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AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR BISTRIŢA
SERVICIUL CATAGRAFIE, ÎNREGISTRARE, EVALUARE, TRACES
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NĂSĂUD

AUTORIZAŢIE SANITARĂ VETERINARĂ

pentru schimburi intracomunitare cu produse
alimentare de origine animală
Nr.

246 din 31.08.2016

Directorul executiv aI Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Bistriţa
Năsăud, având în vedere cererea şi documentaţia înregistrate Ia nr. AI1 1859, din 26.08.2016,
ale SC AGRO-1NVĘSŢPROD SRL, din f
în baza
Fişei de evaluare şi a Notei de constatare cu nr. G/124131.08:2 6 întocmită depr....Çpjpe!
TRIPQN, în calitate de consilier superior din cadrul Serviciului Catagrafie, Inregistrare,
Evaluare, TRACES, în temeiul prevederiior Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind
organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi aI
prevederilor Regulamentului (CE) nr, 882/2004 aI Parlamentului European şi aI Consiliului din
29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu
Iegisiaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate
animală şi de bunăstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare:
Dispune:
‚

AUTORIZAREA SANITARĂ VETERINARĂ PENTRU SCHIMBURI
INTRACOMUNITARE CU PRODUSE ALIMENTARE DE ORIGINE ANIMALĂ,
cu numărul de autorizare .Q..pentru unitatea
5Ç•JQ-INVĘS PRQĹ SRL din Iocalitatea ŞJeu Măgheruş, strada
nr. f.n., codul
427295, judeţul
a-Năsăd, pentru următoarele activităţi:
‚

Capacitate totală de producţie
autorizată
(tone/săptămână produse finite)

Obiectiv

Abator bovine, ovine
Unitate tranşare
Unitate membrane naturale

SH
B

—

135,00

Activitate

Specie

1

SH

B,O

2

CP

B, O

3

PP

B,O

Observaţii

st

abator; CP unitate de tranşare; PP unitate de procesare;
bovine; O ovine; st stomacuri, vezici şi intestine prelucrate;

—

—

—

—

—

Produsele vor fi marcate, în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitare veterinare in vigoare, cu o marcă de sănătate/identificare,
după cum urmează
1) de formă ovală, având inscripţionate următoarele:
în partea superioară „ROMÂNIA sau codul ISO al ţării „RO;
în centru numărul de autorizare acordat de ANSVSA, respectiv 301
în partea inferioară abrevierea ‚CE" cu majuscule.
Nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii sanitare veterinare, schimbarea profilului sau
efectuarea altor activităţi decât cele autorizate sanitar veterinar în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitare veterinare în
vigoare atrage, după caz, suspendarea sau interzicerea activităţii, precum şi sancţionarea contravenţională ori penală, conform
-

-

-

legislaţiei in vigoare,

Director executiv,

dr. Sorin
OROS

—

Marcel

-

(semnătura
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