACES:
1. informa˛ii actualizate cu privire la transporturile de
produse pentru care importul ori intrarea Ón Comunitatea
European„ a fost refuzat/refuzat„ ∫i care au fost
reexpediate. Fiecare stat membru al Uniunii Europene
trebuie s„ comunice celuilalt stat membru al Uniunii
Europene ∫i Comisiei Europene toate informa˛iile cu privire
la transporturile reexpediate. Aceste informa˛ii trebuie s„ fie
comunicate fiec„rui PIF de c„tre autoritatea competent„
central„;
2. un registru Ón conformitate cu Norma sanitar„
veterinar„ care stabile∫te informa˛iile minime necesare
pentru baza de date privind animalele ∫i produsele de
origine animal„ introduse Ón Rom‚nia, aprobat„ prin Ordinul
ministrului agriculturii, p„durilor, apelor ∫i mediului
nr. 433/2003, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 552 din 31 iulie 2003, ce transpune Ón
legisla˛ia na˛ional„ Decizia Comisiei 97/394/CE;
3. un registru cu toate transporturile, fie reexpediate
conform Normei sanitare veterinare privind informa˛iile ce
trebuie s„ fie introduse Ón fi∫ierul computerizat privind
activit„˛ile de transport de animale sau produse animaliere
care provin din ˛„ri ter˛e ∫i care sunt reexpediate, aprobat„
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AUTORITATEA NAﬁIONAL√ SANITAR√ VETERINAR√ ™I PENTRU SIGURANﬁA ALIMENTELOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabile∫te m„surile de biosecuritate
pentru a reduce riscul transmiterii influen˛ei aviare Ónalt patogene provocate de virusul A
al influen˛ei aviare subtipul H5N1 de la p„s„rile vii care tr„iesc Ón s„lb„ticie la p„s„rile domestice
∫i alte p„s„ri captive ∫i care prevede un sistem de detectare rapid„ Ón zonele expuse
unui risc deosebit
V„z‚nd Referatul de aprobare nr. 15.705 din 5 februarie 2007, Óntocmit de Direc˛ia general„ sanitar„ veterinar„
din cadrul Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
av‚nd Ón vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonan˛a Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activit„˛ii
sanitar-veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor, aprobat„ cu modific„ri ∫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,
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biosecuritate pentru a reduce riscul transmiterii influen˛ei
aviare Ónalt patogene provocate de virusul A al influen˛ei
aviare subtipul H5N1 de la p„s„rile vii care tr„iesc Ón
s„lb„ticie la p„s„rile domestice ∫i alte p„s„ri captive ∫i
care prevede un sistem de detectare rapid„ Ón zonele
expuse unui risc deosebit, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al
Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 274 din 20 octombrie
2005, p. 105, a∫a cum a fost modificat„ ultima dat„ de
Decizia Comisiei 2006/574/CE, publicat„ Ón Jurnalul Oficial
al Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 228 din 22 august
2006, p. 24—26.
Art. 4. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare la
10 zile de la publicare.

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

Art. 1. — Se aprob„ Norma sanitar„ veterinar„ care
stabile∫te m„surile de biosecuritate pentru a reduce riscul
transmiterii influen˛ei aviare Ónalt patogene provocate de
virusul A al influen˛ei aviare subtipul H5N1 de la p„s„rile
vii care tr„iesc Ón s„lb„ticie la p„s„rile domestice ∫i alte
p„s„ri captive ∫i care prevede un sistem de detectare
rapid„ Ón zonele expuse unui risc deosebit, prev„zut„ Ón
anexa care face parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor, institutele veterinare centrale
∫i direc˛iile sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a
alimentelor jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti vor duce la
Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin preia prevederile Deciziei
Comisiei 2005/734/CE care stabile∫te m„surile de
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pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor emite urm„torul ordin:
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Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
Marian Avram

ANEX√

NORM√ SANITAR√ VETERINAR√
care stabile∫te m„surile de biosecuritate pentru a reduce riscul transmiterii influen˛ei aviare Ónalt patogene
provocate de virusul A al influen˛ei aviare subtipul H5N1 de la p„s„rile vii care tr„iesc Ón s„lb„ticie la p„s„rile
domestice ∫i alte p„s„ri captive ∫i care prevede un sistem de detectare rapid„ Ón zonele expuse unui risc deosebit
ARTICOLUL 1
M„suri de biosecuritate

(1) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor trebuie s„ ia m„suri corespunz„toare
pentru a reduce riscul transmiterii influen˛ei aviare Ónalt
patogene provocate de virusul A al influen˛ei aviare subtipul
H5N1, denumit„ Ón continuare influen˛a aviar„, de la
p„s„rile care tr„iesc Ón s„lb„ticie la p„s„ri domestice ∫i
alte p„s„ri captive, lu‚nd Ón considerare criteriile ∫i factorii
de risc stabili˛i Ón anexa nr. 1.

