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Anexa nr. 5 
 
 
 

Norme metodologice privind procedura pentru controlul oficial al activităților desfășurate de 
operatori, în conformitate cu normele zootehnice și genealogice 

 
 

 
Scopul şi obiectivele normei metodologice 

 
 Art. 1. Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu” (ANZ), în 
calitate de autoritate competentă în domeniu, conform H.G. nr. 1188/2014,  controlează întreaga 
activitate de reproducţie şi ameliorare a animalelor de interes zooeconomic.  

Art. 2. Scopul normei metodologice îl reprezintă stabilirea activităților privind controalele 
oficiale efectuate pentru verificarea respectării normelor prevăzute în regulamentul ameliorării 
animalelor,  în regulamentele de punere în aplicare și în regulamentul delegat, precum și alte 
activități oficiale desfășurate de autoritățile competente în conformitate cu regulamentele menționate 
și adaptate la sectorul animalelor de reproducție. 

Art. 3. Obiectivele principale ale normei metodologice  sunt următoarele: 
a) controlul și inspecția societăților de ameliorare (asociație de crescători, organizație de 

ameliorare sau organism public), autorizate de autoritatea competentă, în scopul desfășurării unui 
program de ameliorare cu animale de reproducție de rasă pură, înscrise în registrul genealogic condus 
sau înființat de acestea; 

b) controlul și inspecția exploatațiilor de ameliorare (asociație de crescători, organizație de 
ameliorare, exploatație privată care desfășoară activități într-un sistem de producție închis sau 
organism public), autorizate de autoritatea competentă în scopul desfășurării unui program de 
ameliorare cu porci de reproducție hibrizi, înregistrați în registrul zootehnic condus sau înființat de 
acestea; 

c) controlul și inspecția terților care efectuează activități specifice legate de gestionarea 
programelor de ameliorare, testarea performanțelor și evaluarea genetică; 

d) controlul și inspecția crescătorilor care participă la programele de ameliorare aprobate; 
e) controlul și inspecția, în funcție de caz, dacă eliberează certificate zootehnice, sau 

efectuează testarea performanțelor proprii, a centrelor de colectare și de depozitare a materialului 
seminal, a centrelor de depozitare a embrionilor și a echipelor de colectare sau producere a 
embrionilor; 

f) controlul și inspecția laboratoarelor pentru evaluarea calității laptelui. 
 

Baza legală a normei metodologice 
 

 Art. 4. Norma metodologică are la bază următoarele acte normative: 
 a) H.G. nr. 1188/2014, privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru  
Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu”; 
 b) Legea zootehniei nr. 32/2019, cu modificările și completările ulterioare; 
 c) O.M. nr. 344/2019, privind Normele tehnice pentru desfăşurarea activităţii inspecţiei de stat 
în zootehnie, cu modificările și completările ulterioare; 

d) Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și 
completările ulterioare; 

e) Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, cu modificările și completările 
ulterioare; 

f)   Legea 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale; 
g) Regulamentul nr. 1012/2016, privind condițiile zootehnice și genealogice aplicabile 

ameliorării animalelor de reproducție de rasă pură, a porcilor de reproducție hibrizi și a materialului 
germinativ provenit de la acestea, comerțului cu acestea și introducerii lor în Uniune și de modificare 
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a Regulamentului (UE) nr. 652/2014 și a Directivelor 89/608/CEE și 90/425/CEE ale Consiliului, 
precum și de abrogare a anumitor acte în sectorul ameliorării animalelor („Regulamentul privind 
ameliorarea animalelor”); 

h) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/716 de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (UE) 2016/1012 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la modelele 
de formulare care trebuie utilizate pentru informațiile ce urmează să fie incluse în listele cu societățile 
de ameliorare și exploatațiile de ameliorare recunoscute; 

i) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/717 de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (UE) 2016/1012 al Parlamentului European și al Consiliului privind modelele de 
certificate zootehnice pentru animalele de reproducție și materialul germinativ provenit de la acestea; 

j) Regulamentul delegat 2017/1940 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1012 al 
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conținutul și formatul certificatelor 
zootehnice emise pentru animalele de reproducție de rasă pură din specia ecvideelor incluse într-un 
document de identificare unic valabil pe durata vieții ecvideelor. 
 
 

Descrierea normei metodologice 
 

Generalități privind controlul oficial și alte cerințe prevăzute în regulamentul ameliorării 
animalelor, în regulamentele de aplicare și regulamentul delegat 

 
Art. 5. Prezenta normă metodologică are drept scop crearea sistemului unic de control și 

inspecție, pentru verificarea conformității operatorilor cu normele prevăzute în regulamentul 
ameliorării animalelor, precum și cu efectuarea altor activități oficiale menite să asigure aplicarea 
acestor norme. 

