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Amendamente Hotărâre Nr. 551/2018 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 
privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a 
subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman 
 

 
Propuneri cu privire la modificarea/completarea Hotărârii  Nr. 551/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu 

sunt destinate consumului uman 
 

Text initial 
 

Propunere amendament Justificare 

ART. 1 

    În sensul prezentelor norme metodologice, 

termenii şi expresiile de mai jos au următoarele 

semnificaţii: 

    a) animale moarte - animalele ucise prin 

eutanasie, cu sau fără diagnostic exact, ori care 

au murit, inclusiv animalele născute moarte sau 

nenăscute, în cadrul unei ferme sau în orice alt 

spaţiu ori în timpul transportului, dar care nu au 

fost sacrificate pentru consumul uman; 

    b) materii de categoria 1 - subprodusele de 

origine animală care nu sunt destinate 

consumului uman, cu risc înalt pentru sănătatea 

publică şi animală, fiind încadrate în această 

categorie: 

    1. cadavrele de rumegătoare, indiferent de 

vârsta şi cauza morţii; 

    2. cadavrele animalelor de companie; 

    3. materialul cu risc specificat - următoarele 

ţesuturi, dacă provin de la animale a căror 

origine este într-un stat membru sau într-o ţară 

terţă sau într-o regiune a acestora cu un risc 

Art. 1 se modifcă prin adăugarea punctului e) 

și va avea următorul cuprins: 

 

ART. 1 

    În sensul prezentelor norme metodologice, 

termenii şi expresiile de mai jos au 

următoarele semnificaţii: 

    a) animale moarte - animalele ucise prin 

eutanasie, cu sau fără diagnostic exact, ori care 

au murit, inclusiv animalele născute moarte 

sau nenăscute, în cadrul unei ferme sau în 

orice alt spaţiu ori în timpul transportului, dar 

care nu au fost sacrificate pentru consumul 

uman; 

    b) materii de categoria 1 - subprodusele de 

origine animală care nu sunt destinate 

consumului uman, cu risc înalt pentru 

sănătatea publică şi animală, fiind încadrate în 

această categorie: 

    1. cadavrele de rumegătoare, indiferent de 

vârsta şi cauza morţii; 

    2. cadavrele animalelor de companie; 

Se introduce definița de depozit 
intermediar frigorific zonal 
(DFIZ). 
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controlat sau nedeterminat de encefalopatie 

spongiformă transmisibilă - EST: 

    (1) în ceea ce priveşte bovinele: 

    (i) craniul, cu excepţia mandibulei, şi inclusiv 

encefalul şi ochii, precum şi măduva spinării la 

animalele în vârstă de peste 12 luni; 

    (ii) coloana vertebrală, cu excepţia 

vertebrelor caudale, apofizele spinoase şi 

transversale ale vertebrelor cervicale, toracice şi 

lombare, precum şi creasta sacrală mediană şi 

aripile sacrumului, dar incluzând ganglionii 

rădăcinii dorsale proveniţi de la animalele cu 

vârsta de peste 30 luni; şi 

    (iii) amigdalele, ultimii patru metri ai 

intestinului subţire, cecumul şi mezenterul 

animalelor de toate vârstele; 

    (2) în ceea ce priveşte ovinele şi caprinele: 

    (i) craniul, inclusiv encefalul şi ochii, 

amigdalele şi măduva spinării de la animalele în 

vârstă de peste 12 luni sau care prezintă un 

incisiv permanent care a erupt prin gingie; şi 

    (ii) splina şi ileonul provenit de la animalele 

de toate vârstele; 

    4. cadavrele animalelor sălbatice suspecte de 

boli epizootice; 

    5. amestecuri de material de categoria 1 cu 

material de categoria 2; 

    c) materii de categoria 2 - subprodusele de 

origine animală care nu sunt destinate 

consumului uman cu risc mediu pentru 

sănătatea publică şi animală, fiind încadrate în 

această categorie cadavrele animalelor, 

indiferent de vârstă şi cauza morţii, altele decât 

rumegătoarele şi celelalte specii menţionate la 

    3. materialul cu risc specificat - următoarele 

ţesuturi, dacă provin de la animale a căror 

origine este într-un stat membru sau într-o ţară 

terţă sau într-o regiune a acestora cu un risc 

controlat sau nedeterminat de encefalopatie 

spongiformă transmisibilă - EST: 

    (1) în ceea ce priveşte bovinele: 

    (i) craniul, cu excepţia mandibulei, şi 

inclusiv encefalul şi ochii, precum şi măduva 

spinării la animalele în vârstă de peste 12 luni; 

    (ii) coloana vertebrală, cu excepţia 

vertebrelor caudale, apofizele spinoase şi 

transversale ale vertebrelor cervicale, toracice 

şi lombare, precum şi creasta sacrală mediană 

şi aripile sacrumului, dar incluzând ganglionii 

rădăcinii dorsale proveniţi de la animalele cu 

vârsta de peste 30 luni; şi 

    (iii) amigdalele, ultimii patru metri ai 

intestinului subţire, cecumul şi mezenterul 

animalelor de toate vârstele; 

    (2) în ceea ce priveşte ovinele şi caprinele: 

    (i) craniul, inclusiv encefalul şi ochii, 

amigdalele şi măduva spinării de la animalele 

în vârstă de peste 12 luni sau care prezintă un 

incisiv permanent care a erupt prin gingie; şi 

    (ii) splina şi ileonul provenit de la animalele 

de toate vârstele; 

    4. cadavrele animalelor sălbatice suspecte 

de boli epizootice; 

    5. amestecuri de material de categoria 1 cu 

material de categoria 2; 

    c) materii de categoria 2 - subprodusele de 

origine animală care nu sunt destinate 

consumului uman cu risc mediu pentru 
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categoria 1, respectiv porci, cai, păsări, iepuri, 

animale de blană, peşti; 

    d) unitate mobilă de incinerare - echipament 

mobil utilizat pentru distrugerea la faţa locului a 

subproduselor de origine animală care nu sunt 

destinate consumului uman, în situaţia 

dezastrelor naturale şi a epizootiilor, atunci când 

este depăşită capacitatea de distrugere prin 

metode convenţionale. 

sănătatea publică şi animală, fiind încadrate în 

această categorie cadavrele animalelor, 

indiferent de vârstă şi cauza morţii, altele decât 

rumegătoarele şi celelalte specii menţionate la 

categoria 1, respectiv porci, cai, păsări, iepuri, 

animale de blană, peşti; 

    d) unitate mobilă de incinerare - echipament 

mobil utilizat pentru distrugerea la faţa locului 

a subproduselor de origine animală care nu 

sunt destinate consumului uman, în situaţia 

dezastrelor naturale şi a epizootiilor, atunci 

când este depăşită capacitatea de distrugere 

prin metode convenţionale; 

    e) DIFZ – depozit intermediar frigorific 

zonal – spațiu de depozitare temporară a 

animalelor moarte porvenite din gospodăriile 

crescătorilor individuali de animale în vederea 

neutralizării, deținut de CJ, amplasat pe o 

suprafață de teren aflată în posesia/ 

administrarea/ închirierea/ concesiunii 

acestuia, care deservește mai multe UAT-uri 

din județul respectiv, care este autorizat 

conform legislației în vigoare și gestionat de 

un reprezentant al UAT.  