(2) Œn func˛ie de situa˛ia epidemiologic„ caracteristic„,
m„surile de la alin. (1) vor fi Óndreptate Ón special spre:
a) Ómpiedicarea contactului direct ∫i indirect, pe de o
parte Óntre p„s„rile care tr„iesc Ón s„lb„ticie, Ón special
p„s„rile de ap„, ∫i pe de alt„ parte Óntre p„s„rile
domestice ∫i alte p„s„ri, Ón special ra˛e ∫i g‚∫te;
b) asigurarea separ„rii ra˛elor domestice ∫i g‚∫telor de
alte p„s„ri domestice.
(3) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor se asigur„ c„, atunci c‚nd sunt
efectuate controale de s„n„tate animal„ Ón exploata˛iile de
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(1) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor trebuie s„ introduc„ sisteme de
detectare rapid„ Ón zonele din teritoriul Rom‚niei pe care
le-a identificat av‚nd un risc deosebit pentru apari˛ia
influen˛ei aviare, ˛in‚nd cont de criteriile stabilite Ón anexa
nr. 2.
(2) Sistemele de detectare rapid„ au ca scop o
raportare rapid„ a oric„rui semn de influen˛„ aviar„ la
p„s„rile domestice ∫i alte p„s„ri captive de c„tre proprietari
sau de˛in„tori c„tre autoritatea veterinar„ competent„.
(3) Œn special, Ón acest context, trebuie s„ fie luate Ón
considerare criteriile stabilite Ón anexa nr. 2.

an

ARTICOLUL 2
Sisteme de detectare rapid„

c) aprovizionarea cu ap„ de suprafa˛„ la care au acces
p„s„rile de ap„ s„lbatice dup„ tratare, care ar trebui s„
asigure neutralizarea posibilului virus al influen˛ei aviare;
d) utilizarea p„s„rilor momeal„ Ón timpul v‚n„rii
p„s„rilor:
(i) de c„tre de˛in„torii p„s„rilor momeal„ Ónregistra˛i
pe l‚ng„ autoritatea competent„, sub stricta
supraveghere a autorit„˛ii competente, pentru
atragerea p„s„rilor s„lbatice destinate prelev„rii
de probe, conform programelor na˛ionale privind
supravegherea referitoare la influen˛a aviar„ la
p„s„rile domestice ∫i s„lbatice, ce urmeaz„ s„ fie
elaborate ∫i aplicate Ón conformitate cu Decizia
2005/732/CE; sau
(ii) Ón conformitate cu m„surile adecvate de
biosecuritate, care includ:
1. identificarea fiec„rei p„s„ri momeal„ printr-un sistem
sonor;
2. implementarea unui sistem de supraveghere specific
pentru p„s„rile momeal„;
3. Ónregistrarea ∫i raportarea statusului de s„n„tate a
p„s„rilor momeal„ ∫i a rezultatelor testelor de laborator
pentru influen˛a aviar„ Ón cazul mor˛ii unor asemenea
p„s„ri ∫i la sf‚r∫itul sezonului de v‚n„toare a p„s„rilor;
4. separarea strict„ Óntre circuitul p„s„rilor momeal„ ∫i
circuitul p„s„rilor domestice ∫i al altor p„s„ri captive;
5. cur„˛area ∫i dezinfec˛ia mijloacelor de transport ∫i a
echipamentului utilizat pentru transportul p„s„rilor momeal„
∫i pentru deplas„rile Ón zonele unde sunt plasate p„s„ri
momeal„;
6. restric˛ia ∫i controlul mi∫c„rilor p„s„rilor momeal„, Ón
special pentru a preveni contactele cu diferite Óntinderi de
ap„;
7. dezvoltarea ∫i implementarea îliniilor directoare pentru
bunele practici de biosecuritate“, cu detalierea m„surilor
prev„zute la pct. 1—6;
8. implementarea unui sistem de raportare privind datele
ob˛inute de la m„surile la care se face referire la pct. 1, 2 ∫i 3.
(2) Prin derogarea de la prevederile art. 3 alin. (1)
lit. a), autoritatea competent„ poate autoriza aglomer„rile
de p„s„ri domestice ∫i alte p„s„ri captive.
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p„s„ri domestice, acestea sunt efectuate astfel Ón
conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare
veterinare.
(4) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor trebuie s„ revizuiasc„ Ón mod regulat
m„surile pe care le-a luat conform alin. (1) ∫i Ón baza
cercet„rilor pe care le-a efectuat Ón conformitate cu Decizia
2005/732/CE pentru a se putea adapta la situa˛ia
epidemiologic„ ∫i ornitologic„ Ón schimbare din zonele din
teritoriul Rom‚niei pe care le-a identificat ca fiind Ón mod
deosebit expuse riscului de introducere a influen˛ei aviare.
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(1) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor se asigur„ c„ urm„toarele activit„˛i
sunt interzise, f„r„ Ónt‚rzieri nejustificate, Ón zonele din
teritoriul Rom‚niei pe care le-a identificat ca av‚nd un risc
deosebit pentru apari˛ia influen˛ei aviare, Ón conformitate cu
prevederile art. 1 alin. (1):
a) de˛inerea de p„s„ri domestice Ón aer liber;
b) utilizarea rezervoarelor de ap„ aflate Ón aer liber
pentru p„s„rile domestice;
c) aprovizionarea cu ap„ a p„s„rilor domestice din
rezervoare cu ap„ de suprafa˛„ la care au acces p„s„rile
s„lbatice;
d) utilizarea p„s„rilor domestice din ordinele
Anseriformes ∫i Charadriiformes ca p„s„ri momeal„ Ón
perioada v‚n„rii p„s„rilor.
(2) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor trebuie s„ asigure c„ punerea
Ómpreun„ a p„s„rilor domestice cu alte p„s„ri Ón pie˛e,
t‚rguri, expozi˛ii ∫i evenimente culturale, incluz‚nd
concursurile de p„s„ri, este interzis„.