Art. 6. Agenția Națională pentru Zootehnie este autoritatea competentă a statului care exercită 
controlul și inspecția privind condițiile zootehnice și genealogice aplicabile ameliorării animalelor de 
reproducție și a materialului germinativ provenit de la acestea. 

Art. 7. (1) Activitățile de control și inspecție curente, prin sondaj si tematice se efectuează pe 
baza planului de control și inspecție aprobat de către conducerea ANZ, la solicitări sau dispoziții ale 
ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, la autosesizări ale inspectorilor de stat în zootehnie  cu 
privire la informații considerate relevante, care justifică efectuarea unei acțiuni de control, și ca 
urmare a sesizărilor adresate autorității competente (ANZ), care cuprind indicii și documente 
justificative, cu privire la efectuarea de operațiuni, desfășurarea de activități sau realizarea de acțiuni 
cu abateri de la prevederile legale.  

(2) Activitățile de control și inspecție se efectuează de către inspectorii de stat, care pot fi 
însoțiți de specialiști nominalizați prin decizie de conducerea autorității competente.  

Art. 8. (1) Autoritatea competentă se asigură că, personalul care desfășoară controale oficiale 
și alte activități oficiale nu se află în niciun conflict de interese în ceea ce privește operatorii la care 
desfășoară aceste controale oficiale și alte activități oficiale. 

(2) Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana care desfășoară controale 
oficiale și alte activități oficiale, are un interes personal de natură patrimonială/personală, care ar 
putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și a  actelor 
normative. 
   (3) Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea atribuțiilor de 
serviciu de către funcționarii publici sunt: imparțialitatea, integritatea, transparența deciziei și 
supremația interesului public. 

Art. 9. (1) Autoritatea competentă are stabilite măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja 
și pentru a asigura confidențialitatea și integritatea datelor cu caracter personal prelucrate, prevenirea 
utilizării sau accesul neautorizat, precum și prevenirea încălcării securității datelor cu caracter 
personal, în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679. 

(2) Autoritatea competentă asigură confidențialitatea informațiilor obținute în urma 
controalelor efectuate prin solicitarea personalului să se angajeze să nu divulge terților informațiile 
obținute în urma îndeplinirii atribuțiilor care le revin în cadrul controalelor oficiale și al altor 
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activități oficiale care, prin natura lor, intră sub incidența secretului profesional, cu excepția cazului 
în care există un interes public superior care justifică divulgarea acestora. 

Art. 10. Controalele oficiale se realizează de autoritatea competentă (ANZ) şi structurile 
teritoriale (CRZ–BJ-OJZ), care au rol de reprezentare, control, verificare şi consultanţă în teritoriu.  

Art. 11. (1) În vederea efectuării unei acțiuni de control și inspecție Direcția Inspecție de Stat 
în Zootehnie întocmește un ordin de control cu tematică de control, document însoțit de un ordin de 
deplasare. 

(2) Ordinul de control și inspecție cuprinde următoarele elemente: 
a) numărul și data de înregistrare; 
b) denumirea structurii de control și inspecție, care efectuează acțiunea de control; 
c) temeiul legal în baza căruia se efectuează acțiunea de control; 
d) perioada de desfășurare a acțiunii de control la sediul operatorului verificat; 
e) tematica de control; 
f) numele, prenumele și funcțiile membrilor comisiei de control și ale coordonatorului 

acesteia, după caz. 
 (3) Pentru acțiunile de control și inspecție care se efectuează de inspectori de stat in 

zootehnie, ordinul de control se aprobă de conducerea ANZ, iar pentru acțiunile de control și 
inspecție care se efectuează de structurile teritoriale, ordinul de deplasare se aprobă în funcție de caz, 
de șeful de serviciu, șeful de birou sau coordonator. 

Art. 12. La începerea unei acțiuni de control, care se desfășoară la sediul operatorului, 
comisia de control se va prezenta la conducătorul acesteia, se va legitima și în funcție de caz, va 
prezenta ordinul de control și ordinul de deplasare. 

Art. 13. Autoritatea competentă (ANZ), asigură și verifică eficiența, caracterul adecvat, 
imparțialitatea, calitatea și coerența controalelor oficiale și a altor activități oficiale pe care le 
desfășoară. 

