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HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului 

nr.24/2016  privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare 
a deşeurilor de origine animală 

 
 
 
 În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, ale art. 9 din Ordonanţa 
Guvernului nr.24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de 
origine animală, precum și ale art. 26 alin. (8) şi (9) şi (10) din Ordonanţa 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. 
 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
CAPITOLUL I. Dispoziții generale 
 
     Art. 1 Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului 
nr.24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine 
animală, denumită în continuare Ordonanța Guvernului nr.24/2016. 

Art. 2 În sensul prezentelor norme metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei 

Guvernului nr. 24/2016, 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 spațiu ori în timpul transportului, dar care nu au fost sacrificate pentru 
consumul uman; 

b) eliminarea animalelor moarte – activitatea de colectare, incluzând activităţile de 
transport, manipulare şi depozitare a acestora, după caz; 

c) distrugerea animalelor moarte – activitatea de procesare sau incinerare/coincinerare a 
acestora; 

d) materii de categoria 1 şi 2 –  
e) unităţile pentru depozitarea temporară a deşeurilor de origine animală – 

 
CAPITOLUL II. Condiții sanitar - veterinare și de mediu privind funcționarea unităţilor de 
creştere a animalelor, a abatoarelor, a unităţilor de producţie, depozitare, procesare 
ori comercializare a cărnii sau a altor produse de origine animală 

  
Art. 3 Unităţile de creştere a animalelor, abatoarele, unităţile de producţie, depozitare, 

procesare ori comercializare a cărnii sau a altor produse de origine animală funcţionează doar în 
condiţiile în care au încheiat un contract cu unităţi de neutralizare autorizate şi aprobate, pentru 
categoria de subproduse pe care le colectează sau deţin instalaţii proprii de neutralizare, respectiv de 
procesare sau de incinerare/coincinerare, autorizate în condiţiile legii şi care sunt folosite exclusiv 
pentru necesităţile proprii. 

Art. 4 Mişcarea internă, importul, tranzitul, exportul şi comerţul cu produse şi subproduse de 
origine animală care nu sunt destinate consumului uman sunt supuse certificării sanitare veterinare, în 
condiţiile legii, în scopul prevenirii şi răspândirii de boli la animale şi oameni. 
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Art. 5 Neutralizarea deşeurilor de origine animală provenite de la animalele moarte în timpul 

transportului și care aparțin unităților de creștere a animalelor, abatoarelor, unităților de producție, 
depozitare ori procesare revine în responsabilitatea acestora. 
 
CAPITOLUL III. Condiții sanitare veterinare și de mediu privind funcționarea unităţilor 
pentru depozitarea temporară a deşeurilor de origine animală 

 
Art. 6.(1) Unităţile pentru depozitarea temporară a deşeurilor de origine animală se supun 

înregistrării sanitar-veterinare și autorizării de mediu.  
                     (2) Unităţile pentru depozitarea temporară a deşeurilor de origine animală dotate cu 
containere, se amenajează în locuri unde nu prezintă pericol epidemiologic şi pentru mediu. 
                     (3) Distanţa minimă a unităţilor pentru depozitarea temporară a deşeurilor de origine 
animală faţă de exploataţiile comerciale de animale, unităţile din industria alimentară şi locuinţe se 
stabilește în funcţie de tehnologia aplicată, prin ordin al preşedintelui Autorității Naționale Sanitare 
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. 
                    (4) Unitatea pentru depozitarea temporară a deşeurilor de origine animală trebuie să fie 
prevăzută cu un gard de cel puţin 150 cm înalţime şi o poartă cu posibilitate de închidere. Aceasta 
trebuie să fie accesibilă rutier indiferent de condiţiile meteorologice. 
                   (5) Unitatea pentru depozitarea temporară a deşeurilor de origine animală se dotează cu un 
spaţiu care este potrivit pentru păstrarea, curăţarea recipientelor de colectare a deşeurilor de origine 
animală, pastrarea instrumentelor de dezinfectare, produselor chimice şi pentru a răspunde nevoilor 
sociale de bază ale personalului de deservire.  
         Art. 7.(1) Spaţiile de depozitare a containerelor trebuie să fie structurate astfel încât să aibă 
suprafeţele rezistente la spălare şi dezinfectie. Unitatea pentru depozitarea temporară a deşeurilor de 
origine animală trebuie să fie dotată cu paviment, care să nu permită scurgeri de lichide şi construită 
astfel încât să fie uşor de spălat şi dezinfectat când este necesar. Se asigură alimentarea cu apă curată 
pentru igiena personalului şi pentru efectuarea curăţeniei şi a dezinfecţiei. Acolo unde este necesar, se 
asigură un generator pentru funcţionarea echipamentelor de răcire.  
          (2) Personalul trebuie să fie suficient şi instruit şi să deţină informaţii necesare pentru a 
putea gestiona documentele şi datele obligatorii legate de funcţionarea obiectivului.  
           (3) Unitatea pentru depozitarea temporară a deşeurilor de origine animală trebuie să fie 
dotată cu un cântar care poate efectua cântărirea cadavrelor de animale înainte de încarcarea în 
mijloacele de transport.  
 
