
 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 

 la normele sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor 

 

 

 

          În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 51 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.  

 
Art. 1. -  Domeniul de aplicare şi definiţii 

 
1) Prezenta Hotărâre a Guvernului stabilește sancţiunile pentru încălcarea legislației Uniunii 

Europene și ale legislației naționale în următoarele domenii:  
a) alimente și siguranța alimentelor, integritatea și salubritatea în orice etapă de producție, 

prelucrare și distribuție a alimentelor, inclusiv normele care vizează asigurarea practicilor corecte în 
domeniul comerțului și furnizarea informațiilor destinate  consumatorilor, precum și utilizarea materialelor 
și a obiectelor destinate să vină în contact cu alimentele;  

b)  cerințele cu privire la sănătatea animalelor;  
c)  cerințele cu privire la bunăstarea animalelor; 
d) furaje și siguranța furajelor, în orice etapă de producție, prelucrare și distribuție a furajelor și de 

utilizare a acestora, inclusiv normele care să asigure practici corecte în domeniul comerțului și să protejeze 
sănătatea animalelor și a consumatorilor; 

e)  organismele modificate genetic (OMG) pentru producerea de alimente și furaje; 
f)  cerințele cu privire la prevenirea și minimizarea riscurilor pentru sănătatea umană și a animalelor 

determinate de subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman și produsele 
derivate;  

g) cerințele privind identificarea și înregistrarea animalelor;  
h) cerințele privind importul, exportul și tranzitul de animale vii, produse de origine animală și non-

animală și subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman și produsele derivate; 
i) cerințele privind laboratoarele supuse controlului sanitar - veterinar şi pentru siguranţa 

alimentelor;  
j) cerințele privind produsele medicinale veterinare, alte produse de uz veterinar, reagenți și seturi 

de diagnostic de uz veterinar;  
 
2) Termenii și expresiile utilizate în prezenta hotărâre au înțelesul stabilit prin:  
a) definiţiile din Anexa I a Regulamentului  (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al 

Consiliului de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu 
modificările și completările ulterioare;  



ă) definiţiile de la art. 2 și art. 3 ale Regulamentului  (CE) nr. 178/2002 de stabilire a principiilor și 
a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța 
Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare, de stabilire a 
principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru 
Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare;  

â) definiţiile de la art. 2 al Regulamentului (CE) nr. 2073/2005 privind criteriile microbiologice 
pentru produsele alimentare, cu modificările și completările ulterioare;  

b) definiţiile de la art. 2 din Regulamentul . (CE) nr. 1/2005 privind protecția animalelor în timpul 
transportului și al operțiunilor conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a 
Regulamentului (CE) nr. 1255/97,  cu modificările și completările ulterioare;  

c) definiţiile de la art. 2  al Regulamentului (CE) nr. 1523/2007 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 11 decembrie 2007 de interzicere a introducerii pe piață și a importului în Comunitate sau 
a exportului din Comunitate de blănuri de pisică și de câine și de produse care conțin asemenea blănuri, cu 
modificările și completările ulterioare;  

d) definițiile de la art. 2 al  Regulamentului (CE) nr. 1099/2009 (CE) al Consiliului din 24 
septembrie 2009 privind protecția animalelor în momentul uciderii;  

e) definițiile de la art. 3 al Regulamentului (UE) 2017/625  privind controalele oficiale și alte 
activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor 
privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de 
modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 
1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului 
European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a 
Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de 
abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale 
Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 
96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/ 438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind 
controalele oficiale);  

f) definițiile de la art. 4 al Regulamentului (UE) 2019/6 privind produsele medicinale veterinare și 
de abrogare a Directivei 2001/82/CE; 

g) definiţiile de la art. 3 al Regulamentului (CE) nr. 183/2005 de stabilire a cerințelor privind igiena 
hranei pentru animale, cu modificările și completările ulterioare;  

h) definiţiile de la art. 3 al Regulamentului (CE) nr. 767/2009 privind introducerea pe piață și 
utilizarea furajelor, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al 
Consiliului și de abrogare a Directivei 79/373/CEE a Consiliului, a Directivei 80/511/CEE a Comisiei, a 
Directivelor 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE și 96/25/CE ale Consiliului și a Deciziei 
2004/217/CE a Comisiei, cu modificările și completările ulterioare; 

i) definiţiile de la art. 2 al Regulamentului (CE) Nr. 1831/2003 privind aditivii din hrana animalelor, 
cu modificările și completările ulterioare; 

ii) definiţiile de la art. 3 al Regulamentului (CE) Nr. 999/2001 al Parlamentului European și al 
Consiliului de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme 
transmisibile de encefalopatie spongiformă,  cu modificările și completările ulterioare; 

iii) definiţiile de la art. 2 din norma sanitară veterinară ce stabileşte condiţiile care reglementează 
prepararea, introducerea pe piaţă şi utilizarea furajelor medicamentate, aprobată prin Ordinul președintelui 
Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 86/2013, respectiv de la art. 3 
din Regulamentul (UE) 2019/4 privind fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea furajelor 
medicamentate, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al 
Consiliului și de abrogare a Directivei 90/167/CEE a Consiliului;  

j) definiţiile de la art. 1 alin. (7) și (8) din norma sanitar - veterinară privind procedura de 
înregistrare/autorizare sanitar - veterinară a unităţilor din domeniul subproduselor de origine animală şi 
produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman aprobată prin Ordinul președintelui Autorității 
Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 79/2019;  

k) definiţiile de la art. 1 alin (2) din norma sanitară veterinară privind procedura de 
autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru 
animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale, aprobată prin Ordinul președintelui 
Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 44/2017;  

l) definiţiile de la art. 2 din norma sanitară veterinară ce stabileşte standardele minime pentru 
protecţia viţeilor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor nr. 72/2005;  



m) definiţiile de la art. 2 din norma sanitară veterinară ce stabileşte standardele minime pentru 
protecţia porcinelor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor nr. 202/2006.;  

n) definiţiile de la art. 2, alin. (2) din norma sanitară veterinară privind standardele minime pentru 
protecţia găinilor ouătoare, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și 
pentru Siguranța Alimentelor nr. 136/2006;  

o)  definiţiile de la art. 2 din norma sanitară veterinară privind normele minime de protecţie a puilor 
destinaţi producţiei de carne, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare 
și pentru Siguranța Alimentelor nr. 30/2010.;  

p) definiţiile de la art. 1 din norma sanitară veterinară privind stabilirea procedurii de monitorizare 
în abator a nivelului dermatitei de contact la puii destinaţi producţiei de carne, aprobată, prin Ordinul 
președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 95/2016; 

q) definiţiile de la art. 2 din Anexa norma  sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind 
autorizarea laboratoarelor în care se desfăşoară activităţi supuse supravegherii şi controlului sanitar-
veterinar şi pentru siguranţa alimentelor aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare 
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 114/2013, cu modificările și completările ulterioare;  

r) definițiile de la Titlul I art. 1 la norma sanitară veterinară privind Codul produselor medicinale 
veterinare, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța 
Alimentelor nr. 187/2007, cu modificările și completările ulterioare; 

s) definițiile de la Partea I art. 3 din norma sanitară veterinară privind condiţiile de organizare şi 
funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare sanitară 
veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar, 
aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța 
Alimentelor nr. 83/2014, cu modificările și completările ulterioare; 

ș) definițiile de la Capitolul II art. 3 din norma sanitară veterinară privind procedura de introducere 
pe piaţă şi de utilizare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar, aprobată prin Ordinul 
președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 81/2008, cu 
modificările și completările ulterioare; 

t) definițiile de la art. 2 din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi 
preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările și completările ulterioare; 

ț) definițiile de la art. 1 din Anexa la norma sanitară veterinară privind interzicerea utilizării în 
creșterea animalelor de fermă a unor substanțe cu acțiune hormonală sau tireostatică și a celor betaagoniste, 
aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța 
Alimentelor nr. 199/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

u) definițiile de la Capitolul I art. 2 din norma sanitară veterinară privind stabilirea principiilor şi 
liniilor directoare referitoare la buna practica de fabricaţie pentru produsele medicinale de uz veterinar, 
aprobată prin Ordinulul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 1107/2003; 
           v) definițiile de la Anexa nr. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările și completările ulterioare;  
 w) definițiile de la art. 2 al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea 
şi înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative;  

x) definițiile de la art. 1, Capitolul  I  din Norma  Sanitară Veterinară pentru implementarea 
procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul 
președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 40/2010, cu 
modificările și completările ulterioare;  

y) definițiile de la art. 2 din Norma Sanitară Veterinară privind sistemul de identificare şi 
înregistrare a suinelor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și 
pentru Siguranța Alimentelor nr. 85/2008, cu modificările și completările ulterioare; 

z) definițiile de la art. 2 din Ordinul  președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor nr. 39/2010 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele 
oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru stabilirea condiţiilor 
de aprobare a acestora pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare. 

 
 

 
 
 



 Art. 2. - Autorităţile competente 
 

    Autorităţile competente în sensul art. 1, al prezentei Hotărâri a Guvernului sunt Autoritatea 
Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și Direcțiile Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor județene și a municipiului București în domeniile de competenţă. 

 
CAPITOLUL I 

Sanctiuni pentru încălcarea cerintelor privind igiena și siguranța alimentelor, integritatea și 
salubritatea alimentelor în orice etapă de producție, prelucrare și distribuție, inclusiv normele care 

vizează asigurarea practicilor corecte în domeniul comerțului și protejarea intereselor și 
informațiilor consumatorilor, precum și utilizarea materialelor și a obiectelor destinate să vină în 

contact cu alimentele 
 

Art. 3. - Constituie contravenţii încălcarea prevederilor  Regulamentului EC nr. 852/2004 
privind igiena produselor alimentare şi se sancţionează după cum urmează: 

 
a) cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, 

respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice: 
1. neasigurarea igienei şi dezinfecţiei mijloacelor de transport şi/sau a containerelor utilizate pentru 

transportul produselor alimentare; 
2. neasigurarea separării a produselor alimentare în timpul transportului acestora cu mijloace de 

transport și/sau containere care sunt utilizate, în acelaşi timp, pentru transportul altor încărcături decât 
produsele alimentare, sau pentru transportul mai multor sortimente de produse alimentare; 

3. transportul produselor alimentare în vrac, sub formă lichidă, de granule sau pudră în mijloace de 
transport și/sau containere/cisterne care nu sunt destinate transportului produselor alimentare;  

4. neasigurarea cerințelor privind amplasarea şi protecţia produselor alimentare în mijloacele de 
transport şi/sau containere, în aşa fel încât să se reducă la minimum riscul de contaminare; 

5. neasigurarea temperaturii adecvate în timpul transportului produselor alimentare şi/sau lipsa 
mijloacelor de verificare si înregistrare a temperaturii produselor alimentare pe durata transportului;  
 

b) cu amendă de la 800 lei la 1.200 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv 
cu amendă de la 4.000 lei la 10.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice: 
          1. neasigurarea de spaţii și/sau echipamente adecvate pentru păstrarea şi controlul condiţiilor de 
temperatură  a produselor alimentare; 
         2. manipularea și depozitarea produselor alimentare fără a fi protejate împotriva oricărei 
contaminări;  
          3. neasigurarea condițiilor igienice și de funcționare a  spațiilor și/sau incintelor utilizate pentru 
produsele alimentare;  
          4. neasigurarea în cadrul  incintelor/facilităților utilizate pentru produsele alimentare a unui spaţiu 
de lucru suficient şi adecvat efectuării în condiţii igienice a tuturor operaţiunilor;    

5. contactul produselor alimentare cu substanţe toxice, deversarea particulelor în produsele 
alimentare şi prezența condensului sau a mucegaiurilor nedorite pe suprafeţe, în cadrul incintelor utilizate 
pentru produsele alimentare;  

6. neaplicarea bunelor practici de igienă, având consecinţă contaminarea, şi/sau apariţia 
dăunătorilor, în cadrul incintelor utilizate pentru produsele alimentare, automatelor care distribuie produse 
alimentare şi la producţia primară a alimentelor;  

7. neasigurarea condiţiilor adecvate de manipulare şi depozitare, neasigurarea temperaturii şi a 
capacităţii suficiente pentru a păstra produsele alimentare la temperaturi adecvate, care să poată fi 
monitorizate şi, dacă este nevoie, înregistrate în cadrul incintelor utilizate pentru produsele alimentare;  

8. nesepararea, atunci când este cazul, a echipamentelor și dispozitivelor de spălat produse 
alimentare de cele destinate spălatului pe mâini;  

9. depozitarea produselor de igienizare şi a substanţelor dezinfectante în zonele în care se 
manipulează produse alimentare;  

10. neasigurarea şi/sau neutilizarea echipamentelor de protecţie adecvată şi curată pentru personalul  
care lucrează într-o zonă în care se manipulează produse alimentare; 

11. neasigurarea de echipamente care să asigure un nivel adecvat de igienă personală, inclusiv 
instalaţii de spălare şi uscare a mâinilor în condiţii de igienă, instalaţii sanitare igienice şi vestiare; 



12. neasigurarea de mijloace adecvate şi/sau facilităţi pentru curăţarea şi/sau spălarea produselor 
alimentare, şi, după caz, pentru curăţarea, dezinfectarea și depozitarea instrumentelor şi a echipamentelor 
de lucru; 

13. neasigurarea de mijloace şi/sau spaţii adecvate pentru depozitarea şi eliminarea în bune condiţii 
de igienă, a deşeurilor și substanţelor  necomestibile lichide sau solide; 
 14. folosirea în unităţile din sectorul alimentar, inclusiv pentru automatele de vânzare a produselor 
alimentare, a apei provenite din surse neverificate sau care nu este potabilă/curată, după caz;  
 

c) cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele 
fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 40.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele 
juridice: 

1. neîntreţinerea în condiţii de igienă şi în stare de funcţionare a instalaţiilor de apă rece şi caldă, a 
instalațiilor de canalizare, de ventilaţie şi de iluminat din spaţiile de producţie, prelucrare, depozitare şi 
comercializare a produselor alimentare;  

2. neasigurarea, întreruperea și/sau modificarea lanţului frigorific, în cazul produselor alimentare 
refrigerate sau congelate; 

 3. depozitarea în afara locurilor special amenajate a subproduselor care nu sunt destinate 
consumului uman și/sau a deşeurilor alimentare, precum şi neasigurarea dirijării acestora către unitățile 
autorizate pentru distrugere/neutralizare a acestora;  

 4. neeliminarea, fără întârziere, din încăperile în care se află produsele alimentare, a subproduselor 
care nu sunt destinate consumului uman și/sau a deşeurilor alimentare şi altor resturi menajere;  

5. eliminarea din unitățile din sectorul alimentar, a subproduselor nedestinate consumului uman, 
fără a fi însoțite de certificate și alte documente specifice, eliberate de către medicul veterinar oficial;  

6. neelaborarea şi/sau neaplicarea procedurilor bazate pe principiile privind analiza pericolelor şi 
punctele critice de control, respectiv HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point - Analiza 
riscurilor în cadrul sistemelor de management al igienei) de către operatorii care prelucrează, procesează, 
depozitează, şi comercializează produse alimentare sau, după caz;  

 7. neelaborarea și/sau neimplementarea de către operatorii din domeniul alimentar care produc, 
prelucrează şi distribuie produse alimentare, a unui program de control propriu, în funcție de activitățile 
desfășurate;  

 8. neexecutarea acţiunilor de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare necesare, precum şi efectuarea 
acestora în mod necorespunzător sau utilizarea de produse interzise şi neautorizate de autorităţile 
competente în unităţile care prelucrează, procesează, depozitează şi comercializează produse alimentare; 

 
d) cu amendă de la 800 lei la 12.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv 

cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice 
 

 1. utilizarea de materiale pentru împachetare şi ambalare murdare, deteriorate şi/sau contaminate, 
sau, în cazul  ambalajelor reutilizabile, confecționate din materiale care nu sunt uşor de curăţat şi, după caz, 
de dezinfectat; 

 2. nerespectarea condiţiilor de depozitare a materialelor utilizate pentru împachetare; 
 

  Art. 4. - Constituie contravenţii încălcarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2019/627 
de stabilire a unor modalități practice uniforme pentru efectuarea controalelor oficiale asupra 
produselor de origine animală destinate consumului uman în conformitate cu Regulamentul (UE) 
2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
2074/2005 al Comisiei în ceea ce privește controalele oficiale și se sancționează cu amendă de la 4.000 
lei la 6.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 
50.000 lei în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice: 

1.  recepționarea la nivelul abatorului, în vederea sacrificării, a animalelor vii care nu sunt însoțite de 
documente cu informațiile privind lanțul alimentar și/sau certificate oficiale, valabile și completate în mod 
corespunzător,  

2.  punerea pe piață și/sau utilizarea pentru procesare sau pentru consumul uman a cărnii care provine 
de la animale care nu au fost supuse unei inspecții ante-mortem, efectuate de către medicul veterinar oficial, 
cu excepția vânatului sălbatic;  

3. punerea pe piață și/sau utilizarea pentru procesare sau pentru consumul uman a cărnii care provine 
de la animale ale căror organe comestibile nu au fost supuse unei inspecții post-mortem, efectuate de către 



medicul veterinar oficial, cu excepția viscerelor vânatului mare sălbatic care nu este necesar să însoțească 
corpul către o unitate de manipulare a vânatului;  

4.  punerea pe piață și/sau utilizarea pentru procesare sau pentru consumul uman a cărnii care provine 
de la animale moarte înainte de sacrificare, fătate moarte, moarte intrauterin sau sacrificate înainte de vârsta 
de șapte zile;  

5. punerea pe piață și utilizarea pentru consumul uman a cărnii care rezultă din excizia rănilor 
provocate de sângerare;  

6. punerea pe piață și utilizarea pentru consumul uman a cărnii care provine de la animale afectate 
de o boală pentru care sunt prevăzute norme de sănătate animală în legislația Uniunii menționată în anexa 
I la Directiva 2002/99/CE, cu excepția cazului în care carnea este obținută în conformitate cu cerințele 
specifice prevăzute în directiva respectivă;  

7. punerea pe piață și/sau utilizarea pentru procesare sau pentru consumul uman a cărnii care provine 
de la animale afectate de o boală generalizată, cum sunt septicemia, piemia, toxemia sau viremia 
generalizată;  

8. punerea pe piață și/sau utilizarea pentru procesare sau pentru consumul uman a cărnii care conține 
reziduuri sau contaminanți chimici în cantitate mai mare decât nivelurile stabilite în Regulamentele (UE) 
nr. 37/2010, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1881/2006 și (CE) nr. 124/2009 sau reziduuri de substanțe interzise 
sau neautorizate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 37/2010 sau al Directivei 96/22/CE; 

9. punerea pe piață și/sau utilizarea pentru consumul uman a cărnii care  nu corespunde 
criteriilor microbiologice de siguranță a produselor alimentare stabilite în Regulamentul (CE) nr. 
2073/2005; 

10. punerea pe piață și/sau utilizarea pentru procesare sau pentru consumul uman a cărnii care provine 
de la animale care prezintă o infestație parazitară;  

11. punerea pe piață și/sau utilizarea pentru procesare sau pentru consumul uman a cărnii care provine 
de la animale emaciate;   

12. punerea pe piață și/sau utilizarea pentru procesare sau pentru consumul uman a cărnii care conține 
corpuri străine, indică alterări patologice sau organoleptice, în special miros sexual pronunțat sau sângerare 
insuficientă (cu excepția vânatului sălbatic);   

13. punerea pe piață și/sau utilizarea pentru procesare sau pentru consumul uman a cărnii care a fost 
tratată ilegal cu substanțe decontaminante;  

14. punerea pe piață și/sau utilizarea pentru procesare sau pentru consumul uman a cărnii care conține 
materiale cu riscuri specificate (MRS), cu excepția cazului în care se permite eliminarea într-o altă unitate; 

15. punerea pe piață și/sau utilizarea pentru procesare sau pentru consumul uman a cărnii provenite 
de la ungulatele domestice și vânatul de crescătorie, cu excepția lagomorfelor, precum și a cărnii de vânat 
mare sălbatic care nu poartă o marcă de sănătate.  