Art. 14. Autoritatea competentă efectuează controale oficiale asupra operatorilor cu o 
frecvență corespunzătoare, astfel încât să permită identificarea riscurilor, antecedentelor şi 
neconformităţilor, luând în considerare: 

a) riscul nerespectării normelor prevăzute în regulamentul ameliorării animalelor; 
b) antecedentele operatorilor privind rezultatele controalelor oficiale la care au fost supuse și 

conformitatea lor cu normele prevăzute în regulamentul ameliorării animalelor; 
c) fiabilitatea și rezultatele verificărilor pe cont propriu efectuate de către operatori 

(autocontrolul), sau de către terțe părți la solicitarea lor, în vederea verificării conformității cu 
normele prevăzute în regulamentul ameliorării animalelor; 

d) orice informații care ar putea indica neconformitatea cu normele prevăzute în regulamentul 
ameliorării animalelor. 
 Art. 15. (1) Autoritatea competentă efectuează controale oficiale utilizând forme, metode și 
tehnici de control, separat sau combinat, care includ, după caz, verificări, inspecții și audituri. 

 (2) Autoritatea competentă poate utiliza următoarele forme de control: 
a) controlul general, care constă în acțiunea de verificare a tuturor activităților  desfășurate de 

operatorul supus verificării, raportat la obiectivele stabilite, pentru perioada supusă controlului; 
b) controlul parțial, care constă în acțiunea de verificare a uneia sau a mai multor activități  

desfășurate de operatorul supus verificării, raportat la obiectivele stabilite, pentru perioada supusă 
controlului. 

(3) Autoritatea competentă poate utiliza următoarele metode de control: 
a) controlul secvențial, care constă în acțiunea de verificare a documentelor, cronologic și/sau 

sistematic, rezultate în urma activităților desfășurate de operatorul supus verificării; 
b) controlul prin sondaj, care constă în acțiunea de verificare selectivă a unor activități 

efectuate, operațiuni semnificative și documente justificative, pe perioada supusă controlului; 
c) controlul electronic, care constă în activitatea de verificare a documentelor justificative ale 

operatorului verificat, stocate în mediu electronic, precum și de verificare a informațiilor relevante 
necesare, care au legătură cu obiectivele acțiunii de control, stocate în programele informatice 
specifice; 
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d) controlul documentar, care constă în activitatea de documentare a uneia sau a mai multor 
activități  desfășurate de operatorul supus verificării, raportat la obiectivele stabilite, pentru perioada 
supusă controlului. 

(4) Autoritatea competentă poate utiliza următoarele tehnici de control: 
a) controlul încrucișat, care constă în activitatea de verificare a documentelor justificative ale 

operatorului verificat, în corelație cu cele deținute de alți operatori; 
b) controlul faptic, care constă în activitatea de verificare a datelor scriptice, prezentate de 

operatorul verificat, în corelare cu situațiile faptice. Controlul faptic se desfășoară la fața locului, pe 
teren, pentru a face constatări în legătură cu obiectivele de control. 

Art. 16. (1) Controalele oficiale se efectuează, pe cât posibil, într-o manieră care să reducă la 
minimum constrângerile asupra operatorilor, fără ca acest lucru să aibă un impact negativ asupra 
calității respectivelor controale oficiale. 

(2) Pentru efectuarea controalelor oficiale sau a altor activități oficiale, autoritatea competentă 
solicită  operatorilor să le acorde  accesul necesar la următoarele: 

a) echipamentele și spațiile proprii, precum și la alte spații aflate sub controlul acestora; 
b) sistemele  computerizate de gestionare a informațiilor; 
c) animalele  de reproducție și materialul germinativ provenit de la acestea aflat sub controlul lor; 
d) documente și orice alte informații relevante. 
(3) În cursul controalelor oficiale și al altor activități oficiale, operatorii acordă asistență și 

cooperează cu personalul autorității competente pentru îndeplinirea sarcinilor acestora. 
Art. 17. (1) Controalele oficiale se efectuează după notificarea prealabilă a operatorului, cu 

excepția cazului în care există motive pentru a efectua controale oficiale fără notificare prealabilă. 
(2) Notificarea operatorului se face cu 48 de ore înainte de data propusă pentru realizarea 

controlului. 
(3) Controlul fără notificare prealabilă se execută în urma autosesizărilor, reclamaţiilor, 

informărilor şi/sau sesizărilor cu privire la activităţile efectuate de operatori. 
 

Controlul și inspecția societăților de ameliorare și a exploatațiilor de ameliorare recunoscute 
(autorizate) 

 

Art. 18. În cazul societăților/exploatațiilor de ameliorare recunoscute (autorizate), pentru 
înființarea și conducerea registrelor genealogice/zootehnice, activitățile de control și inspecție 
vizează: 

 

(1) Existența autorizațiilor emise de autoritatea competentă pentru recunoașterea societăților 
de ameliorare și a exploatațiilor de ameliorare; 