tu

ite

M„suri pentru atenuarea riscului suplimentar

ARTICOLUL 4
Derog„ri

(1) Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (1),
autoritatea competent„ poate autoriza urm„toarele activit„˛i:
a) ˛inerea p„s„rilor domestice Ón aer liber, cu condi˛ia
ca p„s„rile s„ fie hr„nite cu hran„ ∫i ap„ Ón interior sau
sub un ad„post care s„ previn„ aterizarea p„s„rilor
s„lbatice ∫i prin aceasta s„ Ómpiedice contactul dintre
p„s„rile s„lbatice ∫i hrana sau apa destinate p„s„rilor
domestice;
b) utilizarea rezervoarelor de ap„ aflate Ón aer liber,
dac„ acestea sunt necesare din motive de bun„stare
animal„ pentru anumite p„s„ri ∫i dac„ sunt suficient
protejate Ómpotriva p„s„rilor de ap„ s„lbatice;

ARTICOLUL 5
Condi˛iile pentru ∫i dup„ autorizarea activit„˛ilor
men˛ionate la art. 4

(1) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor trebuie s„ se asigure c„ autoriza˛iile
emise Ón conformitate cu art. 4 sunt acordate numai dup„
rezultatul favorabil al evalu„rii riscului ∫i cu condi˛ia ca
m„surile de biosecuritate s„ fie Ón desf„∫urare pentru a se
evita posibila r„sp‚ndire a influen˛ei aviare.
(2) Œnainte de a autoriza utilizarea p„s„rilor momeal„ Ón
conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. d) pct. (ii), Autoritatea
Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor trebuie s„ Ónainteze Comisiei Europene o
evaluare a riscului, Ónso˛it„ de informa˛ii privind m„surile de
biosecuritate care urmeaz„ s„ fie puse Ón aplicare pentru a
asigura implementarea corespunz„toare a articolului
men˛ionat.
(3) Dac„ Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor acord„ derog„ri Ón
conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. d) pct. (ii), trebuie s„
Ónainteze Comisiei Europene un raport lunar privind
m„surile de biosecuritate adoptate.
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ARTICOLUL 6

Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor adopt„ prevederi pentru a asigura
modificarea legisla˛iei na˛ionale Ón conformitate cu
prevederile prezentei norme sanitare veterinare ∫i trebuie
s„ fac„ imediat publice Ón mod corespunz„tor m„surile
adoptate. Aceasta trebuie s„ informeze imediat Comisia