ART. 2 

    Unităţile de creştere a animalelor, unităţile de 

producţie, depozitare, procesare ori 

comercializare a cărnii sau a altor produse de 

origine animală funcţionează doar dacă au 

încheiat un contract cu unităţi de neutralizare 

autorizate corespunzător categoriei de 

subproduse de origine animală care nu sunt 

destinate consumului uman pe care le generează 

sau deţin instalaţii proprii de neutralizare, 

Art. 9 se completează cu text și va avea 

următorul cuprins: 

 

ART. 2 

    Unităţile de creştere a animalelor, unităţile 

de producţie, depozitare, procesare ori 

comercializare a cărnii sau a altor produse de 

origine animală funcţionează doar dacă au 

încheiat un contract cu unităţi de neutralizare 

autorizate corespunzător categoriei de 

Se adaugă și posibilitatea de 
compostare și digestie anaerobă 
cu scopul de produce biogaz, a 
carcaselor de animale. 
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respectiv de procesare sau de 

incinerare/coincinerare, autorizate în condiţiile 

legii, şi care sunt folosite exclusiv pentru 

necesităţile proprii. 

subproduse de origine animală care nu sunt 

destinate consumului uman pe care le 

generează sau deţin instalaţii proprii de 

neutralizare, respectiv de procesare, sau 

compostare, sau digestie anaerobă, sau de 

incinerare/coincinerare, autorizate în condiţiile 

legii, şi care sunt folosite exclusiv pentru 

necesităţile proprii. 

ART. 9 

(1) Crescătorii individuali de animale 

înştiinţează, în termen de 24 de ore, medicul 

veterinar de liberă practică căruia îi sunt 

arondaţi şi autoritatea administraţiei publice 

locale pe a cărei rază administrativ-teritorială 

are loc decesul animalelor cu privire la existenţa 

unuia sau mai multor animale moarte, definite 

potrivit prezentelor norme metodologice, şi 

anume rumegătoare, porci, cai, păsări, iepuri şi 

animale de blană. 

(2) Autorităţile administraţiei publice locale de 

la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor pe 

a căror rază administrativ-teritorială intervine 

moartea animalelor care fac obiectul Ordonanţei 

Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi 

desfăşurarea activităţii de neutralizare a 

subproduselor de origine animală care nu sunt 

destinate consumului uman, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 55/2017, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

denumită în continuare ordonanţă, sunt 

responsabile de: 

    a) informarea imediată a consiliului judeţean 

sau Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti cu privire la moartea animalelor; 

Art. 9 se modifcă, punctul i) se șterge și 

punctul j) devine punctul i), iar articolul va 

avea următorul cuprins: 

 

ART. 9 

În cadrul activității de neutralizare a 

animalelor moarte provenite din gospodăriile 

crescătorilor individuali de animale, care fac 

obiectul Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 

privind organizarea și desfășurarea activității 

de neutralizare a subproduselor de origine 

animală care nu sunt destinate consumului 

uman, aprobată cu modificări și completări 

prin Legea nr. 55/2017, cu modificările și 

completările ulterioare, denumită în continuare 

ordonanță, consiliile județene, respectiv 

Consiliul General al Municipiului București, 

sau asociațiile de dezvoltare intercomunitară 

prin delegare, au următoarele atribuții: 

a) organizează şi desfăşoară procedura privind 

delegarea/contractarea activităţii de 

neutralizare a animalelor moarte provenite din 

gospodăriile crescătorilor individuali de 

animale; 

b) semnează contractul cu o unitate de 

neutralizare a subproduselor de origine 

Cu scopul rezolvării problemei 
animalelor moarte provenite din 
gospodăriile crescătorilor 
individuali de animale, prin 
Ordonanța 24/2016 se va 
propune și posibilitatea de 
asociere a CJ-ului cu UAT-uri, în 
asociații de dezvoltare 
intercomunitară. 
 
În acest caz,UAT-urile vor 
înștiința ADI-ul cu privire la 
animalele moarte și registrele de 
evidență vor fi transmise la ADI. 
 

Resursele financiare necesare 
realizării activității de colectare, 
transport, depozitare și 
neutralizare a animalelor moarte 
de către Consiliile Județene, 
Consiliul Județean al 
Municipiului București, și 
asociațiile de dezvoltare 
intercomunitară, se asigură 
integral, prin transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale ale județelor, respectiv 
bugetului local al Municipiului 
București, sau bugetul 
asociațiilor de dezvoltare 
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    b) realizarea registrelor de evidenţă care 

cuprind informaţii referitoare la numele 

proprietarului, precum şi data şi ora la care a 

fost solicitată consiliului judeţean intervenţia 

unităţii de neutralizare; 

c) întocmirea, pe baza datelor furnizate de către 

medicul veterinar de liberă practică, a registrelor 

de evidenţă referitoare la cantităţile de animale 

moarte preluate de operatorul serviciului de 

ecarisare; 

    d) transmiterea registrelor prevăzute la lit. b) 

şi c), în format tipărit şi electronic, în termen de 

10 zile de la încheierea lunii pentru care se face 

raportarea, către consiliul judeţean/Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti; 

    e) îngroparea animalelor a căror moarte a 

intervenit pe raza unităţilor administrativ-

teritoriale stabilite ca fiind izolate. Această 

activitate se face numai în locuri special 

amenajate şi numai după obţinerea autorizării 

sanitar-veterinare şi a actelor de reglementare 

din punctul de vedere al gospodăririi apelor, 

emise în condiţiile legii, de la nivelul judeţului 

respectiv. 

 

animală, după caz, pentru un anumit număr de 

UAT-uri care se evidențiază într-o anexă la 

contract; 

c) dimensionează capacitatea maximă de 

animale moarte care pot fi depozitate în DFIZ, 

în funcție de estimarea mortalităților de către 

direcțiile sanitare-veterinare și pentru siguranța 

alimentelor județene care dețin lista nominală 

cu crescătorii individuali și cu numărul aferent 

de animale de pe raza județului; 

d) achiziționează și amplasează DIFZ pe o 

suprafață de teren aflată în 

posesia/administrarea/închirierea/concesiunea 

CJ, pe raza unui UAT; 

e) stabilește și nominalizează UAT-urile 

deservite de fiecare DIFZ; 

f) înființează un sistem telefonic gratuit (call 

center) la nivelul consiliului județean/ 

asociației de dezvoltare intercomunitară în 

vederea colectării în cel mai scurt timp a 

animalelor moarte provenite din gospodăriile 

crescătorilor individuali de animale; 

g) centralizează informațiile privind 

evidențierea transporturilor, categoria și 

cantitatea de animale moarte pe fiecare 

crescător de animale, precum și pe fiecare 

UAT, primite de la UAT-uri; 

h) primește de la unitatea de neutralizare 

centralizatorul cererilor crescătorilor 

individuali de animale și al proceselor verbale 

de predare-primire, precum și factura aferentă 

cererilor, pe care le verifică și întocmește 

situația centralizatoare la nivel județean al 

acestor documente; 

intercomunitară, prin Bugetul 
Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale. 
 