 
Art. 5. - Constituie contravenţii încălcarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2019/628 

privind modelele de certificate oficiale pentru anumite animale și mărfuri și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 2074/2005 și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/759 cu 
privire la aceste modele de certificate  și se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, în cazul 
faptelor săvârşite de persoanele fizice,  respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei în cazul 
faptelor săvârşite de persoanele juridice: 

1. recepționarea la nivelul abatorului și/sau prelucrarea ulterioară a animalelor sacrificate de urgență 
în afara abatorului, care nu sunt însoțite de certificatul oficial;  

2. recepționarea la nivelul unității de manipulare a vânatului și/sau prelucrarea ulterioară a vânatului 
mare sălbatic care nu este însoțit de declarația eliberată de o persoană abilitată;   

 
Art. 6   Constituie contravenţii încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 178/2002 de 

stabilire a principiilor şi a cerințelor generale ale legislației alimentare, şi se sancţionează după cum 
urmează: 

 
a) cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, 

respectiv cu amendă de la 2.000 lei la 15.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice: 
1. neprezentarea, la cererea inspectorilor  (DSVSA)/Autorității Naționale Sanitare Veterinare și 

pentru Siguranța Alimentelor, de sisteme şi proceduri prin care operatorii din sectorul alimentar să poată 
identifica orice persoană de la care au fost aprovizionaţi cu un produs alimentar, sau orice substanţă 
destinată sau prevăzută să fie încorporată într-un produs alimentar şi pentru identificarea celorlalte societăţi 
către care au fost furnizate produsele lor;  



2. neiniţierea, de îndată, a procedurilor pentru retragerea sau rechemarea produsului alimentar 
respectiv de pe piaţă, în cazul în care produsul alimentar a ieşit de sub controlul imediat al operatorului 
iniţial, de către operatorul din sectorul alimentar care consideră sau are motive să creadă că un produs 
alimentar pe care l-a importat, produs, prelucrat, fabricat sau distribuit nu corespunde prevederilor 
legislaţiei în vigoare privind siguranţa produselor alimentare; 

3. neinformarea, de îndată, a autorităţilor competente despre inițierea procedurii de retragere sau 
rechemare a produsului alimentar si/sau nerespectarea procedurilor de retragere sau rechemare a 
alimentelor; 

  4. punerea în consum a produselor alimentare care nu corespund criteriilor microbiologice de 
siguranţa alimentelor, care conţin substanţe interzise/neautorizate, sau alte substanţe în concentraţii ce 
depăşesc limitele maxime admise prevăzute de legislaţia în vigoare, sau care nu corespund altor cerinţelor 
legislative specifice prevăzute de  Regulamentul CE nr. 2073/2005, Regulamentul EC nr. 396/2005, 
Regulamentul EC nr. 37/2010,  Regulamentul EC nr.  1881/2006, Regulamentul EC nr. 1333/2008, cu 
modificările şi completările ulterioare;   

5. punerea în consum a alimentelor şi a ingredientelor a căror tratare cu radiaţii ionizante este 
nepermisă şi /sau a celor provenite din unităţi de iradiere neautorizate;  

6. utilizarea pentru consum uman a produselor alimentare al căror nivel de reziduuri și/sau 
contaminanți depășește limitele maxime admise, ca ingrediente la fabricarea altor produse alimentare şi/sau 
amestecarea cu alte produse alimentare, al căror nivel de reziduuri și/sau contaminanți se încadrează în 
parametrii prevăzuți de Regulamentul EC nr. 396/2005, Regulamentul EC nr. 37/2010 și Regulamentul EC 
nr.  1881/2006, cu modificările şi completările ulterioare;  

 
 7. folosirea la prepararea produselor alimentare a unor aditivi, coloranți sau a altor substanţe 

chimice neavizate/neautorizate ori interzise, precum şi depăşirea concentraţiilor legal admise de aditivi, 
coloranți sau a altor substanţe chimice în cazul celor permise;  

  
b) cu amendă de la 45.000 lei la 50.000 lei valorificarea produselor alimentare cu data limită 

de consum/data durabilităţii minimale depăşite şi a celor retrase din consum din dispoziţia 
autorităţilor competente.  

 
Art. 7. - Constituie contravenţii încălcarea prevederilor Ordinului președintelui Autorității 

Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 57/2010 pentru aprobarea Normei 
sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, 
procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, cu modificările și 
completările ulterioare şi se sancţionează după cum urmează cu amendă de la  3.000 lei la 5.000 lei, 
în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 25.000 lei, în 
cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:  

1. funcţionarea unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse 
de origine animală  fără obţinerea autorizației sanitare veterinare eliberată de autoritatea  sanitară veterinară 
şi pentru siguranţa alimentelor competentă;  

2. utilizarea pentru transportul produselor de origine animală a unor mijloace de transport care nu 
au fost autorizate sanitar veterinar de către autoritatea competentă; 

 3. modificarea fluxului tehnologic, extinderea capacității de  producție sau schimbarea destinaţiei 
spaţiilor tehnologice existente la momentul emiterii autorizației sanitare veterinare, fără notificarea 
prealabilă, în vederea evaluării și fără  aprobarea modificărilor de către autoritatea sanitară veterinară şi 
pentru siguranţa alimentelor competentă;  

 4. desfăşurarea, în unităţile autorizate sanitar-veterinar pentru schimburi intracomunitare, a unor 
activităţi pentru care nu dețin spații, facilități și echipamente adecvate și/sau pentru care nu au fost 
autorizate de către autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă;  

5. nerespectarea dispoziţiilor stabilite de către autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa 
alimentelor competentă cu privire la încetarea temporară a activităților de producție, pe perioada stabilită 
în ordonanța de suspendare a activității  unităților și/sau  reluarea activități acestora fără notificarea 
prealabilă, în vederea evaluării  și fără  aprobarea desfășurării activității, de către autoritatea  competentă;  

6. nerespectarea dispoziţiilor stabilite prin ordonanță, de către autoritatea sanitară veterinară şi 
pentru siguranţa alimentelor competentă, cu privire la interzicerea desfășurării uneia sau mai multor 
activități de producție, pentru care unitatea a fost autorizată pentru schimburi intracomunitare.  

 



Art. 8. - (1) Constituie contravenţii încălcarea prevederilor Ordinului Autorității Naționale 
Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare 
veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și 
pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a 
produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, 
procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, 
cu modificările și completările ulterioare  şi se sancţionează după cum urmează: 
 

a) cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, 
respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice: 
 

1. neînregistrarea sanitar-veterinară şi/sau pentru siguranţa alimentelor a mijloacelor de transport 
utilizate la transportul de produse alimentare; 

2. modificarea amplasamentului unităţii/automatului de vânzare a produselor alimentare, astfel 
încat să nu corespundă înscrisurilor din documentul de înregistrare sanitară veterinară;   

3. funcţionarea unităţilor care produc, prelucrează, depozitează, intermediază sau valorifică 
alimente, inclusiv comerţul online,  fără obţinerea documentului de înregistrare sanitară veterinară și pentru 
siguranța alimentelor eliberat de autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă;  

4. modificarea fluxului tehnologic, extinderea capacității de producție sau schimbarea destinaţiei 
spaţiilor tehnologice existente la momentul emiterii documentului de înregistrare sanitară veterinară şi 
pentru siguranţa alimentelor, fără notificarea prealabilă, în vederea evaluării  și fără  aprobarea modificărilor 
de către autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă;  

5. desfăşurarea, în unităţile înregistrate sanitar - veterinar şi/sau pentru siguranţa alimentelor, a unor 
activităţi pentru care nu dețin documente de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, 
eliberate de către autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă;  

6. neîndeplinirea dispoziţiei stabilite de către autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa 
alimentelor competentă, cu privire la distrugerea unui produs finit/materie primă care nu sunt sigure sau 
sunt improprii pentru consumul uman;  

7. neanunţarea, în scris, de către persoanele fizice sau juridice a începerii, încetării ori a 
modificărilor survenite în activităţile supuse controlului sanitar - veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;  

8. depăşirea capacităţii de producţie maxime proiectate şi/sau a capacităţii de depozitare din 
unităţile înregistrate/autorizate sanitar - veterinar şi pentru siguranţa alimentelor peste limitele tehnologice 
aprobate sau stabilite de autoritatea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă.  

 
(2) Contravenţiile prevăzute la art. 3 lit. a)  pct. 1 și 5, art. 3 lit. b) pct.  3 și 5, art. 3 lit. c) pct 

2,  art. 4, art. 7, pct. 5 și 6 și art. 8 pct. 4 și 5 se sancţionează, pe lângă amendă, cu sancţiunea 
complementară constând în suspendarea activităţii pentru o perioadă de un an, în condiţiile în care 
sunt săvârşite a doua oară în decurs de 6 luni de la aplicarea amenzii pentru aceeaşi faptă".  
 

  (3) În cazul în care deficienţele nu sunt remediate în termenul pentru care s-a aplicat sancţiunea 
complementară constând în suspendarea activităţii, prevăzută la alin. (2), se aplică sancţiunea 
complementară constând în anularea autorizaţiei/documentului de înregistrare sanitar - veterinară şi pentru 
siguranţa alimentelor şi/sau închiderea unităţii.   
 

Art. 9. -  Constituie contravenţie încălcarea prevederilor Ordinului președintelui Autorității 
Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 27/2011 pentru  aprobarea 
criteriilor microbiologice și de igienă care se aplică produselor alimentare, altele decât cele 
menționate în Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile 
microbiologice pentru produsele alimentare, şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000, 
comercializarea produselor alimentare care prezintă semne de infestare cu paraziți (ouă, larve, forme 
adulte, vii sau moarte), resturi sau semne ale activității acestora, urme de contact cu rozătoarele, 
prezența levurilor și a mucegaiurilor, precum și semne de alterare. 

 
Art. 10. -  Constituie contravenţie încălcarea prevederilor Regulamentului CE nr 625/2017 

privind controalele oficiale şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei utilizarea de 
practici frauduloase, în orice etapă de producţie, procesare, depozitare şi comercializare a produselor 
alimentare, constatate împreună cu alte autorităţi responsabile/ competente în domeniu.  



 
Art. 11. - Constituie contravenţii încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 853/2004  al 
Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de 
igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu modificările și completările ulterioare şi se 
sancţionează cu amendă  de la 2.000 lei la 10.000 lei nerespectarea dispoziţiilor privind înscrierea pe 
eticheta produselor alimentare a denumirii unității producătoare a produselor alimentare și aplicarea mărcii 
de identificare.  

 
Cap. II   

Sancțiuni pentru încălcarea cerințelor referitoare la sănătatea animalelor 
 

           Art. 12. - Constituie contravenţii încălcarea prevederilor Ordonanței 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 se 
sancţionează după cum urmează: 

 
           a) cu amendă de la  1.000 lei la 2.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv 

cu amendă de la 9.000 lei la 11.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice: 
1. neanunţarea imediată a medicului veterinar de liberă practică împuternicit sau a autorităţii sanitar 

- veterinare şi pentru siguranţa alimentelor locale despre suspiciunea sau apariţia unei boli transmisibile la 
animale, precum şi despre moartea, înstrăinarea precum și neizolarea animalelor bolnave ori suspecte de 
boală;  

2. neanunţarea medicului veterinar de liberă practică împuternicit la achiziţionarea animalelor şi 
păsărilor vii;  

 
b) cu amendă de la 1.500 lei la 3.500 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv 

cu amendă de la 15.000 la 25.000, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice: 
 
1. pășunatul și adăpatul animalelor în zone supuse restricțiilor;   
2. scoaterea din exploataţii a animalelor la care au fost depistate boli transmisibile la alte animale 

şi/sau  de la animale la om şi scoaterea la pășunat a acestora în acelaşi loc cu animale sănătoase;  
 
c) cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv 

cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice: 
1. nerespectarea restricţiilor sanitar - veterinare în zonele de protecţie şi de supraveghere 

antiepizootică sau neaplicarea şi nerespectarea măsurilor de profilaxie generală şi specifică dispuse de 
autorităţile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente, în exploataţiile de animale;  

2. nerespectarea prevederilor legale referitoare la introducerea de animale noi în loturile constituite 
în incinta fermelor de carantină sau a centrelor de colectare a animalelor; 

3. neaplicarea de către proprietarii sau deţinătorii de animale şi/sau de către consiliile locale a 
măsurilor de asanare a focarelor de boli transmisibile, stabilite prin programe tehnice special elaborate de 
către autoritatea sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă;  

4. ieşirea/intrarea persoanelor sau scoaterea/introducerea unor animale şi a oricăror produse şi 
materiale care pot constitui vectori pentru bolile infecto-contagioase ale animalelor, provenite din zone sau 
obiective aflate în carantină, fără obţinerea, în condiţiile legii, a acordului autorităţii sanitar - veterinare şi 
pentru siguranţa alimentelor competente;  

5. refuzul sau împiedicarea, de către proprietarii ori deţinătorii de animale, a uciderii în exploatație 
a animalelor bolnave ori suspecte de boli transmisibile la animale, precum şi refuzul distrugerii cadavrelor 
sau a altor obiecte contaminate, în scopul lichidării focarelor şi prevenirii difuzării bolilor transmisibile 
supuse măsurilor oficiale de declarare şi carantină;  

6. introducerea de animale sănătoase în exploatații nonprofesionale sau în unităţi unde nu au fost 
efectuate acţiuni obligatorii de decontaminare după asanarea unor focare de boli transmisibile fără 
obţinerea, în condiţiile legii, a acordului autorităţii sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor 
competente;  

7. scoaterea animalelor de sub restricţii sanitar – veterinare fără obţinerea acordului scris al 
autorităţii sanitare  - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor; 

 



d) cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, 
respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice: 

1. neanunţarea medicului veterinar oficial despre îmbarcarea/debarcarea animalelor vii şi/sau 
tranzitul acestora;  

2. permiterea circulaţiei libere a câinilor în exploataţiile de animale şi în unităţile care prelucrează, 
procesează, depozitează sau comercializează produse alimentare, în pieţe, în târguri şi în alte locuri publice, 
cu excepţia câinilor de serviciu ai Ministerului Afacerilor Interne şi ai Ministerului Apărării Naţionale, a 
câinilor însoţitori special pregătiţi pentru persoane cu handicap, precum şi a câinilor de vânătoare care 
poartă botniţă şi care sunt conduşi în lesă de persoane autorizate;  

3. achiziţia, în scopul comercializării, de animale vii provenite din unităţi/exploatații care nu sunt 
supuse controlului sanitar - veterinar sau fără documente de provenienţă;  

 
  e) cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, 

respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice: 
1. depistarea la controlul documentelor a unor neconcordanţe privind identificarea mijloacelor de 

transport, individualizarea lotului, vârsta, categoria şi numărul animalelor, în raport cu atestările din 
certificatele sanitar - veterinare de transport;  

2. nerespectarea condiţiilor impuse de autoritatea sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor 
competentă în cazul transporturilor de animale, care se efectuează sub restricţii sanitar - veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor;  

3. neanunţarea celei mai apropiate unităţi sanitar - veterinare ori a consiliului local despre cazurile de 
îmbolnăvire sau despre moartea animalelor, survenite în timpul transportului acestora;  

4. refuzul medicului veterinar de liberă practică imputernicit de a participa la acţiunile de interes public 
impuse de necesitatea combaterii unor boli transmisibile şi parazitare în extindere la animale, declarabile 
şi carantinabile;  

5. neasigurarea de către persoanele abilitate a condiţiilor şi a mijloacelor materiale necesare 
desfăşurării activităţii sanitar - veterinare de supraveghere şi control în unităţile zootehnice, în pieţe, în 
târguri, în puncte de trecere a frontierei de stat şi în alte locuri supuse controlului sanitar veterinar şi pentru 
siguranţa alimentelor; 

6. neanunţarea de către operatorii economici sau de către medicii veterinari de liberă practică 
împuterniciți a autorităţii sanitare - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente cu privire la orice 
aspecte sau situaţii deosebite care privesc sănătatea animalelor, sau neaplicarea de către medicii veterinari 
de liberă practică împuterniciţi a măsurilor care se impun, până la venirea medicului veterinar oficial; 

7. lipsa sau întocmirea necorespunzătoare a documentelor şi registrelor specifice de către medicii 
veterinari de liberă practică împuterniciţi;  

 
          Art. 13. - Constituie contravenţii încălcarea prevederilor Ordinului nr. 14/2014, privind 

condiţiile sanitar-veterinare care trebuie respectate la comercializarea păsărilor domestice pe 
teritoriul României din exploataţiile înregistrate/autorizate sanitar-veterinar către exploataţiile 
nonprofesionale şi pentru completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Norma sanitară veterinară privind 
procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/ 
exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării 
animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală 
care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul 
preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010 
şi se sancţionează după cum urmează: 

 
a) cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, 

respectiv cu amendă de la 9.000 lei la 11.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice: 
1. reintroducerea în exploataţia înregistrată/autorizată sanitar-veterinar a păsărilor care au făcut 

obiectul comercializării către exploataţiile nonprofesionale, dacă acestea nu au fost vândute;  
2. nerespectarea cerințelor privind interzicerea vânzării din staţiile de incubaţie de tip industrial 

către o persoană fizică, a mai mult de 350 de capete pui de o zi;  
3. absenţa sau completarea necorespunzătoare a registrului cu evidenţa speciei, categoriei şi 

numărului de păsări vii/pui de o zi vândute/vânduţi, a cumpărătorilor acestora, precum şi neasigurarea 
trasabilităţii păsărilor în cazul mijlocitorilor de afaceri cu animale;  



4. transportul păsărilor vii, după cumpărarea din spaţiul amenajat la poarta unităţii, sau din 
magazinele autorizate sanitar – veterinar, în cazul puilor de o zi,  pe o distanţă mai mică de 50 de km, cu 
mijloace proprii de transport;  

 
  Art. 14. - Constituie contravenţii încălcarea prevederilor Ordinului președintelui Autorității 

Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 35/2016, privind aprobarea  
Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi 
eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi 
protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi 
ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control 
în domeniul siguranţei alimentelor şi se sancţionează după cum urmează: 

 
a) cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, 

respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 18.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice: 
1. neexpedierea la laborator, în condiții corespunzătoare și în timp util, a probelor recoltate de către 

deținătorii de animale;  
2. nerespectarea, de către  gestionarii fondurilor cinegetice, a obligației coopera și de a lua măsurile 

prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă în domeniul sanitar-veterinar, pentru îndeplinirea 
Programului strategic privind supravegherea, controlul și eradicarea rabiei la vulpe în România și a 
Programului național de supraveghere, prevenire și control al pestei porcine clasice și al pestei porcine 
africane;  

3. netransmiterea probelor prelevate de la animalele sălbatice vânate, moarte sau accidentate către 
laboratorul sanitar- veterinar, în scopul diagnosticării bolilor specifice vânatului; de către cine  

4. nerespectarea perioadei de carantină profilactică şi neasigurarea condiţiilor de izolare şi de 
supraveghere sanitar - veterinară a animalelor provenite din comerţ intracomunitar, import din ţări terţe şi 
a celor destinate exportului. 