European„ despre m„surile luate pentru a asigura
implementarea corect„ a prezentei norme sanitare
veterinare.
ARTICOLUL 7

Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din prezenta
norm„ sanitar„ veterinar„.
ANEXA Nr. 1
la norma sanitar„ veterinar„

FACTORII DE RISC

care trebuie lua˛i Ón considerare atunci c‚nd se aplic„ m„surile stabilite Ón art. 1 privind exploata˛iile
de p„s„ri domestice
PARTEA I
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PARTEA a II-a
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Factori de risc suplimentari pentru r„sp‚ndirea virusului
Ón interiorul exploata˛iilor ∫i de la o exploata˛ie la alta
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1. Loca˛ia exploata˛iei de p„s„ri domestice Ón zonele cu
densit„˛i mari de exploata˛ii de p„s„ri domestice
2. Intensitatea mi∫c„rilor de p„s„ri domestice ∫i alte
p„s„ri captive, vehicule ∫i persoane Ón interiorul ∫i din
exploata˛ii ∫i alte contacte directe ∫i indirecte Óntre
exploata˛ii

ra

1. Loca˛ia exploata˛iei de-a lungul rutelor de migrare ale
p„s„rilor, Ón special atunci c‚nd p„s„rile vin din Asia
Central„ ∫i de Est, zonele din Marea Caspic„ ∫i Marea
Neagr„, Orientul Mijlociu ∫i Africa
2. Distan˛a dintre exploata˛ie ∫i zonele umede, hele∫teie,
mla∫tini, lacuri sau r‚uri, unde se pot aduna p„s„rile de
ap„ migratoare
3. Loca˛ia exploata˛iilor de p„s„ri domestice Ón zonele
cu mare densitate de p„s„ri migratoare, Ón special p„s„ri
de ap„

ce

4. P„s„ri domestice sau alte p„s„ri captive ˛inute Ón
exploata˛ii Ón aer liber ori Ón alte incinte Ón care contactul
dintre p„s„rile s„lbatice ∫i p„s„rile domestice sau alte
p„s„ri captive nu poate fi suficient Ómpiedicat

Factori de risc pentru apari˛ia virusului
la p„s„rile domestice
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ANEXA Nr. 2
la norma sanitar„ veterinar„
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care trebuie s„ fie luate Ón considerare pentru exploata˛iile comerciale de p„s„ri domestice
atunci c‚nd se aplic„ m„surile stabilite Ón art. 2
3. Rata mortalit„˛ii mai mare de 3% Óntr-o s„pt„m‚n„
4. Orice semn clinic sau leziune post-mortem care s„
sugereze influen˛a aviar„
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1. Sc„derea aportului de hran„ ∫i de ap„ cu mai mult
de 20%
2. Sc„derea produc˛iei de ou„ cu mai mult de 5%
pentru mai mult de dou„ zile

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

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind furajele destinate unor scopuri
nutri˛ionale speciale
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. 70.191 din 6 februarie 2007, 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„ privind
furajele destinate unor scopuri nutri˛ionale speciale,
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„ Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor, apelor ∫i
mediului nr. 777/2003 pentru aprobarea Normei sanitare
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veterinare privind furajele destinate unor scopuri nutri˛ionale
speciale, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 724 din 16 octombrie 2003.
Art. 4. — Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului
93/74/CEE privind furajele destinate unor scopuri
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nutri˛ionale speciale, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al
Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 237 din
22 septembrie 1993, p. 23.
Art. 5. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
Marian Avram
Bucure∫ti, 13 februarie 2007.
Nr. 29.
ANEX√