Se adaugă și posibilitatea de 
compostare și digestie anaerobă 
a carcaselor de animale: 
Art. 9^1. compostarea, 
Art. 9^2. digestia anaerobă. 
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i) notifică fiecare UAT cu privire la suma 

corespunzătoare contribuției de 25%, 

prevăzută la art. 13 alin (5), aferentă fiecărui 

proprietar care a beneficiat de serviciile de 

neturalizare a animalelor moarte; 

i) decontează contravaloare facturii emise de 

către unitatea de neutralizare, în care sunt 

evidențiate cele două componente, respectiv: 

colectare, transport și depozitare, precum și 

neutralizarea animalelor moarte. 

 

După articolul 9 se introduc 2 noi articole, 

9^1 și 9^2, cu următorul cuprins: 

 

Art. 9^1.  

În cadrul activității de neutralizare a 

animalelor moarte provenite din gospodăriile 

crescătorilor individuali de animale, care fac 

obiectul Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 

privind organizarea și desfășurarea activității 

de compostare a subproduselor de origine 

animală care nu sunt destinate consumului 

uman, aprobată cu modificări și completări 

prin Regulamentul CE nr. 142/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, 

denumită în continuare ordonanță, consiliile 

județene, respectiv Consiliul General al 

Municipiului București, sau asociațiile de 

dezvoltare intercomunitară prin delegare, au 

următoarele atribuții: 

a) organizează şi desfăşoară procedura privind 

delegarea/contractarea activităţii de 

compostare a animalelor moarte provenite din 

gospodăriile crescătorilor individuali de 
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animale; 

b) semnează contractul cu o unitate de 

compostare a subproduselor de origine 

animală, după caz, pentru un anumit număr de 

UAT-uri care se evidențiază într-o anexă la 

contract; 

c) dimensionează capacitatea maximă de 

animale moarte care pot fi depozitate în DFIZ, 

în funcție de estimarea mortalităților de către 

direcțiile sanitare-veterinare și pentru siguranța 

alimentelor județene care dețin lista nominală 

cu crescătorii individuali și cu numărul aferent 

de animale de pe raza județului; 

d) achiziționează și amplasează DIFZ pe o 

suprafață de teren aflată în 

posesia/administrarea/închirierea/concesiunea 

CJ, pe raza unui UAT; 

e) stabilește și nominalizează UAT-urile 

deservite de fiecare DIFZ; 

f) înființează un sistem telefonic gratuit (call 

center) la nivelul consiliului județean/ 

asociației de dezvoltare intercomunitară în 

vederea colectării în cel mai scurt timp a 

animalelor moarte provenite din gospodăriile 

crescătorilor individuali de animale; 

g) centralizează informațiile privind 

evidențierea transporturilor, categoria și 

cantitatea de animale moarte pe fiecare 

crescător de animale, precum și pe fiecare 

UAT, primite de la UAT-uri; 

h) primește de la unitatea de neutralizare 

centralizatorul cererilor crescătorilor 

individuali de animale și al proceselor verbale 

de predare-primire, precum și factura aferentă 
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cererilor, pe care le verifică și întocmește 

situația centralizatoare la nivel județean al 

acestor documente; 

i) decontează contravaloare facturii emise de 

către unitatea de neutralizare, în care sunt 

evidențiate cele două componente, respectiv: 

colectare, transport și depozitare, precum și 

neutralizarea animalelor moarte. 

 

 

Art. 9^2.  

În cadrul activității de neutralizare a 

animalelor moarte provenite din gospodăriile 

crescătorilor individuali de animale, care fac 

obiectul Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 

privind organizarea și desfășurarea activității 

de digestie anaerobă a subproduselor de 

origine animală care nu sunt destinate 

consumului uman, aprobată cu modificări și 

completări prin Regulamentul CE nr. 

142/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, denumită în continuare ordonanță, 

consiliile județene, respectiv Consiliul General 

al Municipiului București, sau asociațiile de 

dezvoltare intercomunitară prin delegare, au 

următoarele atribuții: 

a) organizează şi desfăşoară procedura privind 

delegarea/contractarea activităţii de digestie 

anaerobă a animalelor moarte provenite din 

gospodăriile crescătorilor individuali de 

animale; 

b) semnează contractul cu o unitate de digestie 

anaerobă a subproduselor de origine animală, 

după caz, pentru un anumit număr de UAT-uri 
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care se evidențiază într-o anexă la contract; 

c) dimensionează capacitatea maximă de 

animale moarte care pot fi depozitate în DFIZ, 

în funcție de estimarea mortalităților de către 

direcțiile sanitare-veterinare și pentru siguranța 

alimentelor județene care dețin lista nominală 

cu crescătorii individuali și cu numărul aferent 

de animale de pe raza județului; 

d) achiziționează și amplasează DIFZ pe o 

suprafață de teren aflată în 

posesia/administrarea/închirierea/concesiunea 

CJ, pe raza unui UAT; 

e) stabilește și nominalizează UAT-urile 

deservite de fiecare DIFZ; 

f) înființează un sistem telefonic gratuit (call 

center) la nivelul consiliului județean/ 

asociației de dezvoltare intercomunitară în 

vederea colectării în cel mai scurt timp a 

animalelor moarte provenite din gospodăriile 

crescătorilor individuali de animale; 

g) centralizează informațiile privind 

evidențierea transporturilor, categoria și 

cantitatea de animale moarte pe fiecare 

crescător de animale, precum și pe fiecare 

UAT, primite de la UAT-uri; 

h) primește de la unitatea de neutralizare 

centralizatorul cererilor crescătorilor 

individuali de animale și al proceselor verbale 

de predare-primire, precum și factura aferentă 

cererilor, pe care le verifică și întocmește 

situația centralizatoare la nivel județean al 

acestor documente; 

i) decontează contravaloare facturii emise de 

către unitatea de neutralizare, în care sunt 
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evidențiate cele două componente, respectiv: 

colectare, transport și depozitare, precum și 

neutralizarea animalelor moarte. 

 

ART. 10 

    Consiliul judeţean sau Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti gestionează organizarea 

şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a 

animalelor moarte provenite din gospodăriile 

crescătorilor individuali de animale şi este 

responsabil de: 

    a) organizarea şi desfăşurarea procedurii 

privind delegarea/contractarea activităţii de 

neutralizare a animalelor moarte şi semnarea 

contractului, după caz, conform legislaţiei în 

domeniul achiziţiilor publice şi în domeniul 

concesiunilor de lucrări şi concesiunilor de 

servicii, pe baza listei cu speciile şi numărul de 

animale deţinute de crescătorii individuali, 

întocmite de direcţia sanitar-veterinară şi pentru 

siguranţa alimentelor judeţeană sau a 

municipiului Bucureşti; 

    b) informarea unităţii de neutralizare cu care 

consiliul judeţean sau Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti are încheiat un contract, 

cu privire la moartea unor animale pe raza 

unităţii administrativ-teritoriale sau a unei 

subdiviziuni administrativ-teritoriale a 

municipiului Bucureşti. Informarea se face 

telefonic de către reprezentanţii unităţilor 

administrativ-teritoriale pe raza cărora a 

intervenit moartea animalelor; 

    c) întocmirea situaţiilor centralizatoare, pe 

baza informaţiilor furnizate de către unităţile 

Art. 10 se modifcă și va avea următorul 

cuprins: 

 

ART. 10 

(1) Consiile județene, respectiv Consiliul 

General al Municipiului București, respectiv 

asociațiile de dezvoltare intercomunitară, 

transmit anual, în cursul trim. IV, către 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 

necesarul de cheltuieli pentru anul următor în 

vederea asigurării în bune condiții a activității 

de neutralizare a animalelor moarte provenite 

din gospodăriile crescătorilor individuali de 

animale.  