CAPITOLUL IV. Epizootii 
 

Art. 8.(1) Eliminarea și distrugerea în unităţi de neutralizare autorizate sanitar-veterinar și de 
mediu a animalelor moarte şi a altor materii de categoria 1 şi 2, rezultate în urma evoluţiei unor focare 
de boli notificabile, sunt permise numai după emiterea în acest sens a unei hotărâri a Centrului 
Naţional de Combatere a Bolilor sau după caz, a Centrului Local de Combatere a Bolilor, în care se 
specifică metoda de eliminare a animalelor moarte şi a altor materii de categoria 1 şi 2, 
permisiunea/interdicţia de efectuare a transportului acestora, cantitatea estimată, numele unităţilor de 
neutralizare în care se va desfăşura activitatea respectivă şi autorităţile judeţene şi locale responsabile 
de supravegherea acţiunii de eliminare și distrugere a animalelor moarte şi a altor materii de categoria 
1 şi 2. 

           (2) Pentru prevenirea oricăror riscuri de propagare a bolilor, unitatea/unităţile de 
neutralizare trebuie să respecte toate măsurile stabilite prin ordin comun al ministrului mediului şi al 
preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. 

 
Art. 9. Unităţile mobile de incinerare pot fi utilizate numai pentru distrugerea animalelor 

moarte şi a altor materii de categoria 1 şi 2 rezultate în urma evoluţiei focarelor de boală sau a 
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dezastrelor naturale. Funcţionarea unităţilor mobile de incinerare este permisă numai dacă sunt 
autorizate sanitar-veterinar și de mediu. 
  Art. 10. Pot beneficia de derogări privind distrugerea prin îngropare sau incinerare a 
animalelor moarte şi a altor materii de categoria 1 şi 2 în cazul unei epidemii care implică o boală cu 
declarare obligatorie, în baza art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European 
şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi 
produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1774/2002. 
 
 
CAPITOLUL V. Transportul deșeurilor de origine animală  
 

Art. 11.(1) Transportul deşeurilor de origine animală trebuie să se realizeze cu mijloace de 
transport specializate pentru colectarea animalelor moarte şi a altor materii de categoria 1 şi 2 de, 
dotate cu  containere etanşe de diferite dimensiuni, care să nu permită scurgerea lichidelor şi 
eliberarea accidentală a deşeurilor de origine animală şi cu sisteme de încarcare a animalelor moarte 
de talie mare.  

(2) Mijloacele de transport specializate, prevăzute la alin.(1), trebuie să fie autorizate 
de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin unităţile 
subordonate. 

Art.12. (1) Animalele moarte în timpul transportului sunt duse, pe cât posibil, până la 
destinaţie sau până la prima oprire. 
       (2) În cazul în care nu pot fi transportate până la destinaţie sau până la punctul de 
oprire, contravaloarea neutralizării deşeurilor de origine animală prevăzute la alin. (1) este suportată 
de către transportator. 
                        (3) La confiscarea în trafic a produselor de origine animală fără documente de 
provenienţă care să ateste trasabilitatea acestora, contravaloarea neutralizării este suportată de către 
transportator. 
                        (4) La confiscarea în trafic a animalelor vii neidentificate şi fără documente de 
provenienţă, contravaloarea neutralizării acestora este suportată de către transportator. 
                     