NORM√ SANITAR√ VETERINAR√
privind furajele destinate unor scopuri nutri˛ionale speciale
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ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor nr. 412/2003,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 583
din 15 august 2003, ce transpune Ón legisla˛ia na˛ional„
Directiva Consiliului 79/373/CEE, Autoritatea Na˛ional„
Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor solicit„
urm„toarele:
a) pe ambalaj, pe container sau pe eticheta furajelor la
care se refer„ art. 1 alin. (1), Ón spa˛iul prev„zut pentru
acest scop, s„ fie Ónscrise urm„toarele specifica˛ii
suplimentare:
(i) calificativul îdietetic“ Ómpreun„ cu descrierea
furajului;
(ii) utilizarea precis„, de exemplu, scopul nutri˛ional
special;
(iii) indicarea caracteristicilor nutri˛ionale esen˛iale ale
furajelor;
(iv) declara˛iile prev„zute la coloana 4 din anexa la
prezenta norm„ sanitar„ veterinar„, referitoare la
scopul nutri˛ional special;
(v) perioada recomandat„ pentru utilizarea furajului.
Indica˛iile prev„zute la pct. (i)—(v) trebuie s„ respecte
con˛inutul listei de utiliz„ri din anexa la prezenta norm„
sanitar„ veterinar„ ∫i prevederile generale stabilite Ón
conformitate cu art. 6 lit. b);
b) alte indica˛ii Ón afara celor precizate la lit. a) s„ fie
men˛ionate Ón spa˛iul prev„zut pentru acest scop, Ón
m„sura Ón care acestea sunt incluse la art. 6 lit. a);
c) f„r„ a se aduce atingere prevederilor art. 8 din
norma sanitar„ veterinar„ aprobat„ prin Ordinul ministrului
agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor nr. 412/2003, ce
transpune Ón legisla˛ia na˛ional„ Directiva Consiliului
79/373/CEE, se poate face referire la o stare patologic„
specific„, Ón m„sura Ón care acea stare corespunde
scopului nutri˛ional stabilit Ón lista de utiliz„ri Óntocmit„ Ón
conformitate cu art. 6 lit. a);
d) eticheta sau instruc˛iunile de utilizare a furajelor la
care se refer„ art. 1 alin. (1) s„ poarte indica˛ia îSe
recomand„ s„ fie solicitat„ o opinie a specialistului Ónainte
de utilizare“ sau declara˛ia privind etichetarea prev„zut„ Ón
lista de utiliz„ri din anexa la prezenta norm„ sanitar„
veterinar„ poate fi Ónlocuit„ pentru furaje dietetice specifice
cu o recomandare de solicitare prealabil„ a opiniei unui
medic veterinar;
e) prevederile art. 6 alin. (4) din norma sanitar„
veterinar„ aprobat„ prin Ordinul ministrului agriculturii,
alimenta˛iei ∫i p„durilor nr. 412/2003, ce transpune Ón
legisla˛ia na˛ional„ Directiva Consiliului 79/373/CEE, s„ se
aplice ∫i furajelor la care se refer„ art. 1 alin. (1), destinate
animalelor, altele dec‚t animalele de companie;
f) etichetarea furajelor la care se refer„ art. 1 alin. (1)
s„ pun„ Ón eviden˛„ prezen˛a ori nivelul sc„zut al unuia
sau mai multor constituen˛i analitici care sunt esen˛iali
pentru descrierea furajului; Ón astfel de cazuri, nivelul minim
sau maxim al constituen˛ilor analitici, exprimat ca procent
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Art. 1. — (1) Prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ se
aplic„ furajelor destinate unor scopuri nutri˛ionale speciale.
(2) Furajele destinate unor scopuri nutri˛ionale speciale
pot fi comercializate numai dac„ acestea:
a) Óndeplinesc condi˛iile prev„zute la art. 3;
b) sunt etichetate Ón conformitate cu prevederile stabilite
la art. 5;
c) utiliz„rile destinate acestora sunt incluse pe lista
Óntocmit„ Ón conformitate cu prevederile art. 6 ∫i sunt
conforme cu celelalte prevederi stabilite Ón aceast„ list„.
Art. 2. — Œn scopul prezentei norme sanitare veterinare,
urm„torii termeni se definesc astfel:
a) furaje — produse de origine vegetal„ sau animal„, Ón
starea lor natural„, proaspete sau conservate, produse
derivate din prelucrarea industrial„ a acestora, precum ∫i
substan˛e organice ori anorganice, utilizate singure sau Ón
amestec, con˛in‚nd ori nu aditivi, care sunt destinate
hr„nirii animalelor;
b) furaje combinate — amestecuri de materii prime
furajere con˛in‚nd ori nu aditivi, care sunt destinate hr„nirii
animalelor ca furaje complete sau complementare;
c) furaje destinate unor scopuri nutri˛ionale speciale —
furaje combinate care, datorit„ compozi˛iei lor specifice sau
metodei de fabrica˛ie, pot fi diferen˛iate clar at‚t de furajele
obi∫nuite, c‚t ∫i de produsele definite de Norma sanitar„
veterinar„ ce stabile∫te condi˛iile care reglementeaz„
prepararea, punerea pe pia˛„ ∫i utilizarea furajelor
medicamentate Ón Comunitate, aprobat„ prin Ordinul
pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 197/2006, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 738 din
29 august 2006, ce transpune Ón legisla˛ia na˛ional„
Directiva Consiliului 90/167/CEE, ∫i sunt prezentate ca fiind
destinate s„ Óndeplineasc„ cerin˛e nutri˛ionale specifice;