(2) Consiile județene, respectiv Consiliul 

General al Municipiului București, respectiv 

asociațiile de dezvoltare intercomunitară, 

întocmesc situația privind stadiul contractelor 

prevăzute la art. 8 alin (1) din ordonanță. 

Această situație este necesară la nivelul 

fiecărui județ pentru elaborarea caietului de 

sarcini în cadrul procedurii privind 

delegarea/contractarea activității de 

neutralizare a animalelor moarte către un 

operator autorizat, conform legislației în 

vigoare. 

 

După articolul 10 se introduc 5 noi articole, 

10^1-10^5, cu următorul cuprins, iar din 

Art. 10^3 alin. (1) se șterg punctele f) și g) : 

În cazul asocierii CJ-ului cu UAT-
uri, într-un ADI, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii de 
neutralizare a animalelor moarte 
provenite din gospodăriile 
crescătorilor individuali de 
animale va reveni ca 
responsabilitate la ADI. 
 
Resursele financiare necesare 
realizării activității de colectare, 
transport, depozitare și 
neutralizare a animalelor moarte 
de către Consiliile Județene, 
Consiliul Județean al 
Municipiului București, și 
asociațiile de dezvoltare 
intercomunitară, se asigură 
integral, prin transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale ale județelor, respectiv 
bugetului local al Municipiului 
București, sau bugetul 
asociațiilor de dezvoltare 
intercomunitară, prin Bugetul 
Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale. 
 

Se adaugă și posibilitatea de 
compostare și digestie anaerobă 
cu scopul de produce biogaz, a 
carcaselor de animale. 
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administrativ-teritoriale judeţene sau de către 

subdiviziunile administrativ-teritoriale ale 

municipiului Bucureşti, cu privire la data, ora şi 

numele proprietarului care a anunţat decesul 

animalului/animalelor, respectiv cantităţile de 

animale moarte preluate de operatorul 

serviciului de ecarisare; 

    d) transmiterea anuală, în cursul trimestrului 

IV, către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale a necesarului de cheltuieli pentru anul 

următor în vederea asigurării, în bune condiţii, a 

activităţii de neutralizare a animalelor moarte; 

necesarul de cheltuieli se stabileşte pe baza 

datelor centralizate de la nivelul tuturor 

unităţilor administrativ-teritoriale judeţene sau 

al subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale 

municipiului Bucureşti cu privire la cantităţile 

de animale moarte; 

    e) realizarea situaţiei privind stadiul 

contractelor prevăzute la art. 8 alin. (1) din 

ordonanţă. Această situaţie este necesară la 

nivelul fiecărui judeţ pentru elaborarea caietului 

de sarcini în cadrul procedurii privind 

delegarea/contractarea activităţii de neutralizare 

a animalelor moarte către un operator autorizat, 

conform legislaţiei în vigoare. 
 

 

Art. 10^1. În vederea asigurării în bune 

condiții a activității de neutralizare a 

animalelor moarte provenite de la gospodăriile 

crescătorilor individuali de animale, 

proprietarii acestora au următoarele obligații: 

a) înștiințează, în termen de maxim 6 ore în 

perioada martie-septembrie și maxim 24 de ore 

în perioada octombrie-februarie, medicul 

veterniar de liberă practică căruia îi sunt 

arondați și autoritatea administrației publice 

locale pe a cărei rază administrativ-teritorială 

are loc moartea animalelor, cu privire la 

moarte unuia sau mai multor animale, definite 

potrivit prezentelor norme metodologice, și 

anume rumegătoare, porci, cai, păsări, iepuri și 

animale de blană; 

b) la momentul ridicării animalelor moarte de 

către UAT, crescătorii individuali de animale 

participă la ambalarea și manipularea acestora, 

în vederea transportului în condiții de 

siguranță la DIFZ; 

c) proprietarul animalelor moarte înmânează 

reprezentantului UAT cererea pentru acordarea 

ajutorului de stat însoțită de Formularul de 

constatare a morții animalelor. 

 

Art. 10^2. Medicul veterinar de liberă practică 

are obligația ca în 24h de când a fost înștiințat 

despre moartea animalului să elibereze 

Formularul de constatare a morții animalelor și 

să îl înmâneze proprietarului acestuia. 

 

Art. 10^3.(1) În cadrul activității de 
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neutralizare a animalelor moarte provenite din 

gospodăriile crescătorilor individuali de 

animale, UAT-urile au următoarele atribuții: 

a) desemnează persoana care gestionează 

DIFZ; 

b) după înștiințarea despre moartea animalelor, 

asigură transportul acestora de la proprietar la 

DIFZ, în condiții de siguranță sanitară-

veterinară, în maxim de 1 oră de la eliberarea 

Formularului de declarare eveniment; 

c) prin persoana desemnată pentru această 

activitate, informează gestionarul DIFZ la care 

este arondat UAT-ul, despre transportul 

animalelor moarte la DIFZ cu mijlocul de 

transport al UAT-ului pe raza căruia are loc 

moartea animalelor; 

d) după colectarea animalelor moarte de la 

crescătorii individuali de animale, UAT 

primește de la gestionarul DIFZ, informații cu 

privire la transport, categoria și cantitatea de 

animale moarte pe fiecare crescător de 

animale; 

e) în baza acestor informații, UAT întocmește 

registrele de evidență a transporturilor, 

categoriilor și cantităților de animale moarte și 

transmite datele respective către CJ/ asociația 

de dezvoltare comunitară, în format tipărit și 

electronic, în termen de 5 zile lucrătoare de la 

încheierea lunii pentru care se face raportarea; 

f) în urma notificării primite de la CJ/ asociația 

de dezvoltare comunitară cu privire la suma 

corespunzătoare contribuției de 25% aferentă 

proprietarilor pentru activitatea de neutralizare 

a animalelor moarte, UAT emite ordinul de 
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plată și face plata către CJ/ asociația de 

dezvoltare comunitară; 

g) contribuția de 25% aferentă proprietarului 

pentru activitatea de neutralizare a animalelor 

moarte, costurile privind transportul 

animalelor moarte până la DIFZ, precum și 

costurile de întreținere ale DIFZ sunt suportate 

de UAT. Pentru recuperarea acestora, UAT-ul 

poate institui și colecta o taxă locală anuală cu 

această destinație, care va fi calculată și 

aplicată fiecărui crescător de animale de pe 

raza UAT-ului, în funcție de numărul de 

animale deținute de aceștia. 

(2) Autoritățile administrației publice locale de 

la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor 

pe a căror rază administrativ-teritorială 

intervine moartea animalelor sunt responsabile 

de îngroparea animalelor a căror moarte a 

intervenit pe raza unităților administrativ-

teritorială stabilite ca fiind izolate. Această 

activitate se face numai în locuri special 

amenajate și numai după obținerea autorizării 

sanitar-veterinare și a actelor de reglementare 

din punctul de vedere al gospodăririi apelor, 

emise în condițiile legii, de la nivelul județului 

respectiv. 