 
  Art. 15. -  Constituie contravenţii încălcarea prevederilor Ordinului președintelui Autorității 

Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 34/2009, pentru aprobarea 
Normei sanitare veterinare privind regulile generale de biosecuritate în exploataţiile de creştere a 
bovinelor,  a prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor  nr. 20/2018, pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile 
de biosecuritate  în exploataţiile de suine și a prevederilor Ordinului președintelui Autorității 
Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 21/2018, pentru aprobarea 
Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de biosecuritate  în exploataţiile comerciale de păsări, 
precum şi condiţiile privind mişcarea păsărilor vii  şi a subproduselor provenite de la acestea  şi se 
sancţionează după cum urmează: 

 
a) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, 

respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice: 
1. nerespectarea măsurilor de profilaxie generală privind accesul în incinte, împrejmuirea, 

amenajarea, întreţinerea şi funcţionarea dezinfectorului rutier, a vestiarului sau a filtrului sanitar - veterinar 
din exploataţiile de animale, precum şi în unităţile în care sunt crescute, din care sunt furnizate şi în care 
sunt utilizate animale în scopuri experimentale;  

2. nerespectarea măsurilor de biosecuritate care trebuie să fie implementate în cadrul exploatațiilor 
de animale;   

3. neasigurarea echipamentului special de protecţie pentru personalul din exploataţiile de animale, 
din unităţile în care sunt crescute, din care sunt furnizate şi în care sunt utilizate animale în scopuri 
experimentale, sau din unităţile aflate sub restricţii sanitar - veterinare, respectiv neasigurarea mijloacelor 
de decontaminare a echipamentului. 

 
  Art. 16. - Constituie contravenţii încălcarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 

1156/2013, pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de 
supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale 
la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, 
ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în 
domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora şi se sancţionează după cum 
urmează: 



 
a) cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, 

respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 18.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice: 
1. nerealizarea, respectiv realizarea cu întârziere, sau în mod necorespunzător, de către personalul 

care gestionează fondurile cinegetice, a planului anual de prelevare probe;  
2. neexecutarea sau efectuarea necorespunzătoare a acţiunilor şi a operaţiunilor de specialitate de 

către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în condiţiile prevăzute în Programul acţiunilor de 
supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, 
protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, 
caprinelor şi ecvideelor, aprobat prin hotărâre a Guvernului.  

 
  Art. 17. - Constituie contravenţii încălcarea prevederilor Hotărârii nr. 830/2016, pentru 

aprobarea Programului naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, 
precum şi pentru completarea unor acte normative şi se sancţionează după cum urmează: 

 
a) cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, 

respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 18.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice: 
1. neanunţarea, de către reprezentantul legal al fondului cinegetic a medicului veterinar oficial, sau 

a medicului veterinar de liberă practică împuternicit, în condiţiile legii, despre orice suspiciuni de boală sau 
depistarea unor cadavre de animale sălbatice;  

2. neasigurarea, de către gestionarii fondurilor cinegetice, administratorii parcurilor naţionale şi cei 
ai Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” a unor spaţii special amenajate destinate păstrării 
vânatului până la eliberarea documentelor sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, conform 
legislaţiei în vigoare. 

 
  Art. 18. -  Constituie contravenţii încălcarea prevederilor Ordinului președintelui Autorității 

Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 16/2010, pentru aprobarea 
Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a 
unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul 
sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea 
subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate 
şi se sancţionează după cum urmează: 

 
a) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, 

respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice: 
1. construcţia şi reamenajarea obiectivelor supuse autorizării/înregistrării sanitar - veterinare, 

schimbarea destinaţiei sau efectuarea oricăror extinderi ale acestora, fără a fi notificate, în vederea 
autorizării/înregistrării, și/sau fără a fi autorizate/înregistrate sanitar – veterinar, de către autoritatea 
competentă;  

2. funcţionarea obiectivelor zootehnice și/sau a altor unități supuse controlului sanitar veterinar, 
inclusiv a târgurilor de animale fără autorizaţie sanitar – veterinară.  

 
Art. 19. - Constituie contravenţie încălcarea prevederilor Ordinului președintelui Autorității 

Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 79/2008, pentru aprobarea 
Normei sanitare veterinare privind notificarea internă şi declararea oficială a unor boli transmisibile 
ale animalelor şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, în cazul persoanelor fizice, 
respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei, în cazul persoanelor juridice, neinstituirea 
măsurilor de carantină, şi/sau nerespectarea acestora, în cazul bolilor transmisibile supuse declarării 
oficiale şi măsurilor de carantină;  

 
   Art. 20. -  Constituie contravenţie încălcarea prevederilor Ordinului președintelui Autorității 

Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 45/2010, pentru aprobarea 
Normei sanitar-veterinare privind condiţiile sanitar-veterinare de funcţionare a târgurilor de 
animale vii şi se sancţionează cu amendă de la  1.000 lei la 2.000 lei, în cazul persoanelor fizice, 
respectiv cu amendă de la 9.000 lei la 11.000 lei, în cazul persoanelor juridice  neamenajarea şi 
neîntreţinerea  locurilor de adunare şi staţionare temporară a animalelor în târguri, centre de 
colectare, expoziţii, baze pentru achiziţii şi export de animale, staţii de îmbarcare - debarcare şi în 
alte spaţii sau locuri amenajate pentru comercializarea păsărilor vii pe teritoriul României;   



 
Art. 21. - Constituie contravenţie încălcarea prevederilor Legii nr. 383 /2013 a apiculturii şi 

se sancţionează cu amendă de la  1.000 lei la 2.000 lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv cu amendă 
de la 9.000 lei la 11.000 lei, în cazul  persoanelor juridice  transportul stupilor în alte localităţi, fără 
documentele sanitar – veterinare, precum şi neanunţarea autorităţii sanitar - veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor competente şi a consiliului local cu privire la amplasarea stupinei în teritoriu; 

 
Art. 22. - Constituie contravenţie încălcarea prevederilor Ordinului președintelui Autorității 

Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 67/2012 privind condiţiile sanitar-
veterinare care trebuie respectate la mişcarea suinelor vii pe teritoriul României şi pentru 
modificarea unor norme sanitare veterinare şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, 
în cazul persoanelor fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 18.000 lei, în cazul persoanelor 
juridice vânzarea sau înstrăinarea în orice mod a animalelor, cumpărarea ori luarea acestora în 
proprietate cu orice titlu, fără documentele prevăzute de legislaţia sanitar - veterinară în vigoare;              

 
Art. 23. - Constituie contravenţie încălcarea prevederilor Ordinului președintelui Autorității 

Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea 
Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a 
suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei, în 
cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 18.000 lei, în cazul 
faptelor săvârşite de persoanele juridice: 
 1. eliberarea de documente sanitar - veterinare de către medicii veterinari de liberă practică 
împuterniciţi în alte condiţii decât cele prevăzute de legislația în vigoare; 
 2. introducerea fără documente sanitar-veterinare de animale noi în efectivele existente, exploatații 
de animale ori în turmele constituite pe pășuni.  
 
 Art. 24. - Contravențiile prevăzute la art. 12, alin. (1) lit. a) pct. 2, lit. c), pct. 2 și 5, art. 13 lit. 
a), pct. 1 și 2, art. 15 și art. 20  se sancționează, după caz, pe lângă amendă contravențională, și cu 
sancțiunea complementară constând în confiscarea bunurilor rezultate din contravenții, în 
suspendarea activității sau anularea autorizației/documentului de înregistrare sanitar – veterinară și 
pentru siguranța alimentelor și/sau în închiderea unității.  
 
 

CAPITOLUL III 
Sancţiuni pentru încălcarea dispoziţiilor cu privire la bunăstarea animalelor  

 
Art. 25. - Constituie contravenţii încălcarea prevederilor Regulamentului (C.E.) nr. 1/2005 

privind protecţia animalelor în timpul transportului şi se sancţionează după cum urmează: 
a) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv 

cu amendă de la 12.000 lei la 24.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice: 
1. nedeţinerea autorizaţiei de transportator sau a celei pentru mijlocul de transport animale vii; 
2. nedeţinerea certificatului de competenţă profesională pentru şoferii şi/sau însoţitorii care 

transportă ecvidee domestice, animale domestice din speciile bovină, ovină, caprină ori porcină sau care 
transportă păsări de curte; 

3. nedeţinerea jurnalului de călătorie sau completarea necorespunzătoare a jurnalului de călătorie, în 
cazul călătoriilor de lungă durată; 

4. planificarea călătoriilor de lungă durată în mod nerealist şi nefezabil; 
5. nerespectarea obligativităţii returnării în copie a jurnalului de călătorie către autoritatea 

competentă care a emis autorizaţia pentru transportator sau către autoritatea competentă în a cărei rază 
teritorială se află locul de plecare; 

6. modificarea mijlocului de transport într-un mod care afectează bunăstarea animalelor; 
7. nerespectarea practicilor de transport privind încărcarea, descărcarea, manipularea şi separarea 

animalelor; 
8. nerespectarea intervalelor de timp pentru hrănire şi adăpare, a duratei călătoriei şi a perioadelor de 

repaus; 
9. neefectuarea igienizării şi dezinfecţiei mijlocului de transport, respectiv nedeţinerea documentului 

sanitar - veterinar care să ateste acest lucru; 
10. nefuncţionarea sau neutilizarea sistemului de navigaţie, în cazul calătoriilor de lungă durată; 



11. imposibilitatea de a pune la dispoziţia autorităţii competente a înregistrărilor temperaturilor şi a 
datelor înregistrate de către sistemul de navigaţie, respectiv localizarea mijlocului de transport şi informaţii 
privind închiderea/deschiderea clapei de încărcare; 

12. nedotarea mijloacelor de transport rutier cu echipamente adecvate pentru încărcarea şi 
descărcarea animalelor sau cu dispozitive de adăpare proiectate şi poziţionate corespunzător categoriilor de 
animale care sunt transportate; 

13. nemarcarea clară şi vizibilă a mijloacelor de transport rutier pentru a indica prezenţa animalelor 
vii; 

14. nedeţinerea atestatului de pregătire profesională în domeniul bunăstării şi protecţiei animalelor 
pentru personalul din centrele de colectare , 
 

b) cu amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice: 
1. deţinerea jurnalului de călătorie incomplet ori care conţine date neconforme şi/sau nerespectarea 

prevederilor conţinute de acesta; 
2. nerespectarea prevederilor legale aplicabile mijloacelor de transport animale vii, în funcţie de tipul 

călătoriei; 
3. nerespectarea prevederilor referitoare la transportul animalelor vii în containere; 
4. nerespectarea dispoziţiilor aplicabile mijloacelor de transport şi animalelor, în cazul călătoriilor 

de lungă durată; 
5. nerespectarea dispoziţiilor referitoare la ventilaţie şi monitorizarea temperaturii; 
6. nerespectarea modului de repartizare a spaţiului pentru fiecare specie de animale; 
7. funcţionarea punctelor de control fără respectarea condiţiilor privind protecţia şi bunăstarea 

animalelor, prevăzute de Regulamentul C.E. nr. 1255/1997 privind criteriile comunitare prevăzute pentru 
punctele de așteptare și de modificare a planului de itinerar prevăzut în anexa la Directiva 91/628/CEE; 

8.  nedeţinerea atestatului de pregătire de către personalul punctelor de control. 
 
c) cu amendă de la 18.000 lei la 30.000 lei: 
1. nerespectarea prevederilor cuprinse în planul de urgenţă; 
2. transportul animalelor rănite, bolnave sau care prezintă slăbiciuni fiziologice, fără acordul 

medicului veterinar oficial; 
3. absenţa sistemului de navigaţie, pentru mijloacele de transport folosite în călătorii de lungă durată, 

conform legislaţiei în vigoare; 
 
d) cu amendă de la 12.000 lei la 24.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice: 
1. funcţionarea necorespunzătoare a sistemelor de ventilaţie forţată, alimentare cu apă proaspătă, 

evacuare a dejecţiilor, iluminat, stingere a incendiilor cu care sunt echipate navele de transport animale vii; 
2. funcţionarea necorespunzătoare a sistemului de monitorizare, control şi alarmă din cabina timonei; 
3. capacitatea insuficientă a sursei principale şi/ sau secundare de alimentare cu electricitate de pe 

navele de transport animale vii; 
4. neasigurarea necesarului minim zilnic de apă proaspătă şi hrană la bordul navelor de transport 

animale vii;  
5. efectuarea unor modificări/ reechipări a navelor de transport animale vii care afectează bunăstarea 

animalelor, fără notificarea direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene care a 
realizat autorizarea sanitar-veterinară;  

6. nerespectarea procedurilor operaţionale pentru echipaj referitoare la manipularea şi separarea 
animalelor la îmbarcarea pe navele de transport animale vii; 

7. lipsa echipamentelor pentru uciderea în situaţii de urgenţă pe navele de transport animale vii; 
8. lipsa/ insuficienţa instrumentelor de măsurare a temperaturii. 
 
Art. 26. - Constituie contravenţie și se sancţionează cu amendă de la 1.200 lei la 1.800 lei, 

nerespectarea prevederilor Ordinului preşedintelui Autorității Naționale Sanitare și pentru 
Siguranța Alimentelor nr. 16/2010, cu modificările şi completările ulteriore, aplicabile mijloacelor de 
transport de animale vii, în călătorii de până la 65 de km. 

 
Art. 27. - Constituie contravenţie și se sancţionează cu amendă de la 600 lei la 3.000 lei, în cazul 

faptelor săvârşite de către persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, în cazul 
faptelor săvârşite de persoanele juridice, funcţionarea fără autorizare sau înregistrare sanitară 
veterinară a obiectivelor zootehnice şi a unităţilor prevăzute în Ordinul preşedintelui Autorității 



Naționale Sanitare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 16/2010, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

 
Art. 28. - Contravenţiile prevăzute la art. 26, dacă sunt săvârşite a doua oară în decurs de 6 

luni de la aplicarea amenzii contravenţionale, se sancționează complementar după cum urmează: 
a) anularea autorizaţiei transportatorului, pentru contravențiile prevăzute la Art. 26, lit. a) pct. 5, 6 şi 

lit. c) pct. 1, 3; 
 b) anularea autorizaţiei punctului de control, pentru contravențiile prevăzute la Art. 26 lit. b) pct. 7 

şi 8;   
  c) anularea certificatului de competenţă profesională, pentru contravențiile prevăzute la Art. 26 lit. 

a) pct. 7 şi 8,  lit. b) pct. 1, 5, lit. c) pct. 1 şi 2; 
  d)  anularea certificatului de autorizare pentru navele de transport animale pentru călătorii care 

depăşesc 10 mile marine, emis de autoritatea competentă din România; 
  e) suspendarea dreptului de a opera de pe teritoriul României şi notificarea statului care a emis 

autorizaţia în cazul mijloacelor de transport naval autorizate de către alte state membre. 
 
Art. 29. - Constituie contravenţii încălcarea prevederilor Ordinul preşedintelui Autorității 

Naționale Sanitare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 75/2005 privind protecţia şi bunăstarea 
animalelor de fermă şi se sancţionează după cum urmează: 

 
a) cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei: 
1. existenţa unui număr insuficient de persoane care îngrijesc animalele şi/sau îngrijirea animalelor 

de către persoane care nu au competenţa profesională, cunoştinţele şi aptitudinile corespunzătoare; 
2. lipsa evidenţelor pe ultimii 3 ani privind tratamentele medicale efectuate şi a numărului de animale 

moarte găsite la fiecare inspecţie. 
 
b) cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice, 

respectiv cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei în cazul faptelor săvârşite de către persoanele fizice: 
1. lipsa sau întreţinerea necorespunzătoare a spaţiului pentru izolarea şi tratarea animalelor bolnave; 
2. îngrădirea libertăţii de mişcare a unui animal, într-o manieră care să cauzeze suferinţe sau vătămări 

inutile. 
3. nerespectarea cerinţelor privind construcţia şi echipamentele adăposturilor pentru animale. 
4. lipsa sau utilizarea unui aşternut necorespunzător din punct de vedere al calităţii şi cantităţii 

acestuia; 
5. neasigurarea protecţiei faţă de sursele de contaminare a echipamentelor de furajare şi adăpare; 
6. nerespectarea prevederilor referitoare la circulaţia aerului, nivelul de pulberi, temperatura, 

umiditatea relativă a aerului şi concentraţia gazelor. 
7. nerespectarea prevederilor referitoare la echipamente mecanice sau automate sau lipsa sistemelor 

de alarmă şi avertizare în cazul defectării instalaţiilor de adăpare, furajare şi microclimat; 
8. lipsa sau funcţionarea defectuoasă a echipamentelor alternative care să permită menţinerea 

parametrilor de microclimat în perioada reparării sistemului principal; 
9. administrarea în hrana animalelor a furajelor alterate, îngheţate sau care nu sunt admise pentru 

anumite categorii de vârstă, greutate şi stări fiziologice, precum şi hrănirea animalelor fără respectarea unui 
regim nutritiv corespunzător.  