d) scop nutri˛ional special — scopul de asigurare a
necesit„˛ilor nutri˛ionale specifice ale anumitor animale de
companie sau animale de produc˛ie, ale c„ror procese de
asimilare, absorb˛ie ori metabolismul sunt sau ar putea fi
afectate temporar ori ireversibil ∫i pentru care consumul de
furaje corespunz„toare statutului acestora poate influen˛a
pozitiv starea de s„n„tate sau capacitatea productiv„.
Art. 3. — Natura compozi˛iei furajelor prev„zute la art. 1
alin. (1) trebuie s„ fie astfel Ónc‚t produsele s„ corespund„
scopului nutri˛ional special pentru care sunt destinate.
Art. 4. — Prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ se aplic„
f„r„ a se aduce atingere prevederilor comunitare privind:
a) furajele combinate;
b) aditivii utiliza˛i Ón furaje;
c) substan˛ele ∫i produsele indezirabile Ón nutri˛ia
animalelor;
d) anumite produse utilizate Ón nutri˛ia animalelor.
Art. 5. — Suplimentar prevederilor de etichetare
prev„zute la art. 5 din Norma sanitar„ veterinar„ privind
circula˛ia furajelor combinate, aprobat„ prin Ordinul
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dec‚t cele prev„zute de prezenta norm„ sanitar„
veterinar„.
Art. 8. — Œn cazul Ón care Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„
Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor stabile∫te c„
utilizarea unui furaj ca cel prev„zut la art. 1 alin. (1) sau
c„ utilizarea acestuia Ón condi˛iile prescrise prezint„ un risc
pentru s„n„tatea animalelor ori pentru s„n„tatea public„
sau pentru mediu, aceasta informeaz„ imediat Comisia
European„, preciz‚nd motivele deciziei sale.
Art. 9. — Pentru a permite inspec˛ia oficial„ eficient„ a
furajelor prev„zute la art. 1 alin. (1), se aplic„ urm„toarele
prevederi specifice:
a) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor ia toate m„surile necesare pentru
realizarea inspec˛iei oficiale Ón timpul fabric„rii ∫i
comercializ„rii, cel pu˛in prin prelevare de probe, pentru a
se asigura conformitatea cu cerin˛ele prezentei norme
sanitare veterinare;
b) atunci c‚nd este cazul, Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„
Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor solicit„ persoanei
responsabile pentru plasarea produsului pe pia˛„ date ∫i
informa˛ii referitoare la produc˛ie, pentru a stabili
conformitatea furajului cu prevederile prezentei norme
sanitare veterinare; dac„ astfel de date au fost publicate
Óntr-o form„ u∫or accesibil„, este suficient„ o referire la
publica˛ie.
Art. 10. — Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor informeaz„ Comisia
European„ cu privire la actele normative ∫i prevederile
administrative necesare pentru implementarea prezentei
norme sanitare veterinare.
Art. 11. — Anexa face parte integrant„ din prezenta
norm„ sanitar„ veterinar„.
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din greutatea furajului, trebuie s„ fie clar indicat Ón lista
constituen˛ilor analitici declara˛i;
g) calificativul îdietetic“ s„ fie rezervat numai pentru
furajele men˛ionate la art. 1 alin. (1); calificativele, altele
dec‚t îdietetic“, sunt interzise pentru etichetarea ∫i
prezentarea acestor furaje;
h) f„r„ a se aduce atingere prevederilor art. 6 alin. (3)
din norma sanitar„ veterinar„ aprobat„ prin Ordinul
ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor nr. 412/2003,
ce transpune Ón legisla˛ia na˛ional„ Directiva Consiliului
79/373/CEE, declararea materiilor prime furajere s„ fie
realizat„ sub form„ de categorii ce grupeaz„ mai multe
materii prime furajere, chiar ∫i atunci c‚nd declararea unor
anumite materii furajere prin denumirea specific„ a
acestora este necesar„ pentru a justifica, Ón fapt,
caracteristicile nutri˛ionale ale furajului.
Art. 6. — Œn conformitate cu procedura comunitar„, este
necesar:
a) s„ fie stabilit„ o list„ de utiliz„ri, Ón conformitate cu
prevederile anexei la prezenta norm„ sanitar„ veterinar„,
care s„ con˛in„:
(i) indica˛iile men˛ionate la art. 5 lit. a) pct. (ii)—(v);
∫i
(ii) atunci c‚nd este cazul, indica˛iile prev„zute la
art. 5 lit. b) ∫i d);
b) s„ fie stabilite prevederi generale privind aplicarea
indica˛iilor prev„zute la lit. a), inclusiv toleran˛ele aplicabile;
c) s„ se poat„ modifica m„surile adoptate Ón
conformitate cu lit. a) ∫i b), Ón func˛ie de evolu˛ia
cunoa∫terii ∫tiin˛ifice ∫i tehnice.
Art. 7. — Œn conformitate cu prevederile prezentei
norme sanitare veterinare, furajele prev„zute la art. 1
alin. (1) nu fac obiectul restric˛iilor de comercializare, altele
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ANEX√
la norma sanitar„ veterinar„
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ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGUR√RILOR
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGUR√RILOR