 

Art. 10^4. Gestionarul DIFZ are următoarele 

atribuții: 

a) cântărește și înregistrează cantitatea de 

animale moarte recepționate în DIFZ; 

b) întocmește un proces-verbal care cuprinde 

informații referitoare la identitatea 

prorpietarului, codul ANSVSA al exploatației, 
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specia/rasa animalului mort și greutatea 

acestuia; o copie a procesului verbal se 

transmite proprietarului animalului mort prin 

intermediul persoanei care a efectuat 

transportul de la UAT la DIFZ; 

c) primește, prin intermediul persoanei care a 

efectuat transportul de la UAT la DIFZ, 

cererea crescătorului de solicitare a ajutorului 

de stat însoțită de Formularul de constatare a 

morții animalelor, pe care le transmite unității 

de neutralizare; 

d) monitorizează gradul de ocupare a DIFZ, 

respectarea perioadei de depozitare de 

maximum 7 zile și anunță unitatea de 

neutralizare să ridice animalele moarte 

depozitate; 

e) întocmește proces verbal de predare-primire 

a animalelor moarte la momentul preluării 

acestora de către unitatea de neutralizare; 

f) transmite către UAT-uri informații cu 

privire la transportul, categoria și cantitatea de 

animale moarte pe fiecare crescător de 

animale; 

g) transmite către CJ/ asociația de dezvoltare 

comunitară în termen de 3 zile lucrătoare 

următoare încheierii lunii, informațiile privind 

evidențierea transporturilor, categoria și 

cantitatea de animale moarte pe fiecare 

crescător de animale, precum și pe fiecare 

UAT, precum și procesele verbale de predare-

primire. 

 

 

Art. 10^5. Unitatea de neutralizarea are 
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următoarele obligații: 

a) trebuie să procedeze la ridicarea animalelor 

moarte de la DIFZ astfel încât să nu se 

depășească perioada maximă de depozitare; 

b) centralizează cererile crescătorilor 

individuali de animale și procese verbale de 

predare-primire întocmite de DIFZ; 

c) întocmește factura către CJ / asociația de 

dezvoltare comunitară în termen de 5 zile 

lucrătoare următoare încheierii lunii în care s-

au prestat serviciile. 

 

 

CAPITOLUL VI 

    Resursele financiare necesare consiliilor 

judeţene şi Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti pentru realizarea 

activităţii de neutralizare a animalelor 

moarte provenite de la crescătorii individuali 

de animale 
 

La titlul Capitolului VI, se va adăuga text: 

CAPITOLUL VI 

    Resursele financiare necesare consiliilor 

judeţene,şi Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti sau asociațiilor de 

dezvoltare intercomunitară pentru 

realizarea activităţii de neutralizare a 

animalelor moarte provenite de la 

crescătorii individuali de animale 
 

Se adaugă text pentru cazul 
asocierii CJ-ului cu UAT-uri. 

    ART. 11 

    (1) Resursele financiare necesare consiliilor 

judeţene şi Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti pentru realizarea activităţii de 

neutralizare a animalelor moarte provenite de la 

crescătorii individuali de animale se asigură prin 

transferuri de la bugetul de stat către bugetele 

locale ale judeţelor, respectiv bugetul local al 

municipiului Bucureşti, prin bugetul 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

    (2) Repartizarea sumelor prevăzute la alin. (1) 

La Art. 11, alin (1) se adaugă text: 

ART. 11 

    (1) Resursele financiare necesare consiliilor 

judeţene, şi Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti sau asociațiilor de 

dezvoltare intercomunitară pentru realizarea 

activităţii de neutralizare a animalelor moarte 

provenite de la crescătorii individuali de 

animale se asigură prin transferuri de la 

bugetul de stat către bugetele locale ale 

judeţelor, respectiv bugetul local al 

Se adaugă text pentru cazul 
asocierii CJ-ului cu UAT-uri. 
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se realizează cu încadrare în limita prevederilor 

bugetare aprobate cu această destinaţie 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 

la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, 

piscicultură şi vânătoare", titlul 51 "Transferuri 

între unităţi ale administraţiei publice". 

 

municipiului Bucureşti, respectiv bugetul 

asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, prin 

bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale. 

    (2) Repartizarea sumelor prevăzute la alin. 

(1) se realizează cu încadrare în limita 

prevederilor bugetare aprobate cu această 

destinaţie Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 

"Agricultură, silvicultură, piscicultură şi 

vânătoare", titlul 51 "Transferuri între unităţi 

ale administraţiei publice". 

 

ART. 12 

(4) În vederea includerii în schema de ajutor de 

stat a crescătorilor individuali de animale, 

trimestrial, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru 

siguranţa alimentelor judeţene întocmesc lista 

nominală a acestora, listă pe care o transmit 

consiliului judeţean/Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti şi Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

    (5) În termen de 10 zile de la data intrării în 

vigoare a prezentei hotărâri, direcţiile sanitar-

veterinare şi pentru siguranţa alimentelor 

judeţene pun la dispoziţia consiliului 

judeţean/Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti şi Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale lista prevăzută la alin. (4). 

 

La Art. 12, alineatele (4) și (5) se adaugă text: 

ART. 12 

(4) În vederea includerii în schema de ajutor 

de stat a crescătorilor individuali de animale, 

trimestrial, direcţiile sanitar-veterinare şi 

pentru siguranţa alimentelor judeţene 

întocmesc lista nominală a acestora, listă pe 

care o transmit consiliului judeţean/Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti/asociațiilor 

de dezvoltare intercomunitară şi Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

    (5) În termen de 10 zile de la data intrării în 

vigoare a prezentei hotărâri, direcţiile sanitar-

veterinare şi pentru siguranţa alimentelor 

judeţene pun la dispoziţia consiliului 

judeţean/Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti//asociațiilor de dezvoltare 

intercomunitară şi Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale lista prevăzută la alin. (4). 

 

Se adaugă text pentru cazul 
asocierii CJ-ului cu UAT-uri. 

ART.13 La Art. 13, alineatele (3), (4), se adaugă text și Se adaugă text pentru cazul 
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    (3) Pentru perioada 2018 - 2020, anual, până 

la data de 15 septembrie, consiliile judeţene şi 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

transmit Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale sumele necesare realizării activităţii 

prevăzute de prezentele norme metodologice în 

vederea aprobării bugetului cu această 

destinaţie. 

    (4) Intensitatea ajutorului de stat acordat 

potrivit prevederilor prezentei hotărâri este de 

până la 100% din costul activităţii de transport 

al animalelor moarte, cuprinzând preluarea, 

încărcarea în mijlocul de transport şi 

descărcarea din mijlocul de transport, şi 75% 

din costul activităţii de distrugere a animalelor 

moarte, iar valoarea maximă a acestuia este de 

900 lei/tonă animale moarte, în limita bugetului 

aprobat. 

    (5) În situaţia în care se acordă 75% din 

costul activităţii de distrugere a animalelor 

moarte, diferenţa de 25% este suportată direct 

de crescătorii individuali de animale şi se achită 

prestatorului de servicii, respectiv prestatorului 

de servicii care are contract cu consiliul 

judeţean sau Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti, la ridicarea animalului mort. 

    (6) Suma achitată potrivit alin. (5) este 

evidenţiată în facturile transmise de prestatorul 

de servicii pentru consiliul judeţean sau 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti. 