 
 
Art. 30. - Constituie contravenţii încălcarea prevederilor Ordinului preşedintelui Autorității 

Naționale Sanitare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 202/2006, pentru aprobarea Normei sanitare 
veterinare care stabileste standarde minime pentru protectia porcinelor, cu modificările şi 
completările ulterioare  şi se sancţionează cu amendă de la de la 2.500 lei la 5.000 lei în cazul faptelor 
săvârşite de persoanele juridice, respectiv cu amendă de la 400 lei la 800 lei în cazul faptelor săvârşite 
de către persoanele fizice: 

1. nerespectarea cerinţelor specifice privind suprafaţa liberă de pardoseală disponibilă pentru fiecare 
categorie de greutate în parte,  

2 neaplicarea şi nerespectarea cerintelor referitoare la construirea şi întreţinerea pardoselilor, 
3. nerespectarea cerinţelor specifice privind construirea si întreţinerea adaposturilor 
4. construirea sau montarea de instalaţii pentru legarea scroafelor şi scrofiţelor, 



5. neasigurarea unei cantităţi suficiente de hrană bogată în fibre, precum şi de hrană energizantă care 
să satisfacă necesarul nutritiv pentru scroafele în aşteptare şi pentru scrofiţe; 

6.  neasigurarea materialelor ocupaţionale în exploataţiile de porcine; 
7. nerespectarea cerintelor specifice privind densitatea de populare pe categorii de vârstă, greutate, 

sex şi stare fiziologică la porcine; 
8. practicarea ca procedură de rutină a codotomiei şi/sau a reducerii colţilor; 
9.  lipsa evidenţelor care atestă necesitatea tăierii cozilor la purcei; 
10. efectuarea manoperei de castrare la purcei, după vârsta de 7 zile, fără anestezie şi analgezie 

prelungită; 
11. efectuarea manoperei de castrare a porcilor masculi prin deşirarea ţesuturilor; 
12. nerespectarea vârstei minime de înţărcare a purceilor; 
13. nedeţinerea certificatului de competenţă profesională privind creşterea şi protecţia porcinelor; 
14. nerespectarea cerinţelor referitoare la separarea porcilor expuşi riscului de a fi agresaţi sau a celor 

agresivi; 
15. nerespectarea normelor legale referitoare la pardoseală, fantele şi barele de grătare din halele de 

porcine; 
16. nerespectarea condiţiilor de separare a scroafelor şi scrofiţelor în  perioada care începe de la 4 

săptămâni după montă şi până la o săptămână înainte de data estimată a fătării. 
 
Art. 31. - Constituie contravenţii încălcarea prevederilor Ordinului preşedintelui Autorității 

Naționale Sanitare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 129/2017 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de monitorizare a standardelor de microclimat şi se sancţionează cu amendă de la 2.500 
lei la 5.000 lei în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice: 

1. nerespectarea în exploatatiile de porcine a cerințelor privind parametrii de microcimat: 
temperatură, umiditate, curenţi de aer; 

2. depăşirea nivelului maxim admis de pulberi; 
3. depăşirea concentraţiei maxime admise de dioxid de carbon, amoniac sau hidrogen sulfurat; 
4. nerespectarea în exploatatii a cerintelor privind condiţiile de luminozitate; 
5. depasirea nivelului admis pentru zgomote sau expunerea animalelor la zgomote constante și bruşte. 
 
Art. 32. - Constituie contravenţii încălcarea prevederilor Ordinului preşedintelui Autorității 

Naționale Sanitare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 72/2005 privind aprobarea Normei sanitare 
veterinare ce stabileşte standarde minime pentru protecţia viţeilor şi se sancţionează cu amendă la 
de la 2.500 lei la 5.000 lei în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice, respectiv cu amendă de 
la 400 lei la 800 lei în cazul faptelor săvârşite de către persoanele fizice: 

1. creşterea şi întreţinerea viţeilor cu vârsta mai mare de 8 săptămâni în boxe individuale, cu excepţia 
cazului în care medicul veterinar certifică faptul ca sănătatea sau comportamentul vitelului necesita ca 
acesta să fie izolat. 

2. nerespectarea cerinţelor referitoare la spaţiul liber alocat pentru fiecare viţel crescut în grup; 
3. construcţia sau echiparea adăposturilor în care sunt cazaţi viţeii cu materiale şi echipamente 

dăunătoare sau care nu permit curăţenia mecanică; 
4. nerespectarea cerinţelor specifice privind asigurarea condiţiilor de luminozitate, ventilaţie  şi a 

volumului de aer în adăposturile în care sunt cazaţi viţeii; 
5. nerespectarea cerinţelor specifice referitoare la interdicţia legării viţeilor; 
6. lipsa protecţiei faţă de sursele de contaminare a echipamentelor de furajare şi adăpare a viţeilor; 
7. neaplicarea şi nerespectarea cerinţelor specifice referitoare la construirea şi întreţinerea 

pardoselilor în adăposturile şi padocurile în care sunt cazaţi viţeii; 
8. lipsa aşternutului sau utilizarea unui aşternut necorespunzător din punct de vedere al calităţii şi 

cantităţii în în adăposturile în care sunt cazaţi viţeii; 
9. administrarea în hrana viţeilor a alimentaţiei necorespunzătoare în raport cu vârsta, greutatea, 

cerinţele fiziologice şi comportamentale ale acestora; 
10. lipsa sau administrarea în cantităţi insuficiente a fierului în hrana viţeilor; 
11. nerespectarea cerinţelor specifice privind administrarea apei la viţei; 
12. nerespectarea cerinţelor specifice privind administrarea colostrului după fătare, respectiv  în 

primele 6 ore de viaţă. 
 
 Art. 33. - Constituie contravenţii încălcarea prevederilor Ordinului preşedintelui Autorității 

Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 136/2006 pentru aprobarea 



Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protecţia găinilor ouătoare şi se 
sancţionează cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice, 
respectiv cu amendă de la 400 lei la 800 lei în cazul faptelor săvârşite de către persoanele fizice: 

1. nerespectarea cerinţelor referitoare la echiparea sistemelor alternative de creştere a găinilor 
ouătoare;  

2. nerespectarea cerinţelor referitoare la densitatea de populare în exploataţiile de găini ouătoare; 
3.  nerespectarea cerinţelor specifice creşterii găinilor ouătoare în cuşti îmbunătăţite; 
4. nerespectarea cerinţelor specifice privind nivelul zgomotelor sau intensitatea luminoasă şi 

programul de lumină în exploataţiile de găini ouătoare. 
 
  Art. 34. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la  3.500 lei la 7.000 lei în 

cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice aplicarea pe ouă a altui număr distinctiv decât cel 
aprobat pentru sistemul de creştere/producţie practicat, conform prevederilor Ordinului 
preşedintelui  Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 73/2005 
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind înregistrarea exploataţiilor care deţin găini 
ouătoare. 

  
   Art. 35. - Constituie contravenţii încălcarea prevederilor Ordinului preşedintelui ANSVSA 

nr. 63/2012 pentru aprobarea normei sanitare veterinare care stabileşte standardele minime pentru 
protecţia păsărilor în fermă şi în timpul transportului şi se sancţionează cu amendă de la 2.500 lei la 
5.000 lei în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice, respectiv cu amendă de la 400 lei la 800 lei 
în cazul faptelor săvârşite de către persoanele fizice: 

1. lipsa personalului instruit care asigură îngrijirea păsărilor/a puilor destinaţi producţiei de carne; 
2. lipsa sau amenajarea necorespunzătoare a boxelor de izolare unde sunt cazate păsările bolnave 

aflate în tratament; 
3. nerespectarea cerinţelor specifice privind proiectarea şi structura podelelor, stinghiilor şi 

cuibarelor în exploataţiile şi adăposturile de păsări; 
4. depăşirea concentraţiei maxime admise de dioxid de carbon şi/sau amoniac în exploataţiile de 

păsări; 
5. depăşirea nivelului maxim admis de micotoxine în furajele administrate păsărilor 
6. nerespectarea prevederilor referitoare la debecare în exploataţiile de păsări sau introducerea 

năpârlirii la găinile ouătoare; 
7. nerespectarea prevederilor referitoare la transportul găinilor la sfârşitul perioadei de ouat sau al 

puilor/curcanilor destinaţi producţiei de carne; 
8. nerespectarea cerinţelor referitoare la densitatea de populare în exploataţiile de găini pentru 

reproducţia raselor grele; 
9. nerespectarea cerinţelor referitoare la densitatea de populare în exploataţiile de curcani; 
10. nerespectarea cerinţelor referitoare la interzicerea deplumarii în exploataţiile de curcani; 
 
Art. 36. - Constituie contravenţii încălcarea prevederilor Ordinului preşedintelui Autorității 

Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 30/2010 pentru aprobarea Normei 
sanitare veterinare privind stabilirea normelor minime de protecţie a puilor destinaţi producţiei de 
carne  şi se sancţionează cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei în cazul faptelor săvârşite de persoanele 
juridice, respectiv cu amendă de la 400 lei la 800 lei în cazul faptelor săvârşite de către persoanele 
fizice: 

1. nerespectarea cerinţelor referitoare la creşterea puilor destinaţi producţiei de carne; 
2. practicarea unei densități de populare crescută la 39 de kg/m2, respectiv la 42 de kg/m2, după caz, 

în exploataţiile de pui destinaţi producţiei de carne, fără a fi respectate prevederile, instrucţiunile şi 
dispoziţiile legale specifice; 

3. nerespectarea cerinţelor referitoare la instruirea şi consilierea persoanelor implicate în creşterea 
puilor destinaţi producţiei de carne. 

 
Art. 37. - Constituie contravenţie neaplicarea oricăror măsuri de remediere, în exploataţiile de 

origine, în ceea ce priveşte deficienţele constatate de către medicul veterinar oficial din abator, ca 
urmare a identificării la examenul postmortem a unui nivel anormal al dermatitei de contact, 
conform prevederilor Ordinului preşedintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor nr. 95/2016 şi se sancţionează cu amendă de la  3.500 lei la 7.000 lei. 

  



Art. 38. - Constituie contravenţii încălcarea prevederilor Regulamentului C.E. nr. 1099/2009 
privind protecţia animalelor în momentul uciderii şi se sancţionează cu amendă de la 2.500 lei la 
5.000 lei în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice, respectiv cu amendă de la 100 lei la 300 lei 
în cazul faptelor săvârşite de către persoanele fizice: 

1. sacrificarea/uciderea animalelor fără asomare sau fără rerespectarea cerintelor specifice privind 
asomarea; 

2. producerea de stimuli, suferinţe şi dureri evitabile în timpul asomării şi sacrificării animalelor 
pentru consum propriu; 

3. nerespectarea cerinţelor specifice referitoare la mişcarea şi cazarea animalelor înainte de 
abatorizare; 

4. nerespectarea cerinţelor specifice privind animalele care nu sunt livrate în containere sau cuşti; 
5. nerespectarea dispoziţiilor referitoare la animalele livrate în containere;  
6. nerespectarea cerinţelor specifice în vigoare privind contenţia animalelor înainte de asomare, 

sacrificare sau ucidere; 
7. nerespectarea cerinţelor specifice privind sângerarea animalelor; 
8. nedeținerea documentelor referitoare la practicarea tăierii religioase și/sau nerespectarea cerințelor 

privind dotările și procesul tehnologic la nivelul abatoarelor autorizate în acest sens; 
9. nedeţinerea certificatului de competenţă de către personalul implicat în realizarea operaţiunilor de 

ucidere şi a operaţiunilor aferente, precum şi de către responsabilii cu bunăstarea animalelor din abatoare;  
10. nedeţinerea certificatului de competenţă de către personalul care desfăşoară operaţiuni de ucidere 

pentru controlul bolilor sau de ucidere de urgenţă; 
11. neverificarea şi neîntreţinerea periodică, conform instrucţiunilor de utilizare, a echipamentelor 

de imobilizare şi asomare; 
12. nedeţinerea echipamentelor de rezervă obligatorii la asomare; 
13. lipsa monitorizării eficienţei asomării în cadrul abatoarelor, pentru fiecare linie de sacrificare; 
14. nerespectarea cerinţelor specifice referitoare la facilităţile de cazare şi imobilizare a animalelor 

în abatoare; 
15. utilizarea unor metode de imobilizare neconvenţionale/interzise; 
16. utilizarea altor metode de asomare/ucidere decât cele prevăzute de regulament; 
17. sacrificarea sau uciderea animalelor cu privire la care asomarea nu a produs pierderea cunoştinţei; 
18. lipsa adăposturilor care asigură protecţia animalolor faţă de factorii de mediu şi/sau prădători în 

cazul animalelor care nu sunt sacrificate în termen de 12 ore de la sosirea în abator; 
19. neasigurarea hranei, a apei şi a așternutului în adăposturile destinate cazării animalelor care nu 

sunt sacrificate în termen de 12 ore de la sosirea în abator; 
20. nedeţinerea echipamentelor de contenţie coresponzătoare în cazul sacrificării religioase; 
21. absența instrucţiunilor privind utilizarea echipamentelor de imobilizare şi asomare sau a 

documentelor privind verificarea periodică a respectivelor echipamente; 
22. nerespectarea cerinţelor specifice referitoare la facilităţile de cazare şi imobilizare a animalelor 

în abatoare; 
23. nerespectarea cerinţelor specifice referitoare la asomarea prin metode electrice; 
24. nerespectarea cerinţelor specifice referitoare la asomarea prin metode mecanice; 
25. nerespectarea cerinţelor specifice referitoare la asomarea prin metode gazoase; 
26. nerespectarea cerinţelor specifice referitoare la uciderea cu pistol cu gloanţe sau puşcă; 
27. nerespectarea cerinţelor specifice uciderii prin decapitarea şi dislocarea gâtului, în cazul 

păsărilor; 
28. nerespectarea cerinţelor aplicabile uciderii în camera de vid pentru vânatul de crescătorie, 

fazani/prepeliţe/potârnichi; 
29. nerespectarea prevederilor specifice aplicabile în cazul operaţiunilor de depopulare şi ucidere de 

urgenţă; 
 
Art. 39. - Constituie contravenţii încălcarea prevederilor prevederilor Ordonanţei de urgenţă 

nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și 
completările ulterioare, și a Hotărârii Guvernului nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea 
programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările ulterioareşi se sancţionează cu 
amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei:  



1. neraportarea lunară către direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, 
respectiv a municipiului Bucureşti şi către instituţia prefectului a numărului de animale înregistrate şi a 
datelor de identificare a acestora; 

2. nerespectarea condiţiilor minime de cazare a animalelor fără stăpân; 
3. nerespectarea măsurilor prevăzute pentru controlul bolilor; 
4. nerespectarea condiţiilor de îngrijire a animalelor, respectiv de hrănire, de adăpare şi de curăţenie 

a adăposturilor; 
5. neasigurarea mijloacelor de transport şi a dotărilor corespunzătoare acestora de către serviciile 

specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân sau de către concesionarii acestor servicii; 
6. neefectuarea instruirii şoferilor mijloacelor de transport prevăzute la pct. 5, în vederea acordării 

ajutorului medical de urgenţă animalelor transportate; 
7. eutanasierea animalelor în mijloacele de transport; 
8. nerespectarea prevederilor referitoare la capturarea şi transportul animalelor fără stăpân; 
9. completarea necorespunzătoare sau lipsa registrelor speciale de evidenţă a câinilor fără stăpân din 

adăposturile publice sau private; 
10. completarea necorespunzătoare sau lipsa registrelor imunologice, respectiv a evidenţelor privind 

gestionarea substanţelor utilizate la eutanasierea câinilor fără stăpân din adăposturi; 
11. nerespectarea cerinţelor privind separarea câinilor fără stăpân din adăposturi, în funcţie de starea 

de sănătate, vârstă, sex, gradul de agresivitate, arealul de provenienţă; 
12. nerespectarea prevederilor referitoare la programul de lucru în relaţiile cu publicul al 

adăposturilor pentru câini fără stăpân; 
13. nerespectarea prevederilor referitoare la gratuitatea adopţiei câinilor fără stăpân din adăposturi. 
 
Art. 40. - Constituie contravenţii încălcarea prevederilor Regulamentului C.E. nr. 1523/2007 

de interzicere a introducerii pe piață și a importului în Comunitate sau a exportului din Comunitate 
de blănuri de pisică și de câine și de produse care conțin asemenea blănuri şi se sancţionează cu 
amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei: 

       1. creşterea câinilor şi pisicilor în vederea obţinerii de blănuri sau de produse care conţin asemenea 
blănuri în vederea comercializării; 

       2. utilizarea blănurilor provenite de la câinii şi pisicile eutanasiate şi a produselor care conţin astfel 
de blănuri, precum şi importul sau exportul acestora; 

        3. sacrificarea câinilor şi pisicilor în vederea obţinerii de blănuri şi produse care conţin asemenea 
blănuri. 

 
Art. 41. - Constituie contravenţii încălcarea prevederilor Legii nr. 205/2004 privind protecţia 

animalelor şi/sau a normelor metodologice de aplicare aprobate prin Ordinul comun Autoritatea 
Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor/Ministerul Internelor și Reformei 
Administrative nr. 31/523/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
205/2004 privind protecţia animalelor şi se sancţionează după cum urmează: 

 
a)  cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei 
1. aplicarea unor rele tratamente asupra animalelor prin comportament brutal sau supunerea la 

eforturi inutile; 
2. provocarea prin orice mijloace a unor suferinţe fizice şi psihice asupra animalelor; 
3. comercializarea animalelor de companie fără a înmâna cumpărătorilor instrucţini scrise cu privire 

la nevoile etologice, fiziologice, de protecţie şi bunăstare specifice; 
4. întreţinerea animalelor de companie în adăposturi necorespunzătoare fără respectarea condițiilorde 

bunăstare şi fără a le oferi posibilitatea de mişcare; 
5. nerespectarea cerinţelor referitoare la limitarea mişcărilor câinilor ţinuţi în aer liber prin legarea 

cu lanț metalic; 
6. utilizarea pentru dresajul animalelor a echipamentelor care produc şocuri electrice, a obiectelor 

ascuţite sau contondente. 
 
b)  cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei în cazul faptelor săvârşite de către persoanele fizice, 

respectiv de la 3.000 lei la 6.000 lei în cazul faptelor săvârşite de către persoanele juridice: 
1. deţinerea de animale sălbatice din fauna locală fără acordul direcţiei sanitar - veterinare şi pentru 

siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului București; 



2. neteritorializarea animalelor sălbatice din fauna locală la finalul perioadei de recuparare fizică sau 
neîncredinţarea acestora către rezervaţii specializate; 

3. comercializarea animalelor sălbatice deţinute temporar; 
4. utilizarea animalelor sălbatice, în vederea obţinerii de profit, în unităţi de tip restaurant, hotel sau 

complex turistic. 
 