DECIZIE
privind autorizarea func˛ion„rii ca broker de asigurare a Societ„˛ii Comerciale
îDIAMANT BROKER DE ASIGURARE“ — S.R.L.
Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare ∫i supravegherea asigur„rilor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale normelor emise Ón aplicarea acesteia,
Ón baza Hot„r‚rii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor din data de 6 februarie 2007, prin care s-a
aprobat cererea Societ„˛ii Comerciale îDIAMANT BROKER DE ASIGURARE“ — S.R.L. de ob˛inere a autoriza˛iei de
func˛ionare ca broker de asigurare,
Comisia de Supraveghere a Asigur„rilor

d e c i d e:

Art. 1. — Societatea Comercial„ îDIAMANT BROKER
DE ASIGURARE“ — S.R.L., cu sediul social Ón municipiul
T‚rgovi∫te, Str. Basarabiei nr. 1, jude˛ul D‚mbovi˛a, num„r
de ordine Ón registrul comer˛ului J15/55 din 16 ianuarie 2007,
cod unic de Ónregistrare 20607423 din 17 ianuarie 2007,
este autorizat„ s„ func˛ioneze ca broker de asigurare
av‚nd ca obiect de activitate numai activitatea de broker

de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind
activitatea de asigurare ∫i supravegherea asigur„rilor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Art. 2. — Societatea comercial„ prev„zut„ la art. 1 are
dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare
Óncep‚nd cu data Ónregistr„rii Ón Registrul brokerilor de
asigurare.
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Art. 3. — Societatea comercial„ prev„zut„ la art. 1 are
obliga˛ia de a prezenta Comisiei de Supraveghere a
Asigur„rilor copii ale documentelor care atest„ plata ratelor
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primei de asigurare aferente contractului de asigurare de
r„spundere civil„ profesional„, pe m„sura achit„rii
acestora.

Pre∫edintele Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor,
Angela Toncescu
Bucure∫ti, 14 februarie 2007.
Nr. 84.

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGUR√RILOR

DECIZIE
privind autorizarea func˛ion„rii ca broker de asigurare a Societ„˛ii Comerciale
îNEWBROKER CC BROKER DE ASIGURARE“ — S.R.L.
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Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare ∫i supravegherea asigur„rilor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale normelor emise Ón aplicarea acesteia,
Ón baza Hot„r‚rii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor din data de 6 februarie 2007, prin care s-a
aprobat cererea Societ„˛ii Comerciale îNEWBROKER CC BROKER DE ASIGURARE“ — S.R.L. de ob˛inere a autoriza˛iei
de func˛ionare ca broker de asigurare,

rs
o

tu

ite

a

pe

Art. 2. — Societatea comercial„ prev„zut„ la art. 1 are
dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare
Óncep‚nd cu data Ónregistr„rii Ón Registrul brokerilor de
asigurare.
Art. 3. — Societatea comercial„ prev„zut„ la art. 1 are
obliga˛ia de a prezenta Comisiei de Supraveghere a
Asigur„rilor copii ale documentelor care atest„ plata ratelor
primei de asigurare aferente contractului de asigurare de
r„spundere civil„ profesional„, pe m„sura achit„rii
acestora.
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Art. 1. — Societatea Comercial„ îNEWBROKER CC
BROKER DE ASIGURARE“ — S.R.L., cu sediul social Ón
municipiul Gala˛i, Str. Morilor nr. 5A, jude˛ul Gala˛i, num„r
de ordine Ón registrul comer˛ului J17/1978 din 7 decembrie
2006, cod unic de Ónregistrare 19387383 din 7 decembrie
2006, este autorizat„ s„ func˛ioneze ca broker de asigurare
av‚nd ca obiect de activitate numai activitatea de broker
de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind
activitatea de asigurare ∫i supravegherea asigur„rilor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
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Comisia de Supraveghere a Asigur„rilor
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Bucure∫ti, 14 februarie 2007.
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Pre∫edintele Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor,
Angela Toncescu