CAPITOLUL VI. Aspecte tehnice privind organizarea activității de neutralizare a deșeurilor de 
origine animală provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale 
 

Art. 13. Crescătorii individuali de animale înştiinţează cu privire la existenţa unuia sau mai 
multor animale moarte, definite potrivit prezentelor norme metodologice, în termen de maximum 24 
de ore, medicul veterinar de liberă practică căruia îi sunt arondați și autoritatea administrației publice 
locale pe a cărei rază administrativ-teritorială unde se constată respectiva situaţie. 
 

Art. 14. Autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul judeţelor, respectiv de la nivelul 
municipiului Bucureşti, prin intermediul persoanei desemnate să gestioneze organizarea şi 
desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală provenite din gospodărille 
crescătorilor individuali de animale, conform prevederilor art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 
24/2016, sunt responsabile de:   

a) organizarea şi desfăşurarea procedurii privind delegarea/contractarea activităţii de neutralizare 
a deşeurilor de origine animală şi semnarea contractului, după caz, conform prevederilor 
Legii 98/2016 privind achiziţiile publice; 

b) anunţarea unității de neutralizare cu care Consiliul Judeţean/Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti are încheiat un contract, cu privire la decesul unor animale pe raza unităţii 
administrativ-teritoriale sau a unei subdiviziuni administrativ-teritoriale a municipiului 
Bucureşti. Anunţarea unității de neutralizare se face numai la solicitarea primită telefonic din 
partea reprezentanţilor unităţilor administrativ-teritoriale pe raza cărora a intervenit decesul 
animalelor; 
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c) realizarea centralizatorului registrelor de evidenţă întocmite de unităţile administrativ-
teritoriale din judeţ, respectiv de subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului 
Bucureşti, cu privire la data, ora, proprietarul, categoriile şi cantităţile de deşeuri de origine 
animală preluate de unitatea/unitățile de neutralizare de pe raza fiecărei unităţi administrativ-
teritoriale; 

d) transmiterea anuală, în cursul trimestrului IV, către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, a necesarului de cheltuieli pentru anul următor pentru asigurarea în bune condiţii a  
activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală; necesarul de cheltuieli se stabilește 
pe baza datelor centralizate de la nivelul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ 
sau al subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti cu privire la 
numărul, categoriile şi cantităţile de deşeuri de origine animală; 

e) realizarea situaţiei privind stadiul contractelor prevăzute la art.8 alin.(1) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 24/2016. Această situaţie este necesară la nivelul fiecărui judeţ pentru 
elaborarea caietului de sarcini în cadrul procedurii privind delegarea activităţii de neutralizare 
a deşeurilor de origine animală către un operator autorizat, conform legislaţiei în vigoare.  
 

Art. 15. Autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor 
pe a căror rază administrativ-teritorială intervine decesul animalelor care fac obiectul Ordonanței 
Guverului nr. 24/2016, sunt responsabile de:   

a) realizarea registrelor de evidenţă care cuprind informaţii referitoare la data, ora, proprietarul, 
categoriile şi cantităţile de deşeuri de origine animală preluate de unitatea/unitățile de 
neutralizare de pe raza fiecărei unităţi administrativ-teritoriale unde a intervenit decesul 
animalelor;   

b) informarea de îndată a consiliului judeţean cu privire la decesul animalelor;  
c) organizarea îngropării animalelor al căror deces a intervenit pe raza unităţilor administrativ-

teritoriale stabilite ca fiind izolate. Această activitate se face numai după obţinerea autorizării 
sanitar-veterinare şi a autorităţilor competente privind protecţia mediului de la nivelul 
judeţului respectiv şi numai în locuri special amenajate. 

 
CAPITOLUL VII. Resursele financiare necesare realizării activității de neutralizare a 
deşeurilor de origine animală provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de 
către consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiul Bucureşti și modul de alocare a 
acestora 
 

Art. 16.(1) Resursele financiare necesare realizării activităţii de colectare, transport, 
depozitare şi neutralizare a deşeurilor de origine animal provenite din gospodăriile crescătorilor 
individuali de animale, de către consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiul Bucureşti, se 
asigură, integral, 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) 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. 17.(1) Scopul prezentei hotărâri îl constituie instituirea unei scheme de ajutor de stat, 
pentru perioada 2017-2020 inclusiv, în vederea acordării unui sprijin sub formă de servicii 
subvenţionate acordate crescătorilor individuali de animale, în vederea acoperirii costurilor legate de 
ecarisarea deșeurilor de orgine animală. 