CAPITOLUL IV 
 

Sancțiuni pentru încalcarea cerințelor privind igiena și siguranța furajelor, în orice etapă  de 
producție, prelucrare și distribuție a furajelor și de utilizare a acestora 

 

Art. 42. - Constituie contravenţii încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 183/2005 
al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerinţelor privind 
igiena furajelor şi se sancţionează după cum urmează:  
 a) cu amendă de la 2.500 lei la 3.000 lei: 
1. nerespectarea cerinţelor referitoare la gestionarea pășunatului; 
2. neasigurarea aparaturii de măsură, control şi/sau înregistrare a parametrilor tehnologici şi/sau de 
microclimat, neluarea măsurilor necesare pentru funcţionarea corespunzătoare a acestora; 
3. neaplicarea măsurilor necesare pentru menținerea în stare de funcţionare a liniilor de fabricaţie/ 
instalatiilor/echipamentelor sau neimplementarea unui program de mentenanță și verificare periodică a 
acestora; 
4. lipsa spaţiului destinat depozitării produselor neconforme în unităţile din sectorul nutriţiei animale; 
5. fabricarea/manipularea furajelor de personal necalificat/neinstruit. 
 
 b) cu amendă de la 4.000 lei la 5.500 lei: 
1. depozitarea necorespunzătoare a materialelor, ustensilelor şi substanţelor utilizate pentru igienizare, 
dezinfecţie sau deratizare; 
2. neasigurarea păstrării, de către producător, a probelor  sigilate și etichetate, pe o perioadă cel puțin egală 
cu cea a valabilității furajului, în condiții care să împiedice modificarea compoziției;  
3. achiziționarea de furaje din unități neînregistrate/neautorizate sanitar veterinar/care nu au notificat 
activitatea din domeniul nutriției animale; 
4. transportul/depozitarea/comercializarea/utilizarea în hrana animalelor a furajelor fără documente de 
proveniență. 
 c) cu amendă de la 7.000 lei la 10.000 lei: 
1. neîntocmirea şi/sau nerespectarea de către unităţile din domeniul nutriţiei animale a unui plan de control 
al calitatii si sigurantei furajelor care să cuprindă verificări ale procesului de fabricație/ proceduri și 
frecvențe de prelevare a probelor;  
2. neîntreţinerea în condiţii de igienă a incintelor, a echipamentelor sau a instalaţiilor din unitățile de 
producţie, prelucrare, depozitare şi/sau comercializare a hranei pentru animale; 
3. depozitarea, chiar și provizorie, a deşeurilor periculoase, îngrăşămintelor, produselor fitofarmaceutice 
și/sau a ambalajelor pentru furaje în condiţii care pot determina contaminarea furajelor, sau în spațiul 
destinat hrănirii animalelor; 
4. lipsa/neactualizarea documentelor/inregistrarilor necesare pentru asigurarea trasabilității referitoare la 
achiziții, producție, vânzări, produse neconforme/retrase de pe piață; 
5. lipsa din unitățile de producție a furajelor a documentelor care să demonstreze eficiența dispozitivelor 
de amestecat; 
6. nerespectarea obligațiilor privind producerea, circulaţia, transportul şi/sau comercializarea, furajelor sau  
transportul furajelor cu mijloace de transport neigienizate. 
7. neaplicarea programelor  privind controlul dăunătorilor. 
8. neaplicarea măsurilor de protectie destinate prevenirii introducerii de boli contagioase transmisibile la 
animale prin intermediul furajelor; 
 
 d) cu amendă de la 12.000  lei la 20.000 lei: 
1. absenţa documentelor bazate pe principiile HACCP, necompletarea sau completarea necorespunzătoare, 
neimplementarea sau implementarea parţială a acestora sau lipsa actualizării evidenţelor; 
2. lipsa evidențelor/înregistrărilor privind aplicarea măsurilor pentru evitarea contaminării încrucisate a 
furajelor; 



3. lipsa din unitățile de producție a furajelor a documentelor care să demonstreze efectuarea operațiunilor 
de spălare/igienizare a echipamentelor/liniilor de producție, precum și verificarea eficienței operațiunilor 
de spălare/igienizare a liniei, acolo unde este cazul, în vederea evitării contaminării încrucișate;  
4. refuzul operatorilor din domeniul nutriţiei animale de a prezenta documentele pentru furajele produse, 
ambalate, comercializate, transportate. 
 
Art. 43. - Constituie contravenţii încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 767/2009 privind 
introducerea pe piață și utilizarea furajelor, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 79/373/CEE a Consiliului, a 
Directivei 80/511/CEE a Comisiei, a Directivelor 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE și 
96/25/CE ale Consiliului și a Deciziei 2004/217/CE a Comisiei şi se sancţionează după cum urmează: 
 a) cu amendă de la 7.000 lei la 10.000 lei: 
1. comercializarea sau utilizarea în hrana animalelor a furajelor, ulterior expirării duratei minime de 
valabilitate și/sau de furaje neconforme; 
2. nerespectarea obligațiilor privind ambalarea şi/sau etichetarea furajelor;  
 b) cu amendă de la 12.000  lei la 20.000 lei: 
1. punerea pe piaţă sau utilizarea în hrana animalelor a materiilor prime interzise și/sau restricționate și/sau 
a furajelor ce conțin astfel de materii prime. 
 
Art.  44. - Constituie contravenţie încălcarea prevederilor Ordinului președintelui Autorități 
Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 74/2011 pentru aprobarea Normei 
sanitare veterinare privind substanţele nedorite din produsele pentru furaje și/sau a Regulamentelor 
de modificare a Directivei 2002/32/CE privind substanțele nedorite din furaje şi se sancţionează cu 
amendă de la 12.000  lei la 20.000 lei punerea pe piaţă sau utilizarea în hrana animalelor a furajelor 
ce nu corespund parametrilor microbiologici și/sau care conţin substanţe nedorite peste limita 
maximă admisă. 
 
Art. 45. - Constituie contravenţii încălcarea prevederilorRegulamentului (CE) Nr. 1831/2003 privind 
aditivii din hrana animalelor şi se sancţionează cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei: 
1. producerea, utilizarea sau punerea pe piaţă a aditivilor furajeri neautorizați; 
2. punerea pe piaţă sau utilizarea în hrana animalelor a furajelor ce conțin aditivi furajeri neautorizați. 
 
Art. 46. - Constituie contravenţii încălcarea prevederilor Ordinului președintelui Autorități 
Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 44/2017 pentru aprobarea Normei 
sanitare veterinare privind procedura de autorizare/  înregistrare sanitar-veterinară a unităţilor ce 
desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru 
animale şi pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în 
domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările și completările ulterioare 
şi se sancţionează după cum urmează: 
 a) cu amendă de la 4.000 lei la 5.500 lei: 
1. neanunţarea autorităţii competente cu privire la schimbarea sediului social sau a punctului de lucru al 
unităţii din domeniul hranei pentru animale sau a  denumirii unităţii. 
 b) cu amendă de la 7.000 lei la 10.000 lei: 
1. producerea și/sau comercializarea furajelor în alte locuri decât cele autorizate/înregistrate sanitar 
veterinar/cu activitate notificată; 
2. transportul/depozitarea/comercializarea/utilizarea în hrana animalelor a furajelor produse în unităţi 
neînregistrate/neautorizate sanitar veterinar/care nu au notificat activitatea din domeniul nutriției animale; 
3. desfăşurarea, în cadrul unităţilor din domeniul nutriţiei animale, a altor activităţi decât a celor pentru care 
au fost autorizate/înregistrate sau decât a celor notificate; 
4. transportul furajelor cu mijloace de transport neînregistrate sanitar veterinar. 
 
Art. 47. - Constituie contravenţie încălcarea prevederilor Ordinului președintelui Autorități 
Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor  nr. 79/2019 pentru aprobarea 
Normei sanitar - veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar - veterinară a 
unităţilor din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt 
destinate consumului uman şi pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii 
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea 



tarifelor aplicabile în domeniul sanitar - veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi se sancţionează 
cu amendă de la 7.000 lei la 10.000 lei producerea de furaje cu utilizarea de proteine de origine 
animală, fără deținerea unei autorizații sanitar- veterinare pentru această activitate.  
 
Art. 48. - Constituie contravenţie încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) Nr. 999/2001 de 
stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme 
transmisibile de encefalopatie spongiformă şi se sancţionează cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei: 
1. producția de furaje destinate rumegătoarelor în unități în care se produc și furaje destinate animalelor de 
fermă nerumegătoare cu utilizarea de făină de pește, fosfat dicalcic și tricalcic de origine animală sau 
produse din sânge care provin de la animale nerumegătoare, în instalații care nu sunt separate fizic de cele 
în care se fabrică furajele combinate destinate animalelor nerumegătoare; 
2. depozitarea și/sau ambalarea furajelor destinate rumegătoarelor în unități în care se depozitează și/sau 
ambalează furaje destinate animalelor de fermă nerumegătoare ce conțin făină de pește?, fosfat dicalcic și 
tricalcic de origine animală sau produse din sânge care provin de la animale nerumegătoare, în instalații 
care nu sunt separate fizic de cele care depozitează și/sau ambalează furajele combinate destinate animalelor 
nerumegătoare; 
3. transportul furajelor destinate rumegătoarelor cu mijloace de transport cu care se transportă furaje 
destinate animalelor de fermă nerumegătoare ce conțin făină de pește?, fosfat dicalcic și tricalcic de origine 
animală sau produse din sânge care provin de la animale nerumegătoare, fără o separare fizică.  
 
Art. 49. - Constituie contravenţie încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) Nr. 178/2002 de 
stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene 
pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare și 
se sancţionează cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei: 
1. neiniţierea imediată a procedurilor pentru retragerea hranei pentru animale de către operatorul cu 
activitate în domeniul hranei pentru animale atunci când hrana pentru animale importată, produsă, 
prelucrată, fabricată sau distribuită nu satisface cerinţele de siguranţă privind hrana pentru animale sau 
reprezintă un pericol pentru sănătatea animalelor şi a oamenilor; 
2. refuzul de a executa dispoziţiile autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente 
privind destinaţia furajelor aflate sub restricţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi 
a celor aflate sub reţinere oficială.  
 
Art. 50. - Constituie contravenţie încălcarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2017/625 şi se 
sancţionează cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei scoaterea de sub restricţii sanitare veterinare şi 
pentru siguranţa alimentelor şi/sau reţinere oficială a furajelor. 
 
Art. 51. - Constituie contravenţie încălcarea prevederilor Ordinului președintelui ANSVSA nr. 
86/2013 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileăte condiţiile care reglementează 
prepararea, introducerea pe piaţă şi utilizarea furajelor medicamentate și/sau cele ale 
Regulamentului (UE) 2019/4 privind fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea furajelor 
medicamentate, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al 
Consiliului și de abrogare a Directivei 90/167/CEE a Consiliului și se sancționează cu amendă de la 
12.000 lei la 20.000 lei nerespectarea prevederilor privind producția, comercializarea și/sau utilizarea 
furajelor medicamentate  
 
Art. 52. -  (1) Contravenţiile prevăzute la art. 45, art. 48, art. 49 și art. 50 se sancţionează, pe lângă 
sancțiunea contravenţională principală, şi cu sancţiunea complementară constând în suspendarea activităţii. 
 

CAPITOLUL V 
 

Sancțiuni pentru încălcarea cerințelor privind alimentele și hrana pentru animale modificate genetic  
 

Art. 53. -  Constituie contravenţie  încălcarea prevederilor Regulamentului 1829/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și 
furajele modificate genetic și se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 40.000 lei şi retragerea de pe 
piaţă, introducerea pe piaţă a unui aliment, ingredient alimentar, hrană pentru animale sau ingredient al 
hranei pentru animale, ce conţine, constă sau este obţinut din organisme modificate genetic neautorizate la 
nivelul Uniunii Europene; 



 
 

CAPITOLUL VI  
Sanctiuni pentru incalcarea cerintelor privind subprodusele de origine animală care nu sunt 

destinate consumului uman (SNCU) și produsele derivate 
 

   Art. 54 Constituie contravenţii încălcarea prevederilor Regulamentului C.E. nr. 
1069/2009, de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și 
produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman,  respectiv ale Regulamentului 
C.E. nr. 999/2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea 
anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă şi se sancţionează după cum 
urmează: 

1. colectarea, identificarea, marcarea, depozitarea, transportul, eliminarea 
necorespunzătoare și neasigurarea trasabilității subproduselor de origine animală care nu sunt 
destinate consumului uman;  

 
     Art. 55  Constituie contravenţii încălcarea prevederilor Regulamentului C.E. nr. 
1069/2009, de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și 
produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi se sancţionează cu amendă de 
la 500 lei la 1.500 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de 
la 2.000 lei la 5.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice: 
   1. nedeţinerea şi neimplementarea verificărilor proprii, analiza riscurilor şi punctele critice 
de control, de către operatorii din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor 
derivate care nu sunt destinate consumului uman care deţin unităţi înregistrate, înregistrate special 
sau autorizate sanitar – veterinar. 

 2. nerespectarea de către operatorii autorizați/înregistrați/înregistrați special sanitar 
veterinar care desfășoară activități în domeniul neutralizării subproduselor de origine animală care 
nu sunt destinate consumului uman, respectiv (colectare, transport, depozitare, incinerare/ 
coincinerare, procesare,  a subproduselor alimentare de origine animală care nu sunt destinate 
consumului uman; 

3.  imposibilitatea demonstrării trasabilității materiilor prime și finite de către operatorii 
economici din domeniul de activitate al subproduselor de origine animală care nu sunt destinate 
consumului uman;    

4. eliminarea subproduselor de origine animală prin alte metode decât cele permise pentru 
fiecare tip de material. 

 
Art. 56 Constituie contravenţii încălcarea prevederior Ordinului președintelui 

ANSVSA nr.79/2019, privind gestionarea subproduselor de origine animală care nu sunt 
destinate consumului uman (SNCU) și produsele derivate şi se sancţionează cu amendă de la 
500 lei la 1.500 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 
2.000 lei la 5.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice: 
    1. transportul şi eliminarea animalelor moarte în urma producerii unor dezastre naturale, 
prin îngropare şi/sau incinerare fără deținerea unei autorizaţii sanitar – veterinare emisă în baza 
unei hotărâri a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă sau, după caz, a comitetului 
judeţean pentru situaţii de urgenţă; 

2. transportul şi eliminarea prin îngropare şi/sau incinerare a animalelor moarte şi ucise, 
precum şi a altor materii de categoria 1 şi 2 rezultate în urma evoluţiei unor focare de boli 
notificabile fără emiterea de către direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor 
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti a unei autorizaţii sanitar – veterinare  emisă în baza  
unei hotărâri a Centrului Naţional de Combatere a Bolilor sau, după caz, a centrului local de 
combatere a bolilor; 



3. neamenajarea sau nerespectarea cerinţelor de întreţinere şi folosire a cimitirelor pentru 
animale de companie; 
    4. neanunțarea, de către operatorul economic, a modificării denumirii, a adresei sediului 
social şi/sau a punctului de lucru, a profilului de activitate sau a fluxului tehnologic al unităţilor 
autorizate/înregistrate/înregistrate special sanitar - veterinar; 
            5. lipsa evidențelor/inregistrărilor obligatorii privind  subprodusele de origine animală  care 
nu sunt destinate consumului uman;  
             6.efectuarea transportului subproduselor de origine animală  care nu sunt destinate 
consumului uman cu încălcarea măsurilor dispuse de autoritatea sanitară veterinară şi pentru 
siguranţa alimentelor competentă, în cazul evoluţiei unor boli transmisibile, declarabile şi 
carantinabile;  
             7. efectuarea transporturilor de subproduse de origine animală  care nu sunt destinate 
consumului uman cu mijloace de transport neigienizate sau pentru care nu s-a emis înregistrare 
specială sanitar-veterinară sau fără documente de mișcare și certificate sanitar-veterinare; 

8. nerespectarea cerințelor privind producția, comercializarea și utilizarea fertilizatorilor 
organici/amelioratorilor de sol;  

9. funcționarea unităților din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor 
derivate care nu sunt destinate consumului uman în alte condiții decât cele existente la momentul 
autorizării, înregistrării sau înregistrării speciale sanitar-veterinare 
 

Art. 57 Constituie contravenţie încălcarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 
551/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței 
Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a 
subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi se sancţionează 
cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei neîncheierea unui contract de către unitățile cu activitate 
în domeniul industriei alimentare, cele din sectorul zootehnic, care nu deţin instalaţii proprii de 
neutralizare autorizate, folosite exclusiv pentru necesităţile proprii, consiliile județene și Consiliul 
General al Municipiului București, cu unități de neutralizare respectiv de procesare sau de 
incinerare/coincinerare sau după caz cu unități transportatoare, de colectare și depozitare periodică 
autorizate sanitar veterinar, a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului 
uman. 

 
     Art. 58 Constituie contravenţie încălcarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 
830/2016, pentru aprobarea Programului naţional de supraveghere, prevenire şi control al 
pestei porcine africane, precum şi pentru completarea unor acte normative şi se sancţionează  
cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv 
cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice,  
interzicerea hrănirii animalelor de fermă sau din exploatațiile nonprofesionale, altele decât 
animalele pentru blană, cu deșeuri de catering sau cu resturi alimentare/lături ce conţin resturi de 
la carnea de porc gătită în familie. 