    (7) Pentru perioada 2018 - 2020, bugetul total 

estimat este de 166.695 mii lei, repartizat astfel: 

    a) pentru anul 2018: 16.800 mii lei; 

    b) pentru anul 2019: 74.947 mii lei; 

se modifică, respectiv se anulează articolele 

(5) și (6), numerotarea articolului (7) devine 

(5): 

ART.13 

    (3) Pentru perioada 2018 - 2020, anual, până 

la data de 15 septembrie, consiliile judeţene, şi 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

sau asociațiile de dezvoltare intercomunitară 

transmit Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale sumele necesare realizării 

activităţii prevăzute de prezentele norme 

metodologice în vederea aprobării bugetului cu 

această destinaţie. 

(4) Intensitatea ajutorului de stat acordat 

potrivit prevederilor prezentei hotărâri este de 

până la 100% din costul activităţii de transport 

al animalelor moarte, cuprinzând preluarea, 

încărcarea în mijlocul de transport şi 

descărcarea din mijlocul de transport, şi 100% 

din costul activităţii de distrugere a animalelor 

moarte, iar valoarea maximă a acestuia este de 

5.000 lei/tonă animale moarte, în limita 

bugetului aprobat. 

    (5) În situaţia în care se acordă 75% din 

costul activităţii de distrugere a animalelor 

moarte, diferenţa de 25% este suportată direct 

de crescătorii individuali de animale şi se 

achită prestatorului de servicii, respectiv 

prestatorului de servicii care are contract cu 

consiliul judeţean sau Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti sau asociațiile de 

dezvoltare intercomunitară, la ridicarea 

animalului mort. 

    (6) Suma achitată potrivit alin. (5) este 

asocierii CJ-ului cu UAT-uri. 
 
Resursele financiare necesare 
realizării activității de colectare, 
transport, depozitare și 
neutralizare a animalelor moarte 
de către Consiliile Județene, 
Consiliul Județean al 
Municipiului București, și 
asociațiile de dezvoltare 
intercomunitară, se asigură 
integral, prin transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale ale județelor, respectiv 
bugetului local al Municipiului 
București, sau bugetul 
asociațiilor de dezvoltare 
intercomunitară, prin Bugetul 
Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale. 
 
Pentru asigurarea serviciului de 
colectare, transport și 
neutralizare a unui kg de 
cadavru animalier de la o firmă 
de specialitate autorizată, 
trebuie să se dispune de cel 
puțin 5 lei/kg, rezultă 5.000 
lei/tonă. 
 
Nu este menționat faptul că cine și 
cum va plăti TVA-ul prestatorului 
de servicii pentru activitatea de 
neutralizare a subproduselor de 
origine animală care nu sunt 
destinate consumului uman. Ca 
urmare, sunt neclarități în privința 
TVA, valoare care este neeligibilă. 
 
Hotărârea ar trebui să conțină și 
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    c) pentru anul 2020: 74.948 mii lei. 

 

 

evidenţiată în facturile transmise de prestatorul 

de servicii pentru consiliul judeţean sau 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

sau asociațiile de dezvoltare intercomunitară. 

    (5) Pentru perioada 2018 - 2020, bugetul 

total estimat este de 166.695 mii lei, repartizat 

astfel: 

    a) pentru anul 2018: 16.800 mii lei; 

    b) pentru anul 2019: 74.947 mii lei; 

    c) pentru anul 2020: 74.948 mii lei. 

 

 

bugetul total estimat pentru anii 
2021-2022. 

ART. 17 

    (1) Pentru a solicita ajutorul de stat, 

prestatorul de servicii centralizează cererile 

crescătorilor individuali de animale, întocmite 

conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, şi le 

depune lunar la consiliul judeţean, respectiv 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti cu 

care are încheiat contractul de prestări servicii, 

în termen de 10 zile după încheierea lunii în 

care a prestat serviciile. 

    (2) În cazul în care plafonul anual pentru 

schema de ajutor de stat nu este aprobat la 1 

ianuarie a anului respectiv, prestatorii de servicii 

depun cererile după aprobarea acestuia pentru 

activitatea desfăşurată de la începutul anului. 

    (3) Cererile prevăzute la alin. (1) sunt însoţite 

de următoarele documente: 

    a) situaţia centralizatoare cu cantitatea totală, 

cântărită, de animale moarte neutralizate prin 

serviciile prestate în baza contractului încheiat 

de prestator cu consiliul judeţean şi Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti; 

La Art. 17, alin (1), alin (3) punctul a) și b) se 

adaugă text: 

ART. 17 

    (1) Pentru a solicita ajutorul de stat, 

prestatorul de servicii centralizează cererile 

crescătorilor individuali de animale, întocmite 

conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, şi 

le depune lunar la consiliul judeţean, respectiv 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

sau la asociația de dezvoltare intercomunitară 

cu care are încheiat contractul de prestări 

servicii, în termen de 10 zile după încheierea 

lunii în care a prestat serviciile. 

    (2) În cazul în care plafonul anual pentru 

schema de ajutor de stat nu este aprobat la 1 

ianuarie a anului respectiv, prestatorii de 

servicii depun cererile după aprobarea acestuia 

pentru activitatea desfăşurată de la începutul 

anului. 

    (3) Cererile prevăzute la alin. (1) sunt 

însoţite de următoarele documente: 

    a) situaţia centralizatoare cu cantitatea 

Se adaugă text pentru cazul 
asocierii CJ-ului cu UAT-uri. 
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    b) copiile facturilor emise de prestatorul de 

servicii pentru consiliul judeţean/Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti, aferente 

activităţii de neutralizare a animalelor moarte 

pentru care se solicită decontarea ajutorului de 

stat, precum şi situaţia centralizatoare a 

facturilor fiscale emise de prestatorul de 

servicii; în condiţiile multitudinii de activităţi 

specifice serviciului de ecarisare, facturile 

trebuie să conţină informaţii pentru fiecare zi în 

care a fost prestat serviciul de ecarisare din luna 

respectivă, defalcate pentru fiecare activitate 

specifică; 

 

totală, cântărită, de animale moarte 

neutralizate prin serviciile prestate în baza 

contractului încheiat de prestator cu consiliul 

judeţean şi Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti sau asociația de dezvoltare 

intercomunitară; 

    b) copiile facturilor emise de prestatorul de 

servicii pentru consiliul judeţean/Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti/asociația de 

dezvoltare intercomunitară, aferente activităţii 

de neutralizare a animalelor moarte pentru care 

se solicită decontarea ajutorului de stat, 

precum şi situaţia centralizatoare a facturilor 

fiscale emise de prestatorul de servicii; în 

condiţiile multitudinii de activităţi specifice 

serviciului de ecarisare, facturile trebuie să 

conţină informaţii pentru fiecare zi în care a 

fost prestat serviciul de ecarisare din luna 

respectivă, defalcate pentru fiecare activitate 

specifică; 

 

ART. 18 

    Documentele care se depun la consiliul 

judeţean şi la Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti pentru acordarea/încasarea ajutorului 

de stat se vor păstra 10 ani de la depunere, atât 

de către acestea, cât şi de către solicitanţi. 

 

La Art. 18 se va adăuga text: 

ART. 18 

    Documentele care se depun la consiliul 

judeţean şi la Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti și la asociațiile de 

dezvoltare intercomunitară pentru 

acordarea/încasarea ajutorului de stat se vor 

păstra 10 ani de la depunere, atât de către 

acestea, cât şi de către solicitanţi. 

