
ORDIN nr. 195 din 20 martie 2006 pentru modificarea anexei nr. 3a) 
la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 
849/2004 privind aprobarea modelelor de cereri de autorizare pentru 
activitatea de clasificare a carcaselor, a modelelor formularelor-tip 
pentru atestatul de clasificator şi pentru autorizaţia de clasificare şi a 
modelelor rapoartelor de clasificare şi registrului agenţiilor de 
clasificare 
Având în vedere prevederile art. 7 alin. (2) şi (3), ale art. 8 alin. (2) şi (3) şi ale art. 9 alin. (2) din 
Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de 
porcine, bovine şi ovine, cu modificările şi completările ulterioare, 
în baza Referatului Direcţiei implementare politici de creşterea animalelor şi procesarea produselor 
de origine animală nr. 89.003/2006, 
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, 
ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin: 
Art. I 

1.Anexa nr. 3a) la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 849/2004 
privind aprobarea modelelor de cereri de autorizare pentru activitatea de clasificare a carcaselor, a 
modelelor formularelor-tip pentru atestatul de clasificator şi pentru autorizaţia de clasificare şi a 
modelelor rapoartelor de clasificare si registrului agenţiilor de clasificare, publicat în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 1.127 din 30 noiembrie 2004, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care 
face parte integrantă din prezentul ordin. 
Art. II 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
-****- 
 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, 
Nicolae Flaviu Lazin, 

secretar de stat 

Anexa nr. 3a): 
 
COMISIA DE CLASIFICARE A CARCASELOR 
Nr. borderou 
Data sosirii ............................... 
Data abatorizării ....................... 
Abator ..................................... 
Grup ........................................ 
Tatuaj lot .................................. 
Indicativ de marcaj ................... 

RAPORT DE CLASIFICARE CARCASE PORCINE 
Agenţia de clasificare ............................ 
Numele clasificatorului .......................... 
Data .................................................... 

 
Greutatea netă la cald şi procentul de carne individual 

Observaţii Carcase cu confiscate 
Nr. 

ordine 
Kg 

% 
carne 

Nr. 
ordine 

Kg 
% 

carne 
Nr. 

ordine 
Kg 

% 
carne Nr. 

ordine 
Greutatea 

iniţială 
% 

carne 
Greutatea 

după 
Coduri 

                            

                            

                            

                            

                            

 
Totalizare carcase pe procent 

Carcase % carne 

Nr. Greutatea 

Preţ lei/kg Valoare lei 
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