CAPITOLUL VII 

Sancțiuni pentru încălcarea cerințelor privind identificarea și înregistrarea animalelor 

   Art. 59. - Constituie contravenţie încălcarea prevederilor Ordinului președintelui ANSVSA nr. 
40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi 
înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările și completările ulterioare şi se 
sancţionează după cum urmează: 



a) cu amendă de la 1.000 lei la 1.600 lei în cazul faptelor săvârşite de către persoane fizice, respectiv 
cu amendă de la 6.000 lei la 8.500 lei, în cazul faptelor săvârşite de către persoane juridice: 
         1. introducerea fără documente sanitar - veterinare a altor animale în efectivele existente, în exploataţii de 
animale ori în turmele constituite pe păşuni; 

2. absenţa sau păstrarea/completarea necorespunzătoare a Registrului exploataţiei de către proprietarii 
exploatațiilor și/sau existenţa neconcordanţelor între situaţia animalelor existente în exploataţie şi cea din Registrul 
exploataţiei; 

3. necorelarea de către utilizatorii Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor a 
situaţiei/numărului animalelor existente în exploataţie şi înregistrările din Baza națională de date informatice și/sau 
din Registrul exploataţiei; 

4. nepredarea către medicul veterinar de liberă practică împuternicit a mijloacelor oficiale de identificare 
şi/sau a paşapoartelor în cazul bovinelor, recuperate de la animalele sacrificate pentru consum propriu, de către 
proprietarul/deținătorul animalelor. 
 

b) cu amendă de la 1.800 lei la 2.400 lei în cazul faptelor săvârşite de către persoane fizice, respectiv 
cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de către persoane juridice: nedeclararea de 
către deţinătorii/proprietarii de animale a obţinerii prin fătare/cumpărare/ donaţie/alte moduri a animalelor sau 
înstrăinarea acestora fără formularele/documentele de mișcare și, în cazul bovinelor, fără pașaport, precum şi fără 
documentul de lanț alimentar, în cazul transportului la abator;  

  
c) cu amendă de la 800 lei la 1.200 lei în cazul faptelor săvârşite de către persoane fizice, respectiv cu 

amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de către persoane juridice: cumpărarea ori 
luarea animalelor în proprietate/în vederea deținerii cu orice titlu, fără ca acestea să fie însoțite de 
formulare/documente de mișcare valabile și, în cazul bovinelor, de pașaport; 
         

d) cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei în cazul faptelor săvârşite de către persoane fizice, respectiv 
cu amendă de la 8.000 lei la 12.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de către persoane juridice: 

1. refuzul identificării şi înregistrării animalelor, fie în regim propriu, fie prin utilizatorul 
împuternicit/medicul veterinar de liberă practică împuternicit, de către deţinători/proprietari și/sau identificarea și 
înregistrarea acestora cu depășirea termenului de 20 de zile de la naștere, în cazul bovinelor, 60 de zile de la naștere 
în cazul suinelor și 6 luni de zile de la naștere în cazul ovinelor și caprinelor;  

2. transportul animalelor neidentificate şi/sau neînregistrate și/sau neînsoțite de formulare/documente de 
mișcare și, în cazul bovinelor, fără pașaport, precum și fără document de lanț alimentar, în cazul transportului la 
abator; 
 

  e) cu amendă de la 300 lei la 800 lei în cazul faptelor săvârşite de către persoane fizice, respectiv cu 
amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de către persoane juridice: 

1. nepredarea, în termen, către proprietari și către direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, de către medicul veterinar de liberă practică 
împuternicit, a formularelor de identificare, a formularelor/documentelor de mişcare ori a formularelor de 
declarare eveniment; 

2. nepredarea, în termen, către direcţiile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, 
respectiv a municipiului Bucureşti de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit a mijloacelor oficiale 
de identificare şi/sau a paşapoartelor în cazul bovinelor, recuperate de la animalele moarte/sacrificate pentru 
consum propriu;  

3. lipsa registrului de notificări sau nepunerea la dispoziţia deţinătorilor/proprietarilor de animale a 
acestuia în vederea înscrierii datelor referitoare la evenimentele intervenite privind animalele, de către medicul 
veterinar de liberă practică împuternicit; 

4. eliberarea formularelor de identificare, a formularelor/documentelor de mişcare sau declarare eveniment 
şi/sau înregistrarea acestora în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, denumit în continuare 



SNIIA, de către utilizatorii acestui sistem, fără constatarea la faţa locului a celor înscrise în respectivele 
formulare/documente; 

5.eliberarea formularelor/documentelor de mişcare sau declarare eveniment fără înregistrarea acestora în 
SNIIA de către utilizatori şi/sau fără a completa toate rubricile prevăzute în acestea; 

6. refuzul achiziţionării mijloacelor oficiale de identificare pentru animalele deținute. 
 
f) cu amendă de la 100 lei la 300 lei în cazul faptelor săvârşite de către persoane fizice, respectiv cu 

amendă de la 700 lei la 1000 lei , în cazul faptelor săvârşite de către persoane juridice:  
1. neinformarea, în scris, de către proprietarul exploataţiei, a autorităţii sanitar - veterinare şi pentru 

siguranţa alimentelor competente, cu 7 zile anterior producerii evenimentului, cu privire la înfiinţarea, 
redeschiderea sau închiderea exploataţiei, precum şi cu privire la modificările apărute în datele existente cu privire 
la aceasta; 

2. transmiterea către autoritatea sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă, de către 
proprietarul exploataţiei sau de către proprietarul ori deţinătorul animalelor, a unor date eronate cu privire la datele 
de identificare ale proprietarilor și/sau ale exploataţiilor; 

  
g) cu amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei în cazul faptelor săvârşite de către persoane fizice, respectiv 

de la 3.000 lei la 5.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de către persoane juridice:  
1. achiziţionarea animalelor neidentificate şi neînregistrate în Baza națională de date informatice; 
2. înregistrarea în Baza națională de date informatice a unor date nereale privind evenimentele suferite de 

animalele din raza de competență, de către utilizatorii Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a 
animalelor; 

 
h) cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei: introducerea în abator şi admiterea la sacrificare  a animalelor 

identificate, dar neînsoţite de formulare/documente de mișcare și, în cazul bovinelor, de pașaport, precum și de 
documentul de lanț alimentar valabile, sau însoţite numai de o parte dintre aceste documente ori de documente 
care nu mai sunt valabile. 

 
i)  cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei: 
1. introducerea în abator şi sacrificarea animalelor neidentificate; 
2. sacrificarea animalelor în abatoare fără acordul medicului veterinar oficial responsabil de activitatea din 

abator; 
 
j) cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei: 
1. necorectarea de către utilizatorii SNIIA a erorilor apărute în sistem ca urmare a înregistrărilor greşite 

sau efectuate cu nerespectarea termenului de înregistrare;  
2. neactualizarea de către utilizatorii SNIIA a datelor referitoare la exploatațiile din aria de competență în 

Baza națională de date informatice; 
3. atribuirea/înregistrarea de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit a mai multor coduri de 

exploatație având aceeași adresă/aceleași coordonate GPS; 
3. completarea de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit în mod parţial sau cu date eronate 

a formularelor specifice activităţii de identificare şi înregistrare a animalelor; 
 
k)  cu amendă de la 3.000 lei la 4.000 de lei: când medicul veterinar de liberă practică împuternicit nu 

poate face dovada utilizării, potrivit destinaţiei stabilite de autoritatea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa 
alimentelor competentă, a materialelor alocate de către aceasta pentru desfăşurarea activităţii de identificare şi 
înregistrare a animalelor; 
 

l)  cu amendă de la 1000 lei la 2000 de lei: 



1. neîndeplinirea de către proprietarul exploataţiei sau proprietarul/deţinătorul animalelor a obligaţiei 
legale de a notifica medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau autoritatea sanitar - veterinară şi pentru 
siguranţa alimentelor competentă, după caz, cu privire la evenimentele suferite de animalele aflate în 
proprietate/deţinute. 

2. nerespectarea de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit ori de către utilizatorul SNIIA 
aprobat, după caz, a termenelor de răspuns la notificarea proprietarilor/deținătorilor de animale, precum și de 
realizare a identificării și înregistrării animalelor din aria de competență, de înregistrare a mișcărilor și/sau 
evenimentelor intervenite cu privire la aceste animale. 

 
Art. 60. - Constituie contravenţie încălcarea prevederilor Ordinului președintelui ANSVSA nr. 39 

/2010 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a 
bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru stabilirea condiţiilor de aprobare a acestora pe 
teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei 
la 40.000 de lei, anularea tuturor documentelor de aprobare a mijloacelor oficiale de identificare și 
interzicerea activității pentru o perioadă de 3 ani - pentru furnizorii primari de mijloace oficiale de identificare 
care produc și/sau eliberează mijloace oficiale de identificare duplicat fără existența unui formular de declarare 
eveniment aferent și/sau fără ca acesta să fie înregistrat în SNIIA. 
 
              Art. 61. - Constituie contravenţie încălcarea prevederilor Ordinului președintelui Autorității 
Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1/2014 pentru aprobarea Normelor privind 
identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân, cu modificările și completările ulterioare și se sancționează cu 
amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei în cazul faptelor săvârşite de către persoane fizice, respectiv de la 4.000 lei 
la 5.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de către persoane juridice: 

1. circulaţia câinilor cu stăpân pe teritoriul Uniunii Europene şi introducerea acestora din ţări ţerţe pe 
teritoriul comunitar fără a fi identificate, vaccinate antirabic și neînsoțite de carnet de sănatate și pașaport aprobate 
de către ANSVSA; 

2. comercializarea pașapoartelor, carnetelor de sănătate și a microcipurilor fără asigurarea trasabilității 
acestora; 

3. refuzul identificării şi înregistrării câinilor cu stăpân, de către proprietari și/sau identificarea și 
înregistrarea acestora cu depășirea termenului de 90 de zile de la naștere;  

4. identificarea câinilor cu stăpân cu mijloace oficiale de identificare neaprobate de Autoritatea Națională 
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 

5. neanunțarea medicului veterinar de liberă practică utilizator al RECS, în termen de 7 zile, cu privire la 
evenimentele referitoare la animal: vânzare, cumpărare, pierdere, dispariţie, furt, donaţie, moartea. 

6. neîndeplinirea de către utilizatorii RECS a obligaţiei de a verifica şi actualiza permanent datele cu privire 
la animale, ca urmare a solicitării proprietarilor sau ca urmare a efectuării acţiunilor veterinare. 

7. neintroducerea în RECS, pe loc, după aplicarea microcipului şi efectuarea acţiunilor veterinare, a datelor 
cu privire la animalele identificate şi proprietarii acestora, conform formularului electronic de identificare; 

8. circulaţia câinilor cu stăpân pe teritoriul României, fără a fi identificati, vaccinati antirabic și neînsoțiti de 
carnet de sănatate aprobat de către ANSVSA;    
 

Cap. VIII 
 

Sancțiuni pentru încălcarea cerințelor privind importul, exportul și tranzitul de animale vii, 
produse de origine animală și non-animală, SNCU și produse derivate 

 
Art. 62. - Constituie contravenţie încălcarea dispoziţiilor Regulamentului Delegat (UE) 2122/2019 

al Comisiei din 10 octombrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului 
European şi al Consiliului în ceea ce priveşte anumite categorii de animale şi de mărfuri exceptate de la 
efectuarea controalelor oficiale la posturile de inspecţie la frontieră, controalele specifice privind bagajele 
personale ale pasagerilor şi transporturile mici de bunuri expediate către persoane fizice, care nu sunt 



destinate introducerii pe piaţă, şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 al Comisiei şi se 
sancţionează dupa cum urmează: 

- cu amendă de la  1.500 lei la 2.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu 
amendă de la 9.000 lei la 11.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice: 
nerespectarea condiţiilor privind introducerea în Uniunea Europeană a transporturilor personale cu produse de 
origine animală fără caracter comercial care fac parte din bagajul călătorilor sau fac obiectul unor transporturi 
mici de mărfuri expediate către persoane fizice, care nu sunt destinate introducerii pe piaţă; 

 
Art. 63. - Constituie contravenţie încălcarea dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 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, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului 
preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 79 din 6 iunie 
2019 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-
veterinară a unităţilor din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt 
destinate consumului uman şi pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii 
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor 
aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi se sancţionează după cum 
urmează: 

- cu amendă de la  9.000 lei la 11.000 lei : nerespectarea condiţiilor privind identificarea, colectarea, 
depozitarea, transportul şi distrugerea deşeurilor de la bucătăriile mijloacelor de transport internaţionale maritime 
şi aeriene;  

 
Art. 64. - Constituie contravenţie încălcarea dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al 

Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor 
conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE şi 93/119/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1255/97 şi se 
sancţionează cu amendă de la  1.500 lei la 2.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv 
cu amendă de la 9.000 lei la 11.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice: 
nerespectarea condiţiilor privind bunăstarea animalelor în timpul transportului, la operaţiunile de import sau 
export de animale vii.  

 
Art. 65. - Constituie contravenţie încălcarea dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 625/2017 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi 
oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind 
sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare 
a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 
1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European şi ale 
Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 
98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a 
Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, 
precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 
97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale), 
cu modificările şi completările ulterioare şi se sancţionează după cum urmează: cu amendă de la  9.000 lei 
la 11.000 lei: neprezentarea transporturilor cu animale vii şi bunuri în vederea efectuării controalelor oficiale la 
posturile de inspecţie la frontieră; 

 
Art. 66. - Constituie contravenţie încălcarea dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 576/2013 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 12 iunie 2013 privind circulaţia necomercială a animalelor de 
companie şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003, Regulamentului de punere în aplicare (UE) 
nr. 577/2013 al Comisiei din 28 iunie 2013 privind modelele de documente de identificare pentru circulaţia 
necomercială a câinilor, pisicilor şi dihorilor domestici, stabilirea de liste de teritorii şi ţări terţe şi cerinţele 
referitoare la format, punere în pagină şi limbă ale declaraţiilor care atestă respectarea anumitor condiţii 
prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu modificările 
şi completările ulterioare şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor nr. 98/2015 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile sanitar-
veterinare pentru introducerea pe teritoriul României a animalelor de companie provenite din ţări terţe în 
scopul circulaţiei necomerciale şi procedura de control sanitar-veterinar al acestor animale la punctele de 



intrare a călătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi se sancţionează după cum urmează: cu 
amendă de la  1.500 lei la 2.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de 
la 9.000 lei la 11.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice: 
nerespectarea condiţiilor privind circulaţia animalelor de companie pe teritoriul Uniunii Europene şi introducerea 
acestora din ţări ţerţe pe teritoriul comunitar; 

 
Art. 67. -  Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 11.000 lei, încălcarea 

dispoziţiilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1013/2019 al Comisiei din 16 aprilie 
2019 privind notificarea prealabilă a transporturilor de anumite categorii de animale şi de mărfuri care 
intră în Uniune, Reg. 599/2004/CE, Regulamentului (CE) nr. 599/2004 al Comisiei din 30 martie 2004 de 
adoptare a unui model armonizat de certificat şi de proces-verbal al inspecţiei, referitoare la schimburile 
intracomunitare cu animale şi cu produse de origine animală,  Regulamentului de punere în aplicare (UE) 
nr. 1793/2019 al Comisiei din 22 octombrie 2019 privind intensificarea temporară a controalelor oficiale şi 
măsurile de urgenţă care reglementează intrarea în Uniune a anumitor bunuri din anumite ţări terţe, de 
punere în aplicare a Regulamentelor (UE) 2017/625 şi (CE) nr. 178/2002 ale Parlamentului European şi ale 
Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 669/2009, (UE) nr. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 
2017/186 şi (UE) 2018/1660 ale Comisiei, Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1715/2019 al 
Comisiei din 30 septembrie 2019 de stabilire a normelor privind funcţionarea sistemului de gestionare a 
informaţiilor pentru controalele oficiale şi a componentelor sistemice ale acestuia („Regulamentul 
IMSOC”) şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor nr. 145 din 26 iunie 2007 privind aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor care 
stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de import-export, tranzit şi comerţ intracomunitar de 
produse alimentare de origine nonanimală supuse supravegherii şi controlului pentru siguranţa 
alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare:  

1. netransmiterea către postul de inspecţie la frontieră/punctul de intrare a notificărilor privind operaţíunile 
de import şi tranzit cu animale vii, produse şi subproduse de origine animală, produse alimentare de origine 
nonanimală, furaje şi alte mărfuri supuse controlului sanitar - veterinar şi pentru siguranţa alimentelor la frontieră; 

2. netransmiterea către DSVSA judeţene şi a municipiului Bucureşti a notificărilor privind operaţiunile 
de comerţ intracomunitar cu animale vii, material seminal, ovule, embrioni, produse şi subproduse de origine 
animală; 

3. netransmiterea către DSVSA judetene si a municipiului Bucuresti a notificarilor privind operaţiunile 
de comert intracomunitar cu alimente de origine animală şi non-animală. 
 
 
      CAPITOLUL IX  

 Sancţiuni pentru încălcarea cerinţelor privind laboratoarele supuse controlului sanitar - veterinar şi 
pentru siguranţa alimentelor 

 
Art. 68. - (1) Constituie contravenţie încălcarea normelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa 

alimentelor privind autorizarea laboratoarelor în care se desfăşoară activităţi supuse supravegherii şi 
controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, aprobate prin Ordinul preşedintelui 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 114/2013, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi se sancţionează după cum urmează: 
 

a) cu amendă de la 6.000 lei la 9.000 lei: 
1. neanunţarea autorităţii competente cu privire la orice schimbare a sediului social sau a denumirii 

laboratorului; 
2. lipsa dovezilor privind verificările periodice ale echipamentelor de laborator; 
3. lipsa instrumentelor pentru monitorizarea condițiilor de mediu; 
4. lipsa evidenţelor privind verificarea decontaminărilor în laborator; 
5. lipsa unei proceduri privind recepția probelor în laborator, cu nominalizarea și instruirea unui responsabil; 
6. neasigurarea trasabilității probelor recepționate, a celor respinse și a celor neconforme/pozitive prin 

completarea necorespunzătoare a registrelor respective; 
7. lipsa unei proceduri privind respingerea probelor în laborator; 
8. lipsa unei proceduri privind stabilirea termenului pentru execuția analizelor și emiterea buletinelor de 

analiză; 
9. lipsa unei proceduri privind probele cu rezultate neconforme și/sau lipsa nominalizării persoanelor 

responsabile pentru comunicarea în timp util a acestor informații către autoritățile competente; 



10. lipsa unui spațiu pentru păstrarea contraprobelor; 
11. neasigurarea condițiilor specifice pentru păstrarea mediilor de cultură, tulpinilor de referință, reactivilor, 

seturilor de diagnostic, materialelor specifice şi consumabilelor de laborator conforme;  
12. lipsa spațiului amenajat pentru mediile de cultură, tulpinile de referință, reactivi, seturi de diagnostic, 

materiale specifice şi consumabile de laborator neconforme destinate denaturării;  
13. lipsa spaţiului special amenajat destinat depozitării consumabilelor şi/sau materialelor sterile; 
14. nerespectarea cerințelor cu privire la spaţiile destinate depozitării probelor de laborator înainte şi/sau 

după testare; 
15. lipsa nominalizării unei persoane responsabile cu gestionarea tulpinilor de referinţă; 
16. gestionarea necorespunzătoare a substanţelor care au potenţial toxic; 
17. absenţa unor evidenţe clare privind sterilizarea adecvată a mediilor de cultură; 
18. lipsa identificării echipamentelor defecte. 

 
b) cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei: 
1. lipsa evidențelor privind asigurarea trasabilității probelor, respectiv lipsa cererii de analiză, registrului de 

primiri probe, registrului de probe respinse, fișelor/caietelor de lucru, registrului pentru probele cu rezultate 
neconforme/pozitive, buletinului de analiză, registrului preparare medii de cultură, registrului autoclavare deșeuri 
de laborator; 

2. lipsa sau numărul insuficient al personalului de specialitate în corelație cu numărul probelor, 
complexitatea analizelor și capacitatea analitică a laboratorului; 

3. lipsa instruirilor personalului din cadrul laboratorului; 
4. lipsa documentelor care să ateste participarea specialiştilor la scheme de competență sau comparare 

interlaboratoare organizate de laboratoarele de referinţă sau de alte organisme naţionale şi/sau internaţionale; 
5. neparticiparea la scheme de competență sau comparare interlaboratoare până la obţinerea unor rezultate 

satisfăcătoare; 
6. lipsa sau completarea necorespunzătoare a documentelor de intrare, fişelor de evidenţă, preparare şi 

consum al reactivilor, reagenților, seturilor de diagnostic, materialelor de referinţă, mediilor de cultură; 
7. lipsa sau utilizarea necorespunzătoare a reactivilor, reagenților, seturilor de diagnostic, mediilor de 

cultură, materialelor de referinţă, consumabilelor de laborator sau a altor materiale de laborator, necesare 
efectuării analizelor; 

8. utilizarea în cadrul analizelor de laborator a reactivilor, reagenților, seturilor de diagnostic, mediilor de 
cultură, materialelor de referinţă, consumabilelor de laborator sau a altor materiale de laborator cu termen de 
valabilitate expirat; 

9. nerespectarea fluxului analitic; 
        10. lipsa unui contract cu o firmă specializată pentru neutralizarea/distrugerea deşeurilor rezultate în urma 
activităţii de laborator; 

11. lipsa sau completarea necorespunzătoare a evidențelor privind gestionarea deşeurilor obţinute în urma 
activităţii analitice; 

12. identificarea şi/sau depozitarea necorespunzătoare a probelor cu rezultate neconforme sau pozitive; 
13. lipsa sau neutilizarea echipamentelor de laborator și/sau instrumentarului necesar efectuării analizelor; 
14. lipsa sau completarea necorespunzătoare a fișelor privind utilizarea și mentenanța echipamentelor de 

laborator; 
15. utilizarea altor reactivi, reagenți, seturi de diagnostic, medii de cultură, materiale de referinţă, 

consumabile de laborator sau a altor materiale de laborator decât cele prevăzute în documentele de referință; 
16. neefectuarea analizelor de laborator conform documentelor de referinţă în vigoare; 
17. lipsa menţiunii în buletinul de analiză a sintagmei „analiză subcontractată”, acolo unde este cazul.   
18. lipsa documentelor care trebuie deţinute de către laborator în cazul subcontractării unor activităţi de 

testare şi analize tehnice. 

c) cu amendă de la 12.000 lei la 16.000 lei: 

1. modificări de flux analitic prin extinderea şi/sau reorganizarea spațiului de lucru, fără notificarea 
autorităţii competente; 

2. netransmiterea către Laboratorul National de Referinţă a probelor cu rezultat prezumtiv neconform și /sau  
tulpinilor bacteriene izolate care necesită confirmare/tipizare; 



3. neinformarea autorității competente cu privire la probele cu rezultat prezumtiv neconform sau rezultat 
neconform, respectiv cu rezultat pozitiv prin metode de screening sau confirmare, precum şi la orice rezultat care 
poate constitui un risc pentru sănătatea publică sau sănătatea animalelor; 

4. existenţa unor neconcordanţe între numărul de probe analizate și/sau fișele/caietele de lucru, achizițiile și 
consumul de reactivi, reagenți, seturi de diagnostic, medii de cultură, materiale de referinţă, consumabile de 
laborator sau alte materiale de laborator; 

5. efectuarea altor metode de analize decât cele autorizate. 
 
        d) cu amendă de la 16.000 lei la 20.000 lei: funcţionarea laboratoarelor sanitare veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor fără obţinerea în prealabil a înregistrării/autorizării sanitar – veterinare.  

 
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se pot sancţiona, pe lângă amendă, şi cu sancțiunea 

complementară constând în emiterea Ordonanței privind suspendarea activității sanitare veterinare și pentru 
siguranța alimentelor a laboratorului pentru o perioadă determinată cuprinsă între 1 – 3 luni. 

(3) În cazul în care deficienţele nu sunt remediate în termenul pentru care s-a aplicat sancțiunea 
complementară constând în suspendarea activității, se aplică sancțiunea complementară constând în emiterea 
Ordonanței privind interzicerea activității sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor a laboratorului.     

(4) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) se sancţionează, pe lângă amendă, şi cu sancțiunea 
complementară constând în emiterea Ordonantei privind interzicerea activității sanitare veterinare și pentru 
siguranța alimentelor a laboratorului.        
 
     CAPITOLUL X 

 
Sancțiuni pentru încălcarea cerințelor privind produsele medicinale veterinare, alte produse de uz 

veterinar, reagenți și seturi de diagnostic de uz veterinar 
 

Art. 69. - Constituie contravenţii încălcarea cerințelor sanitare veterinare privind fabricația, depozitarea, 
intermedierea, comercializarea și utilizarea produselor medicinale veterinare, altor produse de uz 
veterinar, reagenților și seturilor de diagnostic de uz veterinar, respectiv la Regulamentul (UE) nr. 6/2019, 
Legea nr. 160/1998, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 339/2005, cu modificările și 
completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1915/2006, cu modificările și completările ulterioare, 
Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 
83/2014, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul 
președintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2012, 
Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 
17/2008, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 81/2008, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul 
președintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 199/2006, cu 
modificările și completările ulterioare, Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor nr. 125/2016, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului 
nr. 1107/2003 şi se sancţionează după cum urmează:  

           a) cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei: 
1. neanunţarea autorităţii competente cu privire la schimbarea sediului social, a punctului de lucru sau a 

denumirii unităților din domeniul farmaceutic veterinar; 
2. efectuarea unor modificări ale fluxului tehnologic, modernizări sau extinderi ale unităţilor care produc, 

distribuie sau comercializează produse medicinale veterinare, ori modificări ulterioare ale categoriilor de produse 
medicinale veterinare comercializate de către depozitele farmaceutice veterinare, fără a notifica autorităţile 
sanitare - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente în termenul prevăzut de cerințele sanitar- 
veterinare; 

3. nerespectarea cerințelor sanitar-veterinare în vigoare referitoare la prescrierea produselor medicinale 
veterinare; 

4. neîndeplinirea de către persoana responsabilă de calitatea produselor medicinale veterinare, a 
reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar din cadrul depozitului farmaceutic veterinar a obligațiilor 
ce îi revin conform cerințelor sanitar - veterinare în vigoare; 



5. nerespectarea regulilor de bună practică în activitatea de farmacovigilenţă desfăşurată de deţinătorul 
autorizaţiei de comercializare; 

6. netransmiterea, de către deţinătorul autorizaţiei de comercializare la autoritatea sanitar - veterinară şi 
pentru siguranţa alimentelor competentă, a reacţiilor adverse care i-au fost aduse la cunoştinţă; 

7. lipsa spaţiului special amenajat pentru depozitarea produselor deteriorate, neconforme, expirate sau 
retrase de la comercializare, în unităţile din domeniul farmaceutic veterinar; 

8. deţinerea de produse medicinale veterinare cu termen de valabilitate depăşit în spaţii neamenajate 
special în acest scop;  

9. netransmiterea notificărilor privind operaţiunile de comerţ intracomunitar cu produse medicinale 
veterinare autorizate prin procedură centralizată la autoritatea sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor 
competentă; 

10. netransmiterea notificărilor privind operaţiunile de comerţ intracomunitar şi importul/exportul de 
reagenţi şi seturi de diagnostic de uz veterinar;  

11. deţinerea, manipularea sau utilizarea tulpinilor microbiene, în scop de cercetare în domeniul 
farmaceutic veterinar, fără aprobarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor; 

12. orice modificare adusă produselor medicinale veterinare, reagenţilor şi seturilor de diagnostic de uz 
veterinar de către producători sau deţinătorii autorizaţiilor de comercializare, fără informarea scrisă prealabilă a 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi/sau a Institutului pentru Controlul 
Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar; 

13. nerespectarea prevederilor sanitar-veterinare în vigoare referitoare la publicitatea produselor 
medicinale veterinare; 

14. administrarea la animale a produselor medicinale veterinare în alte condiţii decât cele prevăzute în 
prospect și în cerințele sanitar-veterinare în vigoare; 

 15. utilizarea la animale a produselor sau substanţelor medicinale neautorizate/neînregistrate sau interzise; 
           16. neraportarea de către deţinătorul autorizaţiei de comercializare a distribuitorilor primari responsabili 
de punerea pe piaţa din România a produsului medicinal veterinar; 
           17. administrarea de produse medicinale veterinare la animale de către persoane fără studii de specialitate 
sanitar - veterinare și fără îndrumarea medicului veterinar; 
           18. nerespectarea de către deținătorul autorizației de comercializare a procedurii privind eliberarea oficială 
a loturilor de produse medicinale veterinare imunologice în vederea comercializării pe teritoriul României; 
          19. nerespectarea de către deținătorul autorizației de comercializare a prevederilor privind returnarea către 
unitatea farmaceutică veterinară, în termenul stabilit, a cantității de produs medicinal veterinar prelevată în cadrul 
Planului anual de prelevare şi testare a produselor medicinale veterinare.  
 
          b) cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei:          
          1. deținerea și/sau comercializarea prin punctele farmaceutice veterinare a produselor medicinale veterinare 
care se eliberează pe bază de prescripţie medicală. 
          2. neasigurarea colectării, inactivării, distrugerii şi îndepărtării deşeurilor provenite din procesul de 
fabricaţie al produselor medicinale veterinare, al produselor medicinale veterinare neconforme sau expirate, 
precum şi al reziduurilor, al soluţiilor, al pulberilor şi al apelor reziduale; 

3. distribuţia produselor medicinale veterinare către alte unități decât cele prevăzute de cerințele sanitar - 
veterinară în vigoare; 

4. neîndeplinirea obligaţiei de încheiere a unui contract, în condiţiile legii, cu un operator economic 
specializat pentru denaturarea şi distrugerea produselor medicinale veterinare expirate, deteriorate sau cu defecte 
de calitate; 

5. depistarea la controlul documentelor a unor neconcordanţe între stocul existent de produse medicinale 
veterinare şi evidenţele obligatorii privind utilizarea acestora, în exploataţiile comerciale de animale şi în unităţile 
de asistenţă sanitar - veterinară;  

6. nerespectarea condiţiilor de igienă în unităţile din domeniul farmaceutic veterinar;  
7. nepermiterea prelevării de probe de produse medicinale veterinare, în vederea efectuării controlului de 

laborator la Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar sau la un alt 
laborator autorizat;  

8. nerespectarea cerințelor sanitar-veterinare în vigoare privind etichetarea și prospectul produselor 
medicinale veterinare şi a altor produse de uz veterinar;   

9. nerespectarea cerințelor sanitare veterinare în vigoare privind comercializarea online a produselor 
medicinale veterinare; 



10. nerespectarea cerințelor sanitar-veterinare în vigoare privind înregistrarea şi păstrarea evidenţelor 
referitoare la animalele tratate, produsele medicinale veterinare administrate, durata tratamentului, perioada de 
aşteptare în unităţile de asistenţă medicală veterinară şi exploataţiile comerciale de animale;  

11. lipsa înregistrărilor privind intrările/ieşirile de produse medicinale veterinare în unităţile de asistenţă 
medicală veterinară şi exploataţiile comerciale de animale.  

 
 c) cu amendă de la 7.000 lei la 9.000 lei:  

1. nerespectarea cerințelor sanitar-veterinare în vigoare referitoare la eliberarea pe bază de prescripție 
medicală a produselor medicinale veterinare; 

  2. desfăşurarea în cadrul unităților farmaceutice veterinare, inclusiv în unitățile de fabricație a produselor 
medicinale veterinare a altor activităţi în afara celor prevăzute în înregistrarea /autorizaţia sanitar – veterinară;  

  3. participarea persoanelor necalificate la operaţiuni tehnice care necesită calificare de specialitate în 
procesul de fabricaţie şi în cel de distribuţie; 

  4. nerespectarea condiţiilor de depozitare a produselor medicinale veterinare, altor produse de uz veterinar, 
reagenţilor şi seturilor de diagnostic de uz veterinar, în unitățile farmaceutice veterinare și în unitățile care 
utilizează produsele medicinale veterinare; 

  5. neasigurarea sau întreruperea lanţului frigorific al produselor medicinale veterinare, al reagenţilor şi al 
seturilor de diagnostic de uz veterinar în timpul transportului sau în unităţile care depozitează, comercializează și 
utilizează aceste produse;  

 6. fabricarea şi/sau distribuţia produselor medicinale veterinare fără documente care să ateste provenienţa 
şi/sau calitatea acestora; 

 7. nerespectarea de către fabricanţii şi distribuitorii de produse medicinale veterinare a dispoziției privind 
retragerea de pe piață și/sau denaturarea produselor medicinale veterinare; 

 8. distribuirea, comercializarea cu amănuntul și utilizarea produselor medicinale veterinare, altor produse 
de uz veterinar, reagenţilor şi seturilor de diagnostic de uz veterinar cu termen de valabilitate expirat sau cu buletin 
de analiză neconform; 

 9. lipsa evidențelor obligatorii din cadrul unităților farmaceutice veterinare, prevăzute de cerințele sanitar-
veterinare în vigoare, precum şi neasigurarea trasabilităţii produselor medicinale veterinare. 

 
d) cu amendă de la 9.000 lei la 20.000 lei: 
1. comercializarea produselor medicinale veterinare în alte locuri decât cele autorizate /înregistrate sanitar 

- veterinar pentru astfel de activităţi; 
         2. nerespectarea de către unitățile farmaceutice veterinare a prevederilor sanitar - veterinare în vigoare 
privind comercializarea produselor medicinale veterinare care conţin substanţe stupefiante şi psihotrope, a 
produselor medicinale veterinare ce conţin substanţe aflate sub control naţional, precum şi a produselor medicinale 
veterinare utilizate pentru eutanasie; 

3. comercializarea produselor medicinale veterinare care nu sunt autorizate pentru comercializare sau care 
prezintă defecte de calitate sau sunt contrafăcute sau falsificate;  

4. fabricarea produselor medicinale veterinare care nu sunt autorizate pentru fabricație sau sunt contrafăcute 
sau falsificate; 

5. nerespectarea cerințelor sanitar-veterinare în vigoare privind divizarea și ambalarea produselor 
medicinale veterinare; 
         6. nerespectarea cerințelor privind bună practică de distribuţie de către unităţile de distribuţie a produselor 
medicinale veterinare; 
         7. nerespectarea cerințelor privind buna practică de fabricaţie în unităţile de producţie a produselor 
medicinale veterinare și/sau nerespectarea atribuțiilor de către persoana calificată; 
         8. refuzul de a permite accesul inspectorilor autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor 
competente în unităţi de fabricație, distribuție, comercializare cu amănuntul și utilizare a produselor medicinale 
veterinare autorizate sau neautorizate sanitar - veterinar sau obstrucţionarea autorităţilor sanitare veterinare şi 
pentru siguranţa alimentelor competente de a-şi exercita atribuţiile stabilite de cerințele sanitare veterinare în 
vigoare; 
       9. refuzul persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de fabricație, distribuție, comercializare cu 
amănuntul și utilizare a produselor medicinale veterinare de a pune la dispoziția inspectorilor autorităţii sanitare 
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente documentele, datele, informațiile solicitate referitoare la 
obiectul inspecției, sau alte documente prevăzute de legislaţia sanitară veterinară în vigoare, sau nepermiterea 
efectuării de fotografii sau înregistrări video ale spațiilor și echipamentelor sau nepermiterea deschiderii și 
examinării oricărui recipient sau produs considerat relevant pentru inspecție. 
 



e) cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei: 
1. funcţionarea unităţilor care produc, depozitează, intermediază şi comercializează produse medicinale 

veterinare, reagenți și seturi de diagnostic de uz veterinar fără obţinerea în prealabil a înregistrării/autorizării 
sanitar – veterinare; 

2. importul și/sau comercializarea produselor medicinale veterinare fără deținerea de către importator a 
autorizației de fabricație; 

3. nerespectarea condiţiilor sanitar - veterinare de funcţionare în unităţile de asistenţă medical veterinară. 
 

          (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) - d) se pot sancţiona, pe lângă amendă contravenţională, şi cu 
sancțiunea complementară constând în suspendarea activității pentru o perioadă cuprinsă între 1 – 12 luni. 
          (3) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. c) pct. 4 și 7 și lit. d) pct. 1, 2, 3, 4 se  sancţionează, pe lângă 
amendă contravenţională şi cu reținerea oficială a produselor medicinale veterinare în vederea denaturării 
acestora.  
         (4) În cazul în care deficienţele nu sunt remediate în termenul pentru care s-a aplicat sancțiunea 
complementară constând în suspendarea activității, se aplică sancțiunea complementară constând în anularea 
documentului de înregistrare sanitar - veterinară sau a autorizaţiei sanitar- veterinare și închiderea unității.     
         (5) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. e) se sancţionează, pe lângă amendă contravenţională, şi cu 
sancțiunea complementară constând în închiderea unității. 
 

Art. 70. - Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 15 zile de la data înmânării sau 
comunicării procesului - verbal de constatare a contravenţiei jumătate din minimul amenzii prevăzute în 
prezenta hotărâre, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul - verbal. 
 

Art. 71. - Prevederile referitoare la contravenții se completează cu prevederile Ordonanței 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. 
 

Art. 72. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial 
al României, Partea I. 

 
(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 

984/2005 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru 
siguranța alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 8 septembrie 2005. 
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

          Secţiunea 1 
Titlul proiectului de act 

normativ 

     Hotărâre a Guvernului privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 
la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor 
 

 
Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului 
normativ 

 
   1. Descrierea situaţiei      
actuale 

       Apărarea sănătăţii animalelor şi realizarea siguranţei alimentelor în deplină 
concordanţă cu legislaţia comunitară, reprezintă obiectivul major al serviciilor 
sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din România. 
       Supravegherea, prevenirea, controlul şi combaterea bolilor la animale în 
general, a celor transmisibile ale animalelor şi a zoonozelor, ca prioritate 
absolută, reprezintă elementul esenţial al apărării sănătăţii animalelor şi al 
prevenirii transmiterii bolilor de la animale la om. 
       În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind 
organizarea activităţii sanitar- veterinare şi pentru siguranţa alimentelor 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările 
şi completările ulterioare, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor coordonează tehnic şi administrativ întreaga activitate a 
serviciilor sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, organizează şi 
controlează efectuarea activităţilor sanitar - veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor şi elaborează proiecte de acte normative, în vederea îndeplinirii 
atribuţiilor specifice. 
       În conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1) din actul normativ menţionat 
mai sus, „faptele care constituie contravenţii la normele sanitar - veterinare, 
precum şi persoanele care pot să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni se 
stabilesc prin hotărâre a Guvernului.” 
       În temeiul acestor prevederi legale, a fost emisă Hotărârea Guvernului nr. 
984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare 
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
          Având în vedere calitatea de stat membru al Uniunii Europene a 
României, este necesar ca normele în materie contravenţională din domeniul  
sanitar - veterinar  şi al siguranţei alimentelor, precum și sancțiunile aplicate 
să fie eficiente, proporţionale şi cu efect de descurajare, în conformitate cu art. 
138 şi  art. 139  din Regulamentul (UE) 2017/625  privind controalele oficiale 
și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind 
alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, 
sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, 
(CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și 
(UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a 
Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a 
Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 
2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 
854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, 
precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 
96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/ 438/CEE a 
Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale). 

2. Schimbări preconizate 
       În prezent, există numeroase situaţii de încălcare a normelor sanitar – 
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor care nu sunt reglementate în cadrul 
Hotărârii Guvernului nr. 984/2005, cu modificările şi completările ulterioare. 
       În acest sens pot fi menționate, spre exemplu, nerespectarea normelor 
sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în cazul laboratoarelor în care 
se desfăşoară activităţi supuse supravegherii şi controlului sanitar - veterinar şi 
pentru siguranţa alimentelor. 
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       Luând în considerare situaţia epidemiologică internaţională cu privire la 
bolile majore infecţioase ale animalelor, care sunt transmisibile prin produsele 
derivate de la animalele afectate şi care pot provoca pierderi economice 
importante, introducerea acestui tip de produse în Uniunea Europeană în scopuri 
necomerciale, din ţări terţe care nu sunt indemne la aceste boli, continuă să 
reprezinte un risc major pentru sănătatea animală. Totodată, trebuie bine înțeles 
aportul deosebit de important pe care îl are România în apărarea graniței de Est 
ale Europei în calea migrației greu de controlat a bolilor la animale, ca urmare a 
unor schimbări dramatice în ceea ce privește epidemiologia, în consonanță cu 
modificările climatice din ce în ce mai imprevizibile. 
 
        De asemenea, România, în calitate de stat membru de graniță, trebuie să 
aplice măsuri corespunzătoare pentru a preveni intrarea transporturilor ilegale de 
carne, produse din carne, lapte şi produse din lapte, a oricărui produs de origine 
animală și nonanimală, prin punctele de intrare ale Uniunii Europene, prin 
transporturi aparent legale, prin bagajele personale sau prin coletele poştale, în 
vederea implementării prevederilor art. 6 din Regulamentul Comisiei nr. 
206/2009 privind introducerea în Comunitate a transporturilor personale cu 
produse de origine animală şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
136/2004, cu amendamentele ulterioare.   
 
        În acest context, în condiţiile în care, ulterior ultimelor modificări şi 
completări ale Hotărârii Guvernului nr. 984/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare, aduse în anul 2009, în domeniul bunăstării şi protecţiei 
animalelor, au fost adoptate o serie de acte normative comunitare şi naţionale, 
precum: Regulamentul (CE) nr. 1099/2009 al Consiliului din 24 septembrie 
2009 privind protecţia animalelor în momentul uciderii, Regulamentul (CE) nr. 
1069/2009, de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine 
animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman,  
Regulamentul (UE) 2017/625 privind controalele oficiale, Regulamentul (UE) 
2019/6 privind produsele medicinale veterinare și de abrogare a Directivei 
2001/82/CE, Regulamentul (UE) 2019/627 de stabilire a unor modalități 
practice uniforme pentru efectuarea controalelor oficiale asupra produselor de 
origine animală destinate consumului uman în conformitate cu Regulamentul 
(UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 2074/2005 al Comisiei în ceea ce privește controalele 
oficiale, Regulamentul (UE) 2019/628 privind modelele de certificate oficiale 
pentru anumite animale și mărfuri și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
2074/2005 și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/759 cu privire 
la aceste modele de certificate, Regulamentul Delegat (UE) 2019/624 al 
Comisiei  din 8 februarie 2019 privind norme specifice pentru efectuarea 
controalelor oficiale vizând producția de carne și zonele de producție și de 
relocare a moluștelor bivalve vii în conformitate cu  Regulamentul (UE) 
2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului,  Regulamentul Delegat 
(UE) 2019/625 al Comisiei din 4 martie 2019 de completare a Regulamentului 
(UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește 
cerințele pentru intrarea în Uniune a transporturilor de anumite animale și 
mărfuri destinate consumului uman,  Regulamentul Delegat (UE) 2122/2019 al 
Comisiei din 10 octombrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 
2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte 
anumite categorii de animale şi de mărfuri exceptate de la efectuarea 
controalelor oficiale la posturile de inspecţie la frontieră, controalele specifice 
privind bagajele personale ale pasagerilor şi transporturile mici de bunuri 
expediate către persoane fizice, care nu sunt destinate introducerii pe piaţă, şi 
de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 al Comisiei, Regulamentul 
de punere în aplicare (UE) 2019/2129 al Comisiei din 25 noiembrie 2019 de 
stabilire a unor norme pentru aplicarea uniformă a frecvenței în ceea ce 
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privește controalele de identitate și fizice asupra anumitor transporturi de 
animale și bunuri care intră în Uniune,  Regulamentul (UE) 2019/4 privind 
fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea furajelor medicamentate, Legea 
nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice, cu 
modificările și completările ulterioare, care transpune Directiva 2010/63/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 22 septembrie 2010 privind 
protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice, Hotărârea Guvernului nr. 
830/2016 pentru aprobarea Programului naţional de supraveghere, prevenire 
şi control al pestei porcine africane, precum şi pentru completarea unor acte 
normative, Ordinul preşedintelui Autorităţi Naţionale Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare 
veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a 
suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, Ordinul preşedintelui Autorităţi 
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 30/2010 
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea normelor 
minime de protecţie a puilor destinaţi producţiei de carne, Ordinul 
președintelui Autorităţi Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor nr. 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind 
procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, 
procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine 
animală, Ordinul preşedintelui Autorităţi Naţionale Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor nr. 39/2010 
pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele 
oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi 
pentru stabilirea condiţiilor de aprobare a acestora pe teritoriul României, cu 
modificările ulterioare, este necesară adoptarea de noi reglementări, în sensul 
stabilirii şi sancţionării contravenţiilor la normele cuprinse de actele normative 
menţionate. 

 
         Luând în considerare solicitarea Direcţiei Generale pentru Sănătate și  
Siguranța Alimentelor - DG (SANTE) a Comisiei Europene, România, ca Stat 
Membru al Uniunii Europene, are obligația de a transmite Comisiei Europene 
legislația națională ce stabilește sancțiunile și măsurile care pot fi aplicate de 
către autoritățile competente cu atribuții privind efectuarea controalelor 
oficiale, elaborată în conformitate cu cerințele noului Regulament (UE) 
2017/625 privind controalele oficiale.  
 
          Având în vedere cele menționate anterior, Autoritatea Naţională 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor are obligația de a elabora 
și transmite Comisiei un nou act normativ care să stabilească sancțiunile și 
măsurile care pot fi aplicate de către inspectorii ANSVSA, în situațiile în care 
se constată unele neconformități și încălcări ale normelor  instituite, la nivelul 
Uniunii sau la nivel național, în vederea aplicării legislației Uniunii în 
domeniile  descrise  la Art. 1, alin. (2) al Regulamentului (UE) 2017/625.  
 
             În acest sens, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor s-a angajat să elaboreze o nouă hotărâre a guvernului 
care să abroge Hotărârea Guvernului nr. 984/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul stabilirii şi sancţionării contravenţiilor la 
normele sanitar– veterinare şi pentru siguranţa alimentelor referitoare la: 
domeniile  descrise  la art. 1, alin. (2) al Regulamentului (UE) 2017/625  
referitoare la: 

• alimente și siguranța alimentelor, integritatea și salubritatea în orice 
etapă de producție, prelucrare și distribuție a alimentelor, inclusiv normele 
care vizează asigurarea practicilor corecte în domeniul comerțului și 
furnizarea informațiilor destinate consumatorilor, precum și utilizarea 
materialelor și a obiectelor destinate să vină în contact cu alimentele; 
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•  cerințele cu privire la sănătatea animalelor;  
•  cerințele cu privire la bunăstarea animalelor; 
• furaje și siguranța furajelor, în orice etapă de producție, prelucrare și 

distribuție a furajelor și de utilizare a acestora, inclusiv normele care să 
asigure practici corecte în domeniul comerțului și să protejeze sănătatea 
animalelor și a consumatorilor; 

• organismele modificate genetic (OMG) pentru producerea de 
alimente și furaje; 

• cerințele cu privire la prevenirea și minimizarea riscurilor pentru 
sănătatea umană și a animalelor determinate de subprodusele de origine 
animală care nu sunt destinate consumului uman și produsele derivate;  

• cerințele privind importul, exportul și tranzitul de animale vii, 
produse de origine animală și non-animală și subproduse de origine animală 
care nu sunt destinate consumului uman și produsele derivate. 
             
          De asemenea, este necesară completarea Hotărârii Guvernului nr. 
984/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul stabilirii şi 
sancţionării contravenţiilor la normele sanitar– veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor referitoare la:  

• produsele de origine animală a căror introducere în bagajele 
pasagerilor este interzisă; 

• încălcare a prevederilor legale referitoare la circulaţia necomercială a 
animalelor de companie din ţări terţe; 

• încălcarea prevederilor legale referitoare la eliminarea deşeurilor de 
catering internaţional. 

 
        Totodată, este necesar ca legislaţia în materie contravenţională să cuprindă 
prevederi referitoare la constatarea şi sancţionarea contravenţiilor la normele 
sanitar–veterinare privind condiţiile de bunăstare a animalelor în timpul 
transportului, la operaţiunile de import sau export cu animale vii, la 
netransmiterea către postul de inspecţie la frontieră/punctul de intrare 
desemnat/punctul de intrare a notificărilor prevăzute de legislaţia în vigoare 
privind operaţiunile de import - tranzit cu animale vii, produse şi subproduse de 
origine animală, produse alimentare de origine nonanimală, furaje şi alte mărfuri 
supuse controlului sanitar - veterinar şi pentru siguranţa alimentelor. 
 
        În acelaşi timp, se impune stabilirea şi sancţionarea unor noi contravenţii la 
normele din domeniul siguranţei alimentelor, având în vedere modificările  
legislative din acest domeniu. 
 
        În acest context subliniem faptul că, Regulamentul (UE) 2017/625 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind 
controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea 
legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și 
bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a 
plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 
396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) 
nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și 
ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale 
Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE 
și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 
854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, 
precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 
96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a 
Consiliului, au fost incluse și prevederi legate de identificarea și combaterea 
practicilor frauduloase, prevederi care trebuie duse la îndeplinire de către 
serviciile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor. 
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        Tototdată, conform art. 139 acest act normativ, „(1) Statele membre 
stabilesc norme cu privire la sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării 
prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea 
lor. Sancțiunile aplicate sunt eficiente, proporționale și cu efect de descurajare. 
Statele membre notifică aceste dispoziții Comisiei până la 14 decembrie 2019 și 
comunică fără întârziere acesteia orice modificare ulterioară care le aduce 
atingere. 
        (2) Statele membre se asigură că sancțiunile financiare pentru încălcarea 
prezentului regulament și a normelor menționate la articolul 1 alineatul (2), prin 
practici înșelătoare sau frauduloase, reflectă, în conformitate cu dreptul intern, 
cel puțin avantajul economic pentru operator sau, după caz, un procent din cifra 
de afaceri a operatorului.”  
 
        În acest sens, considerăm necesară introducerea în acest proiect de hotărâre 
a Guvernului a unor prevederi specifice legate de aplicarea sancțiunilor asupra 
operatorilor din domeniul alimentar care recurg la practicile 
frauduloase/înșelătoare, în scopul realizării unor profituri financiare 
suplimentare.  
 
        Practic, prin aceste măsuri va fi creat cadrul legislativ necesar pentru 
sancționarea operatorilor din domeniul alimentar, care, cu intenție: 
        - încalcă prevederile legislației din domeniul siguranței alimentelor; 
        - induc în eroare beneficiarul și/sau consumatorul final prin diferite 
mijloace asupra caracteristicilor produselor alimentare; 
       - realizează beneficii financiare și/sau materiale nejustificate. 
 
       Pe baza acestor criterii se va realiza încadrarea unei neconformități 
identificate de medicii veterinari oficiali în timpul controalelor oficiale, într-una 
din categoriile de fraudă alimentară, astfel cum sunt prezentate în proiectul de 
hotărâre a Guvernului. 
        Totodată, potrivit noului proiect de act normativ, sunt reglementate şi 
sancţionate încălcările prevederilor legislaţiei sanitar - veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor privind libera circulaţie a mărfurilor supuse controlului 
sanitar - veterinar şi pentru siguranţa alimentelor pe teritoriul Uniunii Europene, 
aspecte care nu sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 984/2005, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
        Având în vedere că aspectele mai sus prezentate presupun modificarea și 
completarea în cea mai mare parte a Hotărârii Guvernului nr. 984/2005, cu 
modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 61 
alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, este necesară promovarea unui nou proiect de act normativ şi 
abrogarea celui în vigoare.  
       Elaborarea proiectului de act normativ a fost realizată cu respectarea 
dispoziţiilor 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. 
 
        Având în vedere cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de 
hotărâre a Guvernului privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la 
normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor. 
 

3. Alte informaţii          NU ESTE CAZUL 
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Secţiunea a 3-a 
 Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macro-
economic 

            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 

22 Impactul asupra 
întreprinderilor mici şi 
mijlocii  

          NU ESTE CAZUL 

3. Impactul social           NU ESTE CAZUL
4. Impactul asupra 
mediului  

          NU ESTE CAZUL 

5. Alte informaţii                 NU ESTE CAZUL
 

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)  
- mii lei -

Indicatori 
Anul 

curent
Următorii  

4 ani 
Media pe 

5 ani
1 2019 2020 2021 2022 2023

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este 
cazul 

Nu este cazul Nu este 
cazul

a) buget de stat, din acesta:  
(i) impozit pe profit  
(ii) impozit pe venit  
b) bugete locale:  
(i) impozit pe profit  
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:  
(i) contribuţii de asigurări  
2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din care: 

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul Nu este 
cazul 

Nu este cazul Nu este 
cazul

a) buget de stat, din acesta:   
(i) cheltuieli de personal       
(ii) bunuri şi servicii 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Cheltuieli de capital 

      

b) bugete locale:   
(i) cheltuieli de personal   
(ii) bunuri şi servicii   
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:   
(i) cheltuieli de personal   
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(ii) bunuri si servicii   
3. Impact financiar, plus/minus, din 
care: 

Nu este 
cazul

Nu este cazul Nu este  
cazul

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul

Nu este 
cazul

a) buget de stat   
b) bugete locale   

4. Propuneri pentru acoperirea 
creşterii cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor 
veniturilor si/sau cheltuielilor 
bugetare 

      

7. Alte informaţii            NU ESTE CAZUL 

Secţiunea a 5-a 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Proiecte de acte normative 
suplimentare: 

a) acte normative în vigoare 
ce vor fi modificate sau 
abrogate, ca urmare a intrãrii în 
vigoare a proiectului de act 
normativ; 
         b) acte normative ce 
urmeazã a fi elaborate în vederea 
implementãrii noilor dispoziţii; 

 
 
         Hotărârea Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare. 

           NU ESTE CAZUL     

 

11    Compatibilitatea proiectului 
de act normativ cu legislaţia în 
domeniul achiziţiilor publice    

 
         NU ESTE CAZUL      

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

          Proiectul de act normativ este conform cu prevederile 
Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte 
activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind 
alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea 
animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de 
modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, 
(CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 
652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului 
European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) 
nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 
2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare 
a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale 
Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 
96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a 
Consiliului și ale Legii nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate 
în scopuri ştiinţifice, cu modificările și completările ulterioare, care 
transpune Directiva 2010/63/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 22 septembrie 2010 privind protecţia animalelor utilizate 
în scopuri ştiinţifice, 

3. Mãsuri normative necesare 
aplicãrii directe a actelor  
normative comunitare 

      
            NU ESTE CAZUL 
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4. Hotãrâri ale Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene 

   

5. Alte acte normative şi/sau 
documente internaţionale din 
care decurg angajamente

 
            NU ESTE CAZUL 
 

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  
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. 

              NU ESTE CAZUL 

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 

  
NU ESTE CAZUL 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 a fost avizat favorabil de către 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 condiţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, republicată. 
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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

      NU ESTE CAZUL 

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 

  NU ESTE CAZUL 

2. Alte informaţii          NU ESTE CAZUL
  

              Având în vedere cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre a Guvernului privind 
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, pe care 
îl propunem spre aprobare. 

 
 

                 PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII 

            NAŢIONALE SANITARE VETERINARE 

ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

      
                     ROBERT-VIOREL CHIOVEANU             

      SECRETARUL GENERAL  

   AL GUVERNULUI 

                             

 
                            ANTONEL TĂNASE 
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