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In atentia crescatorilor de animale: 

 

Conform Legii 55/2017 care aproba cu modificari OG  nr 24/2016  privind 

organizarea si desfasurarea activitatii de neutralizare a deseurilor de origine 

animala  va aducem la cunostinta amenzile date fermierilor care nu respecta 

regulile privind depozitarea si neutralizarea deseurilor animale. 

Art. 7
1
. - 

Următoarele fapte constituie contravenții: 

a) neanunțarea decesului animalelor  de catre crescatori individuali , in termen 
de  maxim 24 de ore, a medicului veterinar de liberă practică  caruia ii sunt 
arondati si a și a autorității administrației publice locale  pe a carei raza  
administrative teritoriala are loc decesul  

Amenda de la 100 lei la 200 lei 

b) neluarea măsurilor pentru depozitarea cadavrelor de animale în ferme sau 
exploatații, până la ridicarea de către unitatea de ecarisare, în condiții care să 
prevină îmbolnăvirea animalelor, oamenilor sau poluarea mediului; 

Amenda  de la 100 lei la 200 lei daca fapta a fost savarsita de crescarori 

individuali de animale / de la 500 la 1000 lei daca fapta a fost savarsita  de 

unitati de crestere aanimalelor 

c) neridicarea  deseurilor  de origine animală; 
Amenda de la 1600 lei la 2400 lei data unitatilor de ecarisare sineutralizare a 

subproduselor de origine animala, a consiliilor judetene  

d) neîntocmirea evidențelor veterinare cu privire la  deseurile  de origine 

animală în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau cu privire la 
materiile rezultate în urma neutralizării ori procesării acestora; 
Amenda de la 800 lei la 1200 lei  data unitatilor de crestere a animalelor , de 

productie, depozitare, procesare ori comercializare a carnii/de la 1600 lei la 

https://legestart.ro/gdpr-cand-este-legala-prelucrarea-datelor-personale/


2400 lei data unitatilor de ecarisare si neutralizare a subproduselor de origine 

animala , a consiliilor judetene  

e) neluarea măsurilor prevăzute de legislația în vigoare pentru depozitarea 

subproduselor de origine animală în unitățile de tăiere, procesare, depozitare 
sau comercializare a produselor de origine animală ori  implicate în  unitățile 
de neutralizare a subproduselor de origine animală; 
Amenda de la 800 lei la 1200 lei data unitatilor  de crestere a animalelor de 

productie, depozitare, procesare ori comercializare a carnii / de la 1600 lei la 

2400 lei data unitatilor de ecarisare si neutralizare a subproduselor de origine 

animal , a consiliilor judetene  

f) transportul, manipularea sau depozitarea subproduselor de origine animală 
fără respectarea normelor sanitar-veterinare și de mediu; 
Amenda de la 800 lei la 1200 lei data unitatilor  de crestere a animalelor de 

productie, depozitare, procesare ori comercializare a carnii / de la 1600 lei la 

2400 lei data unitatilor de ecarisare si neutralizare a subproduselor de origine 

animala , a consiliilor judetene  

 

g) abandonarea, depunerea sau depozitarea subproduselor de origine animală în 
alte locuri decât cele organizate și autorizate în acest scop; 
Amenda de la 2000 lei la 4000 lei data unitatilor  de crestere a animalelor de 

productie, depozitare, procesare ori comercializare a carnii si unitatilor de 

ecarisare si neutralizare a subproduselor de origine animal , a consiliilor 

judetene  

h) neîncheierea unui contract valabil cu o unitate de ecarisare sau nedeținerea 
de instalații proprii de neutralizare a subproduselor de origine animală, 
autorizate în condițiile legii, de către unitățile de creștere, producție, 
depozitare, procesare ori comercializare a cărnii sau a altor produse de 
origine animală; 
Amenda de  la 2000 la 4000 lei si retragerea si anularea autorizatiei sanitar 

veterinare in baza notificarii facute de organismele de control prin 

conducatorii acestor institutii  

Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii 

procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din 

minimul amenzii prevăzute în prezenta ordonanță, agentul constatator făcând 
mențiune despre aceasta în procesul-verbal. 

Art. 7
4
. - 

Sancțiunile se aplică de către persoane împuternicite de Autoritatea Națională 
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și de Ministerul Mediului, 
conform legislației specifice în vigoare. 
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