(2) Existența regulamentului de organizare și funcționare a registrului genealogic/zootehnic; 
(3) Existența programelor de ameliorare aprobate de autoritatea competentă, în funcție de 

specie și rase, după caz programe de selecție sau programe de conservare; 
(4) Existența notificărilor către autoritatea competentă și a derogărilor făcute de către aceasta, 

privind modificările programelor de ameliorare aprobate, după caz, în funcție de obiectivele urmărite, 
sau a altor activități desfășurate de societățile/exploatațiile de ameliorare recunoscute; 

(5) Existența spațiilor și a echipamentelor adecvate, precum și a personalului calificat și 
suficient pentru desfășurarea în mod eficient a programelor de ameliorare aprobate, după caz, 
programe de selecție sau programe de conservare; 

(6) Existența efectivelor de animale necesare, aflate în exploatații amplasate pe teritoriul 
geografic  unde se derulează programul de ameliorare aprobat; 

(7) Numărul de crescători care participă la derularea programului de ameliorare; 
(8) Existența procedurilor pentru următoarele aspecte: 
a) soluționarea litigiilor cu crescătorii care participă la programele de ameliorare; 
b) egalitatea de tratament pentru crescătorii care participă la programele  de ameliorare; 
c) stabilirea drepturilor și obligațiilor crescătorilor care participă la programele lor de 

ameliorare, precum și ale societății de ameliorare sau ale exploatației de ameliorare; 
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d) stabilirea drepturilor și obligațiilor crescătorilor care sunt membri atunci când se 
prevede un sistem de afiliere a crescătorilor. 

(9) Metoda de identificare individuală a animalelor de reproducție utilizată, care trebuie să fie 
în conformitate cu legislația Uniunii în domeniul sănătății animalelor privind identificarea și 
înregistrarea animalelor din speciile în cauză, cu particularități în funcție de specie, cum ar fi de 
exemplu la animalele de reproducție de rasă pură din specia ecvină care sunt identificate în plus, într-
o adeverință de montă iar atunci când programul de ameliorare impune aceasta, ca mânz sub iapa-
mamă; 

(10) Existența solicitării crescătorilor pentru înscrierea animalelor de reproducție de rasă pură 
în registrele genealogice și în registrele zootehnice; 

(11) Respectarea cerințelor pentru înscrierea animalelor de reproducție de rasă pură în 
secțiunea principală a registrului genealogic;  

(12) Existența solicitării crescătorilor pentru înregistrarea animalelor de reproducție în 
secțiunile suplimentare  a registrului genealogic; 

(13) Respectarea cerințelor pentru înregistrarea animalelor în secțiuni suplimentare ale 
registrului genealogic in conformitate cu legislatia in vigoare; 

(14) Respectarea cerințelor pentru trecerea la secțiunea principală a descendenților animalelor 
înregistrate în secțiuni suplimentare ale registrului genealogic; 

(15) Existența derogărilor pentru societățile de ameliorare si exploatatiile de ameliorare care 
desfășoară un program de ameliorare; 

(16) Existența registrului de tineret (completarea și actualizarea la zi); 
(17) Existența buletinelor de IA, adeverințelor de MN, declarațiilor de fătare; 
(18) Informații privind sistemul și metodele de testare a performanței utilizate: 
a) evidențe ale tuturor datelor rezultate din testările performanțelor și evaluările genetice 

ale animalelor de reproducție din exploatațiile cuprinse în programul de ameliorare aprobat; 
b) detalii privind metodele de înregistrare a caracterelor; 
c) detalii privind modelul de descriere a performanțelor utilizat pentru analiza 

rezultatelor testării performanțelor; 
d) detalii privind parametrii genetici utilizați pentru fiecare caracter evaluat, inclusiv, 

dacă este cazul, detalii privind evaluarea genomică. 
(19) Existența protocoalelor de testare (condițiile de admitere a animalelor de reproducție, 

informațiile privind identitatea și rezultatele anterioare relevante ale testărilor în cazul animalelor 
participante, caracteristicile care trebuie înregistrate, metodele de testare folosite, metoda aplicată 
pentru validarea rezultatelor testării și orice alte informații relevante); 

(20) Caracteristicile care trebuie înregistrate în legătură cu obiectivele de selecție stabilite în 
programele de ameliorare aprobate (caracteristicile legate de producția de lapte, caracteristicile legate 
de producția de carne, caracteristicile legate de producția de lână, caracteristicile legate de producția 
de pielicele, alte caracteristici specifice rasei și speciei); 

(21) Existența fișelor de bonitare, cu particularități în funcție de specie și rasă, corectitudinea 
introducerii datelor în aplicația informatică; 

(22) Metodele statistice utilizate pentru evaluarea genetică, cu particularități în funcție de 
specie; 

(23) Existența și publicarea informațiilor privind defectele genetice și particularitățile 
animalelor de reproducție care au legătură cu programul de ameliorare; 

(24) Alegerea  candidatilor, mame și tați de reproducători, cu particularități în funcție de 
specie și sistemul de reproducție utilizat; 

(25) Nominalizarea împerecherilor, cu particularități în funcție de specie, sistemul de 
reproducție utilizat,  etc.; 

(26) Organizarea testării după performanțe proprii și descendenți, cu particularități în funcție 
de specie, producții, sistemul de reproducție, etc.; 

(27) Existența solicitării crescătorilor pentru eliberarea certificatelor zootehnice; 
(28) Eliberarea de certificate zootehnice pentru animalele de reproducție de rasă pură și pentru 

materialul germinativ provenind de la acestea, în conformitate cu modelele de certificate zootehnice 



6 
 

prevăzute în regulamentul de punere în aplicare, pentru speciile bovine, ovine, caprine, porcine și cu 
modelul de certificat zootehnic inclus în documentul de identificare unic valabil pe durata vieții 
ecvideelor, prevăzut în regulamentul delegat, corectitudinea și veridicitatea completării datelor; 

(29) Eliberarea de certificate zootehnice pentru materialul germinativ, în conformitate cu 
modelele de certificate zootehnice prevăzute în regulamentul de punere în aplicare, corectitudinea și 
veridicitatea completării datelor; 

(30) Existența rezultatelor actualizate privind testarea performanțelor și evaluarea genetică, în 
funcție de specie; 

(31) Numărul de reproducători testați după performanțe proprii ; 
(32) Numărul de persoane implicate în activitățile de întocmire și menținere a registrelor 

genealogice, persoanele responsabile pentru eliberarea certificatelor zootehnice, în funcție de specie 
și rasa; 

(33) Numărul de animale înscrise în registrul genealogic, total, pe categorii, secțiuni, clase, în 
funcție de specie și rasa; 

(34) Numărul de animale bonitate pe exploatații și categorii, corectitudinea și veridicitatea 
completării fișelor de bonitare și a introducerii datelor în aplicația informatică, în funcție de specie și 
rasa; 

(35) Numărul de certificate zootehnice eliberate pe exploatații și categorii, în funcție de 
specie. 

           
Art. 19. În cazul societăților/exploatațiilor de ameliorare care desfășoară controlul oficial al 

performanțelor de producție, activitățile de control și inspecție vizează: 
 

(1) Existența metodologiei pentru efectuarea controlului oficial al performanțelor de 
producție, cu particularități în funcție de specie și producțiile controlate; 

(2) Existența solicitării crescătorilor pentru efectuarea controlului oficial al performanțelor de 
producție; 

(3) Existența listelor nominale a fermelor cuprinse în controlul oficial al performanțelor de 
producție; 

(4) Existența listelor nominale a efectivelor de animale pe ferme; 
(5) Existența personalului necesar pentru activitățile de control, respectiv controlori instruiți, 

care nu sunt în conflict de interese cu exploatațiile în care realizează controlul, corespunzători din 
punct de vedere numeric și specialiști pentru organizarea și desfășurarea controlului, pentru 
înregistrarea datelor în aplicația informatică,  și pentru realizarea supracontrolului, a bazei materiale 
(în funcție de producția controlată), și a echipamentelor pentru înregistrarea, stocarea și transmiterea 
datelor; 

(6) Existența graficelor de control, corectitudinea întocmirii acestora pe exploatații și 
controlori, cu particularități în funcție de specie, producțiile controlate și metoda de control utilizată; 

(7) Metoda de control utilizată, cu particularități în funcție de specie și producțiile controlate; 
(8) Metoda de reproducție utilizată (IA, MN, ET) și existența documentelor pentru 

înregistrarea și monitorizarea activității de reproducție (buletine de IA, adeverințe de MN, declarație 
de fătare, registru de însămânțare/montă și fătări, registru de fermă, etc.); 

(9) Existența buletinelor de control (în funcție de producția controlată); 
 (10) Înregistrarea corectă în aplicaţia informatică a datelor de identificare și pedigree, a 

activității de reproducție (IA, MN, fătări), a datelor de control oficial al performanțelor de producție 
și a fișelor de bonitare, cu particularități în funcție de specie, rasă și producțiile controlate; 

 (11) Prezența controlorului în exploatație, în ziua de control, conform graficului de control, în 
funcție de specie, rasă și producțiile controlate; 

 (12) Aplicarea metodologiei de control, în funcție de specie, rasă și producțiile controlate; 
 (13) Verificarea individualizării și a identității animalelor înscrise în buletinele de control, a 

apartenenței de rasă, a evidențelor primare din exploatație (metoda de reproducție utilizată, 
înregistrare IA, MN, fătări), ieșirile de animale, a echipamentelor de control, care trebuie să fie 
calibrate, instalate corespunzător și utilizate corect, etc; 
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 (14) Completarea informațiilor în buletinele de control, în funcție de specie, rasă și producțiile 
controlate; 

 (15) Transmiterea buletinelor de control, în funcție de caz, către laborator sau către societatea 
de ameliorare; 

 (16) Existența buletinelor de analiză; 
  (17) Transmiterea rezultatelor controlului către crescători; 

(18) Existența contractului de prestări servicii încheiat cu un laborator acreditat RENAR sau 
în curs de acreditare, în funcție de caz,  pentru efectuarea controlului calitativ al laptelui, în cazul în 
care societatea de ameliorare nu deține laborator propriu acreditat RENAR sau în curs de acreditare; 

(19) Existența notelor de supracontrol și a notelor/rapoartelor de control. 
 

Art. 20. În cazul societăților/exploatațiilor de ameliorare care externalizează activitățile 
specifice legate de gestionarea programelor lor de ameliorare, testarea performanțelor și evaluarea 
genetică unor părți terțe, activitățile de control și inspecție vizează: 

 

(1) Existența în solicitările făcute de societățile/exploatațiile de ameliorare pentru aprobarea 
programelor de ameliorare, a activităților pe care intenționează să le externalizeze către părți terțe, 
numele și datele de contact ale părților terțe respective; 

(2) Existența contractului de prestării servicii încheiat cu o parte terță pentru prelucrarea 
datelor și evaluarea genetică; 

(3) Existența contractului de prestării servicii încheiat cu o parte terță pentru efectuarea 
controlului oficial al performanțelor de producție; 

(4) Existența contractului de prestării servicii încheiat cu o parte terță pentru efectuarea 
testării performanței proprii, etapa de apreciere a activității de reproducție și formarea pachetelor de 
doze, în vederea stabilirii fertilităţii (determinarea capacităţii fecundante) şi obţinerea descendenţei; 

(5) Existența informațiilor detaliate cu privire la cine efectuează testarea performanțelor sau 
evaluarea genetică, puse  la dispoziția publicului de către societățile/exploatațiile de ameliorare. 
 
 

Controlul și inspecția terților care efectuează activități specifice legate de gestionarea 
programelor de ameliorare,  testarea performanțelor și evaluarea genetică 

 

Art. 21. Pentru părțile terțe desemnate de societățile de ameliorare pentru efectuarea 
controlului oficial al performanțelor de producție, activitățile de control și inspecție vizează: 

 

(1) Existența contractului de prestării servicii încheiat cu o societate/exploatație de ameliorare 
pentru efectuarea controlului oficial al performanțelor de producție; 

(2) Existența autorizației eliberate de autoritatea competentă pentru efectuarea controlului 
oficial al performanțelor de producție; 

(3) Existența metodologiei pentru efectuarea controlului oficial al performanțelor de 
producție, cu particularități în funcție de specie și producțiile controlate, avizată de 
societatea/exploatație de ameliorare; 

(4) Existența solicitării crescătorilor pentru efectuarea controlului oficial al performanțelor de 
producție; 

(5) Existența listelor nominale a fermelor cuprinse în controlul oficial al performanțelor de 
producție; 

(6) Existența listelor nominale a efectivelor de animale pe ferme; 
(7) Existența personalului necesar pentru activitățile de control, respectiv controlori instruiți, 

care nu sunt în conflict de interese cu exploatațiile în care realizează controlul, corespunzători din 
punct de vedere numeric și specialiști pentru organizarea și desfășurarea controlului, pentru 
înregistrarea datelor în aplicația informatică și pentru realizarea supracontrolului, a bazei materiale 
(în funcție de producția controlată), și a echipamentelor pentru înregistrarea, stocarea și transmiterea 
datelor; 

(8) Existența graficelor de control, corectitudinea întocmirii acestora pe exploatații și 
controlori, cu particularități în funcție de specie, producțiile controlate și metoda de control utilizată; 
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(9) Metoda de control utilizată, cu particularități în funcție de specie și producțiile controlate; 
(10) Metoda de reproducție utilizată (IA, MN, ET) și existența documentelor pentru 

înregistrarea și monitorizarea activității de reproducție (buletine de IA, adeverințe de MN, declarație 
de fătare, registru de însămânțare/montă și fătări, registru de fermă, etc.); 

(11) Existența buletinelor de control (în funcție de producția controlată); 
 (12) Existența buletinelor de analiză; 

(13) Existența fișelor de bonitare, cu particularități în funcție de specie și rasă; 
 (14) Înregistrarea corectă în aplicaţia informatică a datelor de identificare și pedigree, a 

activității de reproducție (IA, MN, fătări), a datelor de control oficial al performanțelor de producție 
și a fișelor de bonitare; 

 (15) Transmiterea datelor înregistrate în aplicația informatică către societățile de ameliorare 
autorizate pentru conducerea registrelor genealogice; 

 (16) Prezența controlorului în exploatație, în ziua de control, conform graficului de control, în 
funcție de specie, rasă și producțiile controlate; 

 (17) Aplicarea metodologiei de control, în funcție de specie, rasă și producțiile controlate; 
 (18) Verificarea individualizării și a identității animalelor înscrise în buletinele de control, a 

apartenenței de rasă, a evidențelor primare din exploatație (metoda de reproducție utilizată, 
înregistrare IA, MN, fătări), ieșirile de animale, a echipamentelor de control, care trebuie să fie 
calibrate, instalate corespunzător și utilizate corect, etc; 

 (19) Completarea informațiilor în buletinele de control, în funcție de specie, rasă și producțiile 
controlate; 

 (20) Transmiterea buletinelor de control, în funcție de caz, către laborator sau către societatea 
de ameliorare; 

(21) Transmiterea rezultatelor controlului către crescători; 
(22) Existența contractului de prestări servicii încheiat cu un laborator acreditat RENAR sau 

în curs de acreditare pentru efectuarea controlului calitativ al laptelui; 
(23) Existența contractului de prestării servicii încheiat cu o organizație pentru prelucrarea 

datelor și evaluarea genetică; 
(24) Existența notelor de supracontrol și a notelor/rapoartelor de control. 

 

Art. 22. Pentru părțile terțe desemnate de societățile de ameliorare pentru prelucrarea datelor 
și evaluarea genetică, activitățile de control și inspecție vizează: 

 

(1) Existența contractului de prestării servicii încheiat cu o societate/exploatație de ameliorare 
pentru efectuarea prelucrării datelor și evaluării genetice; 

(2) Existența autorizației eliberate de autoritatea competentă pentru efectuarea prelucrării 
datelor și evaluării genetice; 

(3) Existența echipamentelor necesare și a personalului calificat corespunzător pentru 
efectuarea prelucrării datelor și evaluării genetice; 

(4) Existența angajamentelor că vor respecta normele și standardele stabilite de ICAR sau că 
vor participa la activitățile desfășurate de centrele de referință ale Uniunii Europene; 

(5) Aplicația informatică utilizată pentru prelucrarea datelor și evaluarea genetică; 
(6) Metodele statistice și parametrii genetici utilizați pentru evaluarea fiecărui caracter, în 

concordanță cu normele și standardele stabilite de centrele de referință relevante ale Uniunii 
Europene sau de principiile convenite de ICAR. 

 

Controlul și inspecția crescătorilor care participă la programele de ameliorare 

Art. 23. Activitățile de control și inspecție vizează: 

(1) Existența contractelor de prestări servicii încheiate cu o societate de ameliorare sau o parte 
terță desemnată de către aceasta, pentru efectuarea  controlului oficial al performanțelor de producție, 
în funcție de specie, rasa și producția controlată; 

(2) Efectivele de animale aflate în controlul oficial al performanțelor de producție, în funcție 
de specie, pe rasa, acategorii, stări fiziologice sau tipuri de unități; 
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(3) Metoda de individualizare a efectivelor de animale aflate în controlul oficial al 
performanțelor de producție; 

(4) Metoda de control utilizată, în funcție de specie și producția controlată; 
(5) Metoda de reproducție utilizată (IA, MN, ET) și existența documentelor pentru 

înregistrarea și monitorizarea activității de reproducție (buletine de IA, adeverințe de MN, autorizații 
ale reproducătorilor, declarație de fătare, registru de însămânțare/montă și fătări, registru de fermă, 
etc.); 

(6) Completarea și conducerea evidențelor primare și a registrelor de fermă, în funcție de 
specie; 

(7) Existența și tipul instalației de muls, in functie de caz; 
(8) Existența buletinelor de control, și/sau a buletinelor de analiză, în funcție de specie și 

producția controlată; 
(9) Existența notelor de supracontrol și a notelor/rapoartelor de control. 

 

Controlul și inspecția centrelor de colectare și de depozitare a materialului seminal, a 
centrelor de depozitare a embrionilor și a echipelor de colectare sau producere a embrionilor 

 

Art. 24. Activitățile de control și inspecție vizează: 

(1) Existența contractului de prestării servicii încheiat cu o societate de ameliorare pentru 
efectuarea testării performanței proprii, etapa de creștere dezvoltare și etapa de apreciere a activității 
de reproducție, precum și formarea pachetelor de doze, în vederea stabilirii fertilităţii (determinarea 
capacităţii fecundante) şi obţinerea descendenţei; 

(2) Existența protocolului de testare încheiat cu o societate de ameliorare pentru efectuarea 
testării performanței proprii, în care sunt stabilite condițiile de admitere a animalelor de reproducție, 
informațiile privind identitatea și rezultatele anterioare relevante ale testărilor în cazul animalelor 
participante, caracteristicile care trebuie înregistrate, metodele de testare folosite și orice alte 
informații relevante; 

(2) Existența autorizației eliberată de autoritatea competentă, ca materialul germinativ produs 
și stocat într-un centru de colectare și de depozitare a materialului seminal, un centru de depozitare a 
embrionilor sau de o echipă de colectare sau producere a embrionilor autorizate, să fie însoțit de un 
certificat zootehnic emis pe baza informațiilor primite de la societatea de ameliorare/exploatația de 
ameliorare, de către entitățile menționate; 

(3) Identificarea reproducătorilor introduși în testare după performanțe proprii, pe baza 
certificatelor zootehnice și a determinării paternității; 

(4) Rezultatele reproducătorilor obţinute la aprecierea capacității de creștere dezvoltare; 
(5) Rezultatele reproducătorilor obţinute la aprecierea capacităţii de reproducţie și destinația 

acestora; 
(6) Formarea pachetelor de doze și difuzarea acestora către societatea de ameliorare. 

 

Controlul și inspecția laboratoarelor pentru evaluarea calității laptelui 
 

Art. 25. Activitățile de control și inspecție vizează: 

(1) Existența acreditării eliberată de Asociaţia de Acreditare din România – Organismul 
Național de Acreditare (RENAR), pentru funcționarea laboratorului; 

(2) Existența contractelor de prestări servicii cu societățile de ameliorare sau părțile terțe 
desemnate de acestea pentru efectuarea controlului calitativ al laptelui; 

(3) Respectarea metodologiei de lucru și a condițiilor de acreditare; 
(4) Numărul de probe de lapte neconforme (lipsa agentului de conservare, valori ale 

parametrilor analizați în afara limitelor, trimiterea cu întârziere a probelor de lapte la laborator, etc.); 
(5) Emiterea și transmiterea buletinelor de calitate către operatori. 
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Transparența controalelor oficiale și întocmirea notelor/rapoartelor de control 

 

 Art. 26. Autoritatea competentă efectuează controale oficiale cu un nivel înalt de transparență 
și pune la dispoziția publicului informații relevante cu privire la organizarea și efectuarea 
controalelor oficiale. 

Art. 27. (1) Autoritatea competentă întocmește note sau rapoarte pentru fiecare control oficial 
pe care îl efectuează, care conțin următoarele: 

a) scopul controlului oficial; 
b) metodele de control aplicate; 
c) rezultatele controlului oficial; 

      d) după caz, măsurile pe care autoritățile competente le impun operatorilor, ca urmare a 
controlului oficial. 

(2) Cu excepția cazului în care scopurile anchetelor judiciare sau protecția procedurilor 
judiciare prevăd altfel, autoritatea competentă furnizează operatorilor care au fost supuși unui control 
oficial o copie a notei/raportului de control. 

Art. 28. (1) La finalizarea acțiunilor de control care s-au desfășurat la operatorul verificat se 
va mentiona in nota sau raportul de control ca toate documentele solicitate in original si puse la 
dispozitie de operator au fost restituite. Copiile documentelor solicitate certificate conform cu 
originalul au fost atasate notei sau raportului de control; 
 

Măsuri în caz de neconformitate 

 Art. 29. (1)   În cazul în care se constată o neconformitate, autoritatea competentă ia măsuri 
pentru: 

 a) stabilirea originii și amplorii neconformității, precum și a responsabilităților operatorilor în 
cauză; 

 b) se asigură că operatorii în cauză remediază cazurile de neconformitate și previn repetarea 
acestora. 

(2) Atunci când decid asupra măsurilor care trebuie luate, autoritatea competente iau în 
considerare natura neconformității și antecedentele operatorilor în cauză în ceea ce privește 
conformitatea. 

(3) Autoritatea competente iau în special următoarele măsuri, după caz: 
a) dispune ca societatea de ameliorare să amâne înscrierea în registrele genealogice a 

animalelor de reproducție de rasă pură sau ca exploatația de ameliorare să amâne înregistrarea în 
registrele zootehnice; 

 b) dispune ca animalele de reproducție sau materialele germinative provenite de la acestea să 
nu fie utilizate pentru reproducție în conformitate cu regulamentul ameliorării animalelor; 

  c) suspendă eliberarea de certificate zootehnice de către societatea de ameliorare sau de către 
exploatația de ameliorare; 

 d) suspendă sau retrage aprobarea unui program de ameliorare desfășurat de o societate de 
ameliorare sau de o