 

Se adaugă text pentru cazul 
asocierii CJ-ului cu UAT-uri. 

ART. 19 

    Consiliul judeţean, respectiv Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti, după 

La Art. 19 se va adăuga text: 

ART. 19 

    Consiliul judeţean, respectiv Consiliul 

Se adaugă text pentru cazul 
asocierii CJ-ului cu UAT-uri. 
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înregistrarea, verificarea şi aprobarea la plată a 

cererilor de solicitare a ajutorului de stat, 

întocmesc şi transmit Ministerului Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale situaţia centralizatoare 

pentru solicitările înregistrate, conform 

modelului prevăzut în anexa nr. 2. 

 

General al Municipiului Bucureşti, sau 

asociația de dezvoltare intercomunitară, după 

înregistrarea, verificarea şi aprobarea la plată a 

cererilor de solicitare a ajutorului de stat, 

întocmesc şi transmit Ministerului Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale situaţia centralizatoare 

pentru solicitările înregistrate, conform 

modelului prevăzut în anexa nr. 2. 

 

ART. 20 

    În baza situaţiilor centralizatoare ale cererilor 

pentru încasarea ajutorului de stat, transmise de 

consiliile judeţene, respectiv Consiliul General 

al Municipiului Bucureşti, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite 

Ministerului Finanţelor Publice cererea de 

deschidere a creditelor bugetare. Cererea de 

deschidere a creditelor bugetare va fi însoţită de 

situaţia centralizatoare a ajutorului de stat, 

conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. 

 

La Art. 20 se va adăuga text: 

ART. 20 

    În baza situaţiilor centralizatoare ale 

cererilor pentru încasarea ajutorului de stat, 

transmise de consiliile judeţene, respectiv 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 

sau de asociația de dezvoltare intercomunitară, 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

transmite Ministerului Finanţelor Publice 

cererea de deschidere a creditelor bugetare. 

Cererea de deschidere a creditelor bugetare va 

fi însoţită de situaţia centralizatoare a 

ajutorului de stat, conform modelului prevăzut 

în anexa nr. 3. 

 

Se adaugă text pentru cazul 
asocierii CJ-ului cu UAT-uri. 

    ART. 21 

    (1) După aprobarea cererii pentru deschiderea 

creditelor bugetare de către Ministerul 

Finanţelor Publice, din bugetul Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează 

contul consiliilor judeţene, respectiv al 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, 

care, pe baza cererilor aprobate, virează sumele 

cuvenite în conturile solicitanţilor ajutorului de 

stat, potrivit legislaţiei în vigoare, sume care nu 

  La Art. 21, alineatele (1) și (3), se va adăuga 

text: 

 

ART. 21 

    (1) După aprobarea cererii pentru 

deschiderea creditelor bugetare de către 

Ministerul Finanţelor Publice, din bugetul 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

se alimentează contul consiliilor judeţene, 

respectiv al Consiliului General al 

Se adaugă text pentru cazul 
asocierii CJ-ului cu UAT-uri. 
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sunt exceptate de la executare silită. 

    (2) Nerespectarea de către solicitanţi a 

condiţiilor prevăzute în prezenta hotărâre, 

precum şi a oricăror obligaţii asumate în 

vederea obţinerii finanţării determină aplicarea 

de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale a legislaţiei în vigoare în vederea 

recuperării ajutorului de stat. 

    (3) Consiliile judeţene, respectiv Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti transmit 

informaţiile privind obligaţia publicării 

beneficiarilor, conform prevederilor pct. 128 din 

Orientările Uniunii Europene, Agenţiei de Plăţi 

şi Intervenţie pentru Agricultură - sediul central. 

Informaţiile vor fi publicate pe adresa web 

www.apia.org.ro. Informaţiile menţionate vor fi 

păstrate timp de cel puţin 10 ani şi vor fi puse la 

dispoziţia publicului larg fără restricţii. 

 

Municipiului Bucureşti, sau al asocierilor de 

dezvoltare intercomunitară, care, pe baza 

cererilor aprobate, virează sumele cuvenite în 

conturile solicitanţilor ajutorului de stat, 

potrivit legislaţiei în vigoare, sume care nu 

sunt exceptate de la executare silită. 

    (2) Nerespectarea de către solicitanţi a 

condiţiilor prevăzute în prezenta hotărâre, 

precum şi a oricăror obligaţii asumate în 

vederea obţinerii finanţării determină aplicarea 

de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale a legislaţiei în vigoare în vederea 

recuperării ajutorului de stat. 

    (3) Consiliile judeţene, respectiv Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti, respectiv 

asociațiile de dezvoltare intercomunitară 

transmit informaţiile privind obligaţia 

publicării beneficiarilor, conform prevederilor 

pct. 128 din Orientările Uniunii Europene, 

Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură - sediul central. Informaţiile vor fi 

publicate pe adresa web www.apia.org.ro. 

Informaţiile menţionate vor fi păstrate timp de 

cel puţin 10 ani şi vor fi puse la dispoziţia 

publicului larg fără restricţii. 

 

ART. 22 

    Solicitantul are obligaţia de a ţine evidenţa 

timp de 10 ani a informaţiilor necesare pentru 

încadrarea crescătorilor individuali de animale 

în schema de ajutor de stat prevăzută la art. 13 

alin. (1) şi de a pune la dispoziţia Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi consiliului 

judeţean, respectiv Consiliului General al 

La Art. 22 se va adăuga text: 

ART. 22 

    Solicitantul are obligaţia de a ţine evidenţa 

timp de 10 ani a informaţiilor necesare pentru 

încadrarea crescătorilor individuali de animale 

în schema de ajutor de stat prevăzută la art. 13 

alin. (1) şi de a pune la dispoziţia Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi consiliului 

Se adaugă text pentru cazul 
asocierii CJ-ului cu UAT-uri. 
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Municipiului Bucureşti aceste informaţii. 

 

judeţean, respectiv Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti sau asociației de 

dezvoltare intercomunitară aceste informaţii. 

 

ART. 23 

    (1) Consiliul judeţean, respectiv Consiliul 

General al Municipiul Bucureşti, în baza 

prevederilor prezentei hotărâri, elaborează 

proceduri detaliate de verificare a condiţiilor de 

eligibilitate şi control, care vor fi aduse la 

cunoştinţa solicitanţilor prin afişare pe site-ul 

oficial al instituţiei. 

    (2) În temeiul prevederilor prezentei hotărâri, 

consiliul judeţean, respectiv Consiliul General 

al Municipiului Bucureşti verifică la faţa locului 

corectitudinea înscrisurilor din cerere, pe baza 

unui eşantion extras aleatoriu în procent de 

minimum 5% din numărul total al cererilor 

depuse. 

    (3) Consiliul judeţean, respectiv Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti pune la 

dispoziţia solicitanţilor, prin afişare pe site-ul 

oficial al instituţiei, formularele de cerere. 

    (4) În cazul în care se constată că 

documentaţia de solicitare a ajutorului de stat 

este incompletă sau necesită clarificări, 

persoana responsabilă cu verificarea 

documentaţiei din cadrul consiliului judeţean, 

respectiv Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti notifică solicitantul în vederea 

transmiterii documentelor şi/sau informaţiilor 

suplimentare şi/ori a celor lipsă. 