D

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGUR√RILOR

DECIZIE
privind autorizarea func˛ion„rii ca broker de asigurare a Societ„˛ii Comerciale
îARCA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE“ — S.R.L.
Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare ∫i supravegherea asigur„rilor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale normelor emise Ón aplicarea acesteia,
Ón baza Hot„r‚rii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor din data de 6 februarie 2007, prin care s-a
aprobat cererea Societ„˛ii Comerciale îARCA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE“ — S.R.L. de ob˛inere a
autoriza˛iei de func˛ionare ca broker de asigurare,
Comisia de Supraveghere a Asigur„rilor

d e c i d e:

Art. 1. — Societatea Comercial„ îARCA BROKER DE
ASIGURARE-REASIGURARE“ — S.R.L., cu sediul social Ón
municipiul Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu nr. 6, bl. P23—24,
sc. C, et. 5, ap. 90, sectorul 2, num„r de ordine Ón
registrul comer˛ului J40/15797 din 6 octombrie 2006, cod
unic de Ónregistrare 19077960 din 6 octombrie 2006, este
autorizat„ s„ func˛ioneze ca broker de asigurare av‚nd ca
obiect de activitate numai activitatea de broker de

asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind
activitatea de asigurare ∫i supravegherea asigur„rilor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Art. 2. — Societatea comercial„ prev„zut„ la art. 1 are
dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare
Óncep‚nd cu data Ónregistr„rii Ón Registrul brokerilor de
asigurare.
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Art. 3. — Societatea comercial„ prev„zut„ la art. 1 are
obliga˛ia de a prezenta Comisiei de Supraveghere a
Asigur„rilor copii ale documentelor care atest„ plata ratelor

primei de asigurare aferente contractului de asigurare de
r„spundere civil„ profesional„, pe m„sura achit„rii
acestora.

Pre∫edintele Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor,
Angela Toncescu
Bucure∫ti, 14 februarie 2007.
Nr. 88.
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGUR√RILOR

DECIZIE
privind autorizarea func˛ion„rii ca broker de asigurare a Societ„˛ii Comerciale
îBELLE ASSISTANCE — BROKER DE ASIGURARE/REASIGURARE“ — S.R.L.
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Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare ∫i supravegherea asigur„rilor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale normelor emise Ón aplicarea acesteia,
Ón baza Hot„r‚rii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor din data de 6 februarie 2007, prin care s-a
aprobat cererea Societ„˛ii Comerciale îBELLE ASSISTANCE — BROKER DE ASIGURARE/REASIGURARE“ — S.R.L. de
ob˛inere a autoriza˛iei de func˛ionare ca broker de asigurare,
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Art. 2. — Societatea comercial„ prev„zut„ la art. 1 are
dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare
Óncep‚nd cu data Ónregistr„rii Ón Registrul brokerilor de
asigurare.
Art. 3. — Societatea comercial„ prev„zut„ la art. 1 are
obliga˛ia de a prezenta Comisiei de Supraveghere a
Asigur„rilor copii ale documentelor care atest„ plata ratelor
primei de asigurare aferente contractului de asigurare de
r„spundere civil„ profesional„, pe m„sura achit„rii
acestora.
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Art. 1. — Societatea Comercial„ îBELLE ASSISTANCE —
BROKER DE ASIGURARE/REASIGURARE“ — S.R.L., cu
sediul social Ón municipiul Bucure∫ti, Splaiul Unirii nr. 39,
bl. M12, sc. A, et. 6, ap. 27, sectorul 3, num„r de ordine
Ón registrul comer˛ului J40/21511 din 20 decembrie 2006,
cod unic de Ónregistrare 20118982 din 20 decembrie 2006,
este autorizat„ s„ func˛ioneze ca broker de asigurare
av‚nd ca obiect de activitate numai activitatea de broker
de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind
activitatea de asigurare ∫i supravegherea asigur„rilor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
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Pre∫edintele Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor,
Angela Toncescu
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Bucure∫ti, 14 februarie 2007.
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