            (2) Schema de ajutor de stat prevăzută la alin. (1) se acordă în baza prevederilor 
Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele 
rurale pentru perioada 2014-2020, Capitolul I, Secțiunea 1.2.1.4 – Ajutoare pentru animale moarte.  
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Art. 18.(1) Solicitanții ajutorului de stat sunt prestatorii de servicii care efectuează servicii 
subvenţionate crescătorilor individuali de animale şi care au contract de prestări servicii încheiat cu 
Consiliul Județean 

      (2) Valoarea ajutorului de stat acordat potrivit prevederilor prezentei hotărâri este de 
până la 100% din costul ecarisării deșeurilor de origine animală, așa cum este definită la art.2 alin.(1) 
din Ordonanța Guverului nr. 24/2016, în limita bugetului aprobat. 

Art. 19.(1) Pentru a beneficia de ajutorul de stat, prestatorul de servicii trebuie să completeze 
cererea, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, şi să o depună lunar, individual sau prin 
reprezentant legal/împuternicit/delegat la Consiliul Județean, respectiv 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 aprobată la 1 
ianuarie a anului respectiv, solicitanții depun cererea după aprobarea acestuia pentru activitatea 
desfășurată de la îneputul anului.  

            (3) Cererea prevăzută la alin. (1), este însoţită de următoarele documente: 
a) copii de pe factura / facturile fiscale emise de prestatorul de servicii aferente activităţii de 

ecarisare a deșeurilor de origine animală pentru care se solicită decontarea ajutorului de stat, 
precum şi situaţia centralizatoare a facturilor fiscale emise de prestatorul de servicii; 

b) lista crescătorilor individuali de animale nominalizați în facturile fiscale emise de prestatorul 
de servicii, aferente activităţii lunare pentru care se solicită decontarea ajutorului de stat, și 
semnăturile acestora; 

c) situaţia centralizatoare cu cantitatea totală de deșeuri de origine animală ecarisate prin 
serviciile prestate în baza contractului încheiat de prestator cu Consiliul Județean; 

d) declaraţie pe propria răspundere că serviciile de ecarisare a deșeurilor de origine animală 
pentru care solicită decontarea ajutorului de stat sunt prestate fără încasarea contravalorii din 
costul activităţii de ecarisare a deșeurilor de origine animală de la crescătorii individuali de 
animale; 

e) dovadă cont trezorerie. 
             (4) Toate documentele depuse în copie vor purta sintagma "conform cu originalul", 

vor fi datate, semnate şi ştampilate de către prestatorul de servicii. 
Art. 20. Documentele care se depun la Consiliul Județean, respectiv al municipiului Bucureşti, 

pentru acordarea/încasarea ajutorului de stat, se vor păstra 5 ani atât de către acestea, cât şi de 
solicitanţi. 

Art. 21. Consiliul Județean, respectiv al municipiului Bucureşti, după înregistrarea, verificarea 
şi aprobarea la plată a cererilor de solicitare a ajutorului de stat, întocmesc şi transmit la Ministerul 
agriculturii și dezvoltării rurale situaţia centralizatoare pentru solicitările înregistrate, conform 
modelului prevăzut în anexa nr. 2. 

Art. 22.  În baza situaţiilor centralizatoare ale cererilor pentru încasarea ajutorului de stat, 
transmise de Consiliile Județene, respectiv 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. 

Art. 23. După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul 
Finanţelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează contul 
Consiliilor Județene, respectiv al municipiului Bucureşti, care, pe baza cererilor aprobate, virează 
sumele cuvenite în conturile solicitanţilor ajutorului de stat, potrivit legislaţiei în vigoare. 

Art. 24. Prestatorul de servicii are obligaţia de a ţine evidenţa timp de 10 ani a informaţiilor 
necesare pentru încadrarea producătorilor agricoli în schema de ajutor de stat prevăzută la art. 17 alin. 
(1) şi de a pune la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Consiliului Județean, 
respectiv al municipiului Bucureşti aceste informaţii. 

Art. 25.(1) Consiliul Județean, respectiv al municipiului 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 afișare pe site-ul oficial al instituţiei. 
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(2) În temeiul prevederilor prezentei hotărâri, Consiliul Județean, respectiv al municipiul 
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 Județean, respectiv al municipiul 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 Județean, respectiv al municipiul 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 
sfârşitul lunii pentru cererile depuse conform prevederilor art. 19 alin. (1), solicitantul are obligaţia 
completării documentaţiei, în caz contrar cererea de solicitare a ajutorului de stat fiind respinsă total 
sau parţial, după caz. 
 

 
CAPITOLUL VIII. Contravenții 

 
Art. 26. Constituie contravenţii următoarele fapte:  
a) neanunţarea de către crescătorii individuali de animale, a medicului veterinar de liberă practică 
căruia îi sunt arondați și a autorității administrației publice locale pe a cărei rază administrativ-
teritorială are loc decesul  animalelor, în termenul prevăzut la art. 13; 
b) neluarea măsurilor pentru depozitarea deșeurilor de origine animală în ferme sau exploataţii în 
condiţii care să prevină îmbolnăvirea animalelor, oamenilor sau poluarea mediului; 
c) neridicarea deșeurilor de origine animală; 
d) neîntocmirea evidenţelor veterinare cu privire la deșeurile de origine animală în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare sau cu privire la materiile rezultate în urma neutralizării ori procesării 
acestora; 
e) neluarea măsurilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru depozitarea deșeurilor de origine 
animală în unităţile de tăiere, procesare, depozitare sau comercializare a produselor de origine animală 
ori implicate în activitatea de neutralizare a subproduselor de origine animală; 
f) transportul, respectiv manipularea sau depozitarea deșeurilor de origine animală fără respectarea 
normelor sanitare veterinare si de mediu în vigoare; 
g) abandonarea, depunerea sau depozitarea deșeurilor de origine animală în alte locuri decât cele 
organizate şi autorizate în acest scop; 
h) neorganizarea de către autorităţile administraţiei publice locale a locurilor special amenajate pentru 
îngropare prevăzute la art. 10 sau neîndeplinirea de către acestea a condiţiilor de organizare şi 
funcţionare; 
i) neîncheierea unui contract valabil cu o unitate de ecarisare sau nedeţinerea de instalaţii proprii de 
neutralizare a subproduselor de origine animală, autorizate în condiţiile legii, de către unităţile de 
producţie, depozitare, procesare ori comercializare a cărnii sau a altor produse de origine animală. 
Suplimentar amenzii, fapta se sancţionează şi cu retragerea şi anularea autorizaţiei sanitar - veterinare, 
în baza notificării făcute de organismele de control prin conducătorii acestor instituţii; 
j) neîncheierea unui contract valabil cu o unitate de ecarisare sau neorganizarea neutralizării 
subproduselor de origine animală, în condiţiile legii, de către consiliile judeţene. 
 

Art. 27. Contravenţiile prevăzute la art.26 se sancţionează după cum urmează: 
a) în cazul în care au fost săvârşite de crescători individuali de animale, cu amendă de la 100 lei la 
200 lei, pentru fapta prevăzută la lit.a) si b). 
b) în cazul în care au fost săvârşite de unităţile de creştere a animalelor, unităţile de producţie, 
depozitare, procesare ori comercializare a cărnii sau a altor produse de origine animală: 
i. cu amendă de la 500 lei la 1000 lei, pentru faptele prevăzută la lit. b); 
ii. cu amendă de la 800 lei la 1200 lei, pentru fapta prevăzută la lit.d) - f); 
iii. cu amendă de la 2000 lei la 4000 lei, pentru fapta prevăzută la lit.g); 
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iv. cu amendă de la 1500 lei la 2500 lei, pentru fapta prevăzută la lit.i). 
c) în cazul în care au fost săvârşite de unităţile de ecarisare şi neutralizare a subproduselor de origine 
animală, a consiliilor judeţene: 
i. cu amendă de la 1600 lei la 2400 lei, pentru faptele prevăzute la lit.c) – f); 
ii. cu amendă de la 2000 lei la 4000 lei, pentru fapta prevăzută la lit.g). 
iii. cu amendă de la 2000 lei la 4000 lei, pentru fapta prevăzută la lit.h),j). 
 

Art. 28. Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data 
încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul 
amenzii prevăzute în prezenta hotărâre de guvern, agentul constatator făcând menţiune despre aceasta 
în procesul-verbal. 

Art. 29. Sancţiunile se aplică de persoane împuternicite de către Autoritatea Naţională 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice, conform legislaţiei specifice în vigoare. 

Art. 30. Dispoziţiile referitoare la contravenţiile menţionate la art. 26 și 27 se completează cu 
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  

Art. 31. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării numărului de înregistrare al cererii 
de exceptare pe site-ul Direcţiei Generale pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei 
Europene. 
 

 

 

 

PRIM-MINISTRU 

 

Sorin Mihai GRINDEANU 
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Anexa nr. 1 
Denumire prestator servicii ________________________________________ 
 

Date de identificare _______________________________________ 
 

Contract nr. ___________________________    
 
 

CERERE 
pentru solicitarea ajutorului de stat 

 
 

Solicit ajutor de stat pentru activitatea de ecarisare desfășurată în luna / perioada 
____________________ efectuată la următorii crescători individuali de animale: 

 
 

Nr. 
Crt. 

Nume crescător individual de 
animale 

Nr. / data 
factura 
fiscală 

Cantitate deșeu
ecarisat 

- kg - 

Tarif  
 

- lei/kg - 

Valoare 
totală 
- lei - 

1      
2      
3      

Total     
 
 

Administrator / Director general, 
 SEMNĂTURA 
   ȘTAMPILĂ 

 
 

Anexa nr. 2 
 

Consiliul Județean / Consiliul General al Municipiului Bucureşti _________________________ 
 

Prestator servicii ________________________________________________ 
 

Contract nr. ___________________________    
 

Nr. înregistrare _________________________                
 
 

SITUAŢIA CENTRALIZATOARE  
pentru solicitările înregistrate în luna / perioada________________________ 

 
 

Nr. 
Crt. 

Nume crescător individual de 
animale 

Nr. / data 
factura 
fiscală 

Cantitate deșeu
ecarisat 

- kg - 

Tarif  
 

- lei/kg - 

Valoare 
totală 
- lei - 

1      
2      
3      

Total     
 

Președinte Consiliul Județean 
 
____________________________ 



 9

Anexa nr. 3 
 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 
 

SITUAŢIA CENTRALIZATOARE A AJUTORULUI DE STAT 
pentru solicitările înregistrate în luna / perioada________________________ 

 
 

Nr. 
Crt. 

Consiliul Județean / Consiliul 
General al Municipiului 

Bucureşti 

Cantitate deșeu
ecarisat 

- kg - 

Tarif  
 

- lei/kg - 

Valoare 
totală 
- lei - 

1     
2     
3     

Total     
 
Aprobat, 
Ordonator principal de credite 

 



NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ  
      
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr.24/2016  privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine 
animală 
 
Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ (*)  
1. Descrierea 
situaţiei 
actuale 

Prin adoptarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală s-a stabilit cadrul 
legal privind sistemul de colectare, transport şi eliminare a acestora și s-au reglementat 
următoarele: 

- definirea termenilor specifici; 
- că deşeurile de origine animală se neutralizează în unităţi autorizate şi aprobate 

sanitar-veterinar şi de mediu în condiţiile legii; 
- interzicerea abandonării, îngropării sau depozitării deşeurilor de origine animală în 

alte condiţii decât cele stabilite de legislaţia în vigoare; 
- situațiile în care nu se aplică prevederile prezentului proiect; 
- obligațiile și cerințele pe care trebuie să le îndeplinească unităţile de creştere a 

animalelor, unităţile de producţie, depozitare, procesare ori comercializare a cărnii 
sau a altor produse de origine animală; 

- obligațiile crescătorilor individuali de animale care își desfășoară activitatea în 
exploatații nonprofesionale și responsabilitățile consiliilor locale și județene în 
activitatea de neutralizare a cadavrelor de animale provenite din gospodăriile 
crescătorilor individuali de animale; 

- temeiul legal pentru organizarea activității de neutralizare a cadavrelor de animale 
provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, respectiv ordin 
comun al ministrului mediului, apelor și pădurilor, al ministrului dezvoltării 
regionale și administrației publice și al președintelui Autorității Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor; 

- realizarea activității de neutralizare a cadavrelor de animale se asigură contractual 
de consiliile județene cu o unitate de ecarisare autorizate conform legislaţiei în 
vigoare. 

- De asemenea, consiliul județean este responsabil de neutralizarea animalelor moarte 
în timpul transportului sau aflate în transhumanță,pe teritoriul său, provenite de la 
crescătorii individuali de animale; 

- obligațiile unităţilor de ecarisare şi neutralizare a deşeurilor de origine animală,
modalitatea de ecarisare în localitățile izolate și crearea temeiului legal pentru 
stabilirea localităților izolate, a condițiilor de îngropare, precum și a modalității de 
aprobare/autorizare sanitară veterinară și de mediu a locurilor special amenajate, 
respectiv ordin comun al președintelui Autorității Naţionale Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor și al ministrului mediului, apelor și pădurilor; 

- posibilitatea acordării unui sprijin financiar, de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu destinație specială către consiliile 
județene prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură; 

- stabilirea autorităților care verifică modul de respectare a prevederilor prezentului 
proiect; 

- stabilirea contravețiilor și sancțiunilor 
- abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a 

deşeurilor de origine animală, aprobată cu modificări prin Legea nr.73/2006, cu 
modificările ulterioare. 
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11. 
Transpunere/ 
creare cadru 
pentru aplicare 
legislaţie 
comunitară 

Regulamentul (CE) nr.1069/2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele 
de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr.1774/2002  

2. Schimbări 
preconizate 

           
           Prezentul proiect reglementează normele metodologice referitoare la:  
 

- Condiții sanitare veterinare și de mediu privind funcționarea unităţilor de creştere a 
animalelor, abatoarele, unităţile de producţie, depozitare, procesare 
ori comercializare a cărnii sau a altor produse de origine animală doar în cazul în 
care au încheiat un contract cu unităţi de neutralizare autorizate şi aprobate, pentru 
categoria de subproduse pe care le colectează sau deţin instalaţii proprii de 
neutralizare, respectiv de procesare sau de incinerare/coincinerare, autorizate în 
condiţiile legii şi care sunt folosite exclusiv pentru necesităţile proprii; 

- Condiții sanitare veterinare și de mediu privind funcționarea unităţilor pentru 
depozitarea temporară a deşeurilor de origine animală înregistrate sanitar-veterinar
și autorizate de mediu; 

- Condiții sanitare veterinare în caz de epizootii prin respectarea tuturor măsurilor
stabilite de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor pentru prevenirea oricăror riscuri de propagare a bolilor și de 
autoritatea de mediu; 

- Condiții sanitare veterinare privind transportul deşeurilor de origine animală care 
trebuie să se realizeze cu mijloace de transport specializate, autorizate sanitar-
veterinar pentru colectarea animalelor moarte şi a altor materii de categoria 1 şi 2
de, dotate cu containere etanşe de diferite dimensiuni, care să nu permită scurgerea 
lichidelor şi eliberarea accidentală a deşeurilor de origine animală şi cu sisteme de 
încarcare a animalelor moarte de talie mare; 

- Aspecte tehnice privind organizarea activității de neutralizare a deșeurilor de 
origine animală provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale; 

- Resursele financiare necesare realizării activității de ecarisare a deşeurilor de 
origine animală provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de 
către consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiul Bucureşti și modul de 
alocare a acestora 

- Sistemul de contravenții
3. Alte 
informaţii (**) 

  
 

Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 
1. Impactul 
macroeconomic 

 
Nu este cazul 
 

11. Impactul asupra 
mediului concurenţial 
şi domeniului 
ajutoarelor de stat 

Nu este cazul 

2. Impactul asupra 
mediului de afaceri 

 
Nu este cazul 
 

21. Impactul asupra 
sarcinilor 
administrative 

Nu este cazul 
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Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru 
anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

Ajutorul de stat se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale 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". 
Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
1.  Măsuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor proiectului de act 
normativ: 
a) acte normative în vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a 
intrării în vigoare a proiectului de act 
normativ; 
b) acte normative ce urmează a fi elaborate 
în vederea implementării noilor dispoziţii 

Nu este cazul 

2. Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legislaţia comunitară în cazul 
proiectelor ce transpun prevederi 
comunitare 

  
Nu este cazul 

3. Măsuri normative necesare aplicării 
directe a actelor normative comunitare Nu este cazul 

4. Hotărâri  ale Curţii de Justiţie  a Uniunii 
Europene 

 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte acte normative şi/sau documente 
internaţionale din care decurg aranjamente Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

6. Alte informaţii  Nu este cazul 
Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
1. Informaţii privind procesul de consultare 
cu organizaţii neguvernamentale, institute 
de cercetare şi alte organisme implicate  
 

     Proiectul de act normativ a fost elaborat de reprezentanţi 
ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, împreună 
cu reprezentanţi ai asociaţiilor de crescători de animale. 
     Au avut loc discuții şi în cadrul Comisiei pentru Dialog 
Social din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu 

22. Impactul asupra 
întreprinderilor mici și 
mijlocii 

 
Nu este cazul 
 

3. Impactul social 
           Scopul prezentei hotărâri îl constituie instituirea unei scheme de ajutor de 
stat, pentru perioada 2017-2020 inclusiv, în vederea acordării unui sprijin sub 
formă de servicii subvenţionate acordate crescătorilor individuali de animale, în 
vederea acoperirii costurilor legate de ecarisarea deșeurilor de orgine animală. 

4. Impactul asupra 
mediului (***) 

  
Asigurarea respectării măsurilor de biosecuritate cu impact asupra condiţiilor 
sanitare veterinare și de protecţie a mediului. 
 

41. Impactul asupra 
drepturilor şi 
libertăţilor 
fundamentale ale 
omului 

 
Nu are impact. Proiectul este corelat cu dispoziţiile Convenţiei europene a 
drepturilor omului şi ale protocoalelor aditionale la aceasta, ratificate de România, 
precum si cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului. 
 

5. Alte informaţii   Nu este cazul. 
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participarea reprezentanţilor confederaţiilor sindicale şi ai 
patronatelor din domeniul agriculturii. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu 
care a avut loc consultarea, precum şi a 
modului în care activitatea acestor 
organizaţii este legată de obiectul 
proiectului de act normativ 

 
Au fost consultate asociaţiile crescătorilor de animale. 

3. Consultările organizate cu autorităţile 
administraţiei publice locale, în situaţia în 
care proiectul de act normativ are ca obiect 
activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile 
Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind 
procedura de consultare a structurilor 
asociative ale autorităţilor administraţiei 
publice locale la elaborarea proiectelor de 
acte normative 

 Sunt consultate următoarele structuri asociative ale 
autorităților administrației publice locale: Uniunea Națională 
a Consiliilor Județene din România, Asociația Municipiilor 
din România și Asociația Comunelor din România. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 
consiliilor interministeriale, în conformitate 
cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 
750/2005 privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente 

 Nu este cazul. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei 
e) Curtea de Conturi 

 
Proiectul de act normativ se avizează de Consiliul Legislativ 

6. Alte informaţii  Nu este cazul. 
Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului de act 
normativ 
1. Informarea societăţii civile cu privire la 
necesitatea elaborării proiectului de act 
normativ 

     Au fost respectate prevederile Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la 
eventualul impact asupra mediului în urma 
implementării proiectului de act normativ, 
precum şi efectele asupra sănătăţii şi 
securităţii cetăţenilor sau diversităţii 
biologice 

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informaţii  Nu este cazul. 
Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare 
1. Măsurile de punere în aplicare a 
proiectului de act normativ de către 
autorităţile administraţiei publice centrale 
şi/sau locale - înfiinţarea unor noi 
organisme sau extinderea competentelor 
instituţiilor existente 

      
     Proiectul de act normativ se implementează de Consiliile 
județene și Consiliul General al Municipiului Bucureşti. 
         

2. Alte informaţii  Nu este cazul. 
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În acest sens am elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.24/2016 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală, pe care îl supunem spre aprobare. 

 
 

 
MINISTRUL AGRICULTURII   
ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 
 

Petre DAEA 
 
 
 

AVIZĂM FAVORABIL: 
 
 
 
 

VICEPRIM-MINISTRU 
MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, 

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURILOR EUROPENE 

PREȘEDINTELE  
AUTORITĂȚII NAŢIONALE SANITARE 
VETERINARE ŞI PENTRU SIGURANŢA 

ALIMENTELOR 
  
  

Sevil SHHAIDEH Geronimo Răducu BRĂNESCU 
  

 
 

VICEPRIM-MINISTRU 
MINISTRUL MEDIULUI 

MINISTRUL  
FINANŢELOR PUBLICE 

  
 

  
Daniel CONSTANTIN Viorel ȘTEFAN 

  
 
 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE  
  

                 MINISTRUL DELEGAT  
        PENTRU AFACERI EUROPENE 

Teodor-Viorel MELEȘCANU  
 

                      Ana BIRCHALL 
 
 
          MINISTRUL INTERIMAR AL JUSTIȚIEI

 
 

                          Ana BIRCHALL 
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