    (5) În termen de 5 zile calendaristice de la 

data primirii notificării, dar nu mai târziu de 

La Art. 23, alineatele (1)-(4) se va adăuga text: 

ART. 23 

    (1) Consiliul judeţean, respectiv Consiliul 

General al Municipiul Bucureşti, respectiv 

asociația de dezvoltare intercomunitară, în 

baza prevederilor prezentei hotărâri, 

elaborează proceduri detaliate de verificare a 

condiţiilor de eligibilitate şi control, care vor fi 

aduse la cunoştinţa solicitanţilor prin afişare pe 

site-ul oficial al instituţiei. 

    (2) În temeiul prevederilor prezentei 

hotărâri, consiliul judeţean, respectiv Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti, respectiv 

asociația de dezvoltare intercomunitară, 

verifică la faţa locului corectitudinea 

înscrisurilor din cerere, pe baza unui eşantion 

extras aleatoriu în procent de minimum 5% din 

numărul total al cererilor depuse. 

    (3) Consiliul judeţean, respectiv Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti, respectiv 

asociația de dezvoltare intercomunitară, pune 

la dispoziţia solicitanţilor, prin afişare pe site-

ul oficial al instituţiei, formularele de cerere. 

    (4) În cazul în care se constată că 

documentaţia de solicitare a ajutorului de stat 

este incompletă sau necesită clarificări, 

persoana responsabilă cu verificarea 

documentaţiei din cadrul consiliului judeţean, 

respectiv Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti respectiv asociația de dezvoltare 

Se adaugă text pentru cazul 
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sfârşitul lunii pentru cererile depuse conform 

prevederilor art. 17 alin. (1), solicitantul are 

obligaţia completării documentaţiei, în caz 

contrar cererea de solicitare a ajutorului de stat 

fiind respinsă total sau parţial, după caz. 

 

intercomunitară, notifică solicitantul în 

vederea transmiterii documentelor şi/sau 

informaţiilor suplimentare şi/ori a celor lipsă. 

    (5) În termen de 5 zile calendaristice de la 

data primirii notificării, dar nu mai târziu de 

sfârşitul lunii pentru cererile depuse conform 

prevederilor art. 17 alin. (1), solicitantul are 

obligaţia completării documentaţiei, în caz 

contrar cererea de solicitare a ajutorului de stat 

fiind respinsă total sau parţial, după caz. 

 

    ANEXA 2 

    la normele metodologice 

 

    Consiliul Judeţean ......../Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti 

    Prestator servicii 

.................................................... 

    Contract nr. 

.......................................................... 

    Nr. înregistrare 

...................................................... 

 

               SITUAŢIA CENTRALIZATOARE 

pentru solicitările înregistrate în 

luna/perioada ............... 
 

_________________________________________

_________________ 

|Nr. | Nume crescător| Nr./data| 

Cantitate| Tarif | Valoare| 

|crt.| individual    | facturii| animale  

| - lei/| totală | 

|    | de animale    | fiscale | moarte   

| kg -  | - lei -| 

|    |               |         | - kg -   

La Anexa 2, se adaugă text:     

ANEXA 2 

    la normele metodologice 

 

    Consiliul Judeţean ......../Consiliul General 

al Municipiului Bucureşti/ Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară……………… 

    Prestator servicii 

.................................................... 

    Contract nr. 

.......................................................... 

    Nr. înregistrare 

...................................................... 

 

               SITUAŢIA 

CENTRALIZATOARE 

pentru solicitările înregistrate în 

luna/perioada ............... 
 

________________________________________

__________________ 

|Nr. | Nume crescător| Nr./data| 

Cantitate| Tarif | Valoare| 

|crt.| individual    | facturii| animale  

Se adaugă text pentru cazul 
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|       |        | 

|____|_______________|_________|_________

_|_______|________| 

|  1 |               |         |          

|       |        | 

|____|_______________|_________|_________

_|_______|________| 

|  2 |               |         |          

|       |        | 

|____|_______________|_________|_________

_|_______|________| 

|  3 |               |         |          

|       |        | 

|____|_______________|_________|_________

_|_______|________| 

|        Total       |         |          

|       |        | 

|____________________|_________|_________

_|_______|________| 
 

    Preşedinte consiliul judeţean, 

    .............................. 

 

| - lei/| totală | 

|    | de animale    | fiscale | moarte   

| kg -  | - lei -| 

|    |               |         | - kg -   

|       |        | 

|____|_______________|_________|________

__|_______|________| 

|  1 |               |         |          

|       |        | 

|____|_______________|_________|________

__|_______|________| 

|  2 |               |         |          

|       |        | 

|____|_______________|_________|________

__|_______|________| 

|  3 |               |         |          

|       |        | 

|____|_______________|_________|________

__|_______|________| 

|        Total       |         |          

|       |        | 

|____________________|_________|________

__|_______|________| 
 

    Preşedinte consiliul judeţean, 

    .............................. 

 

    ANEXA 3 

    la normele metodologice 

 

    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI 

DEZVOLTĂRII RURALE 

 

    SITUAŢIA CENTRALIZATOARE A 

AJUTORULUI DE STAT 

pentru solicitările înregistrate în 

luna/perioada ..................................... 
 

_________________________________________

____________ 

La Anexa 3, în capul de tabel se adaugă text:    

 ANEXA 3 

    la normele metodologice 

 

    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI 

DEZVOLTĂRII RURALE 

 

    SITUAŢIA CENTRALIZATOARE A 

AJUTORULUI DE STAT 

pentru solicitările înregistrate în 

luna/perioada ..................................... 
 

Se adaugă text pentru cazul 
asocierii CJ-ului cu UAT-uri. 
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|Nr. | Consiliul judeţean/| Cantitate| 

Tarif | Valoare| 

|crt.| Consiliul General  | animale  | - 

lei/| totală | 

|    | al Municipiului    | moarte   | kg 

-  | - lei -| 

|    | Bucureşti          |  - kg -  |       

|        | 

|____|____________________|__________|___

____|________| 

|  1 |                    |          |       

|        | 

|____|____________________|__________|___

____|________| 

|  2 |                    |          |       

|        | 

|____|____________________|__________|___

____|________| 

|  3 |                    |          |       

|        | 

|____|____________________|__________|___

____|________| 

|      Total              |          |       

|        | 

|_________________________|__________|___

____|________| 
 

    Aprobat 

    Ordonator principal de credite 

    .............................. 

 

________________________________________

_____________ 

|Nr. | Consiliul judeţean/| Cantitate| 

Tarif | Valoare| 

|crt.| Consiliul General  | animale  | - 

lei/| totală | 

|    | al Municipiului    | moarte   | 

kg -  | - lei -| 

|    | Bucureşti / Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară          |  - 

kg -  |       |        | 

|____|____________________|__________|__

_____|________| 

|  1 |                    |          |       

|        | 

|____|____________________|__________|__

_____|________| 

|  2 |                    |          |       

|        | 

|____|____________________|__________|__

_____|________| 

|  3 |                    |          |       

|        | 

|____|____________________|__________|__

_____|________| 

|      Total              |          |       

|        | 

|_________________________|__________|__

_____|________| 
 

    Aprobat 

    Ordonator principal de credite 

    .............................. 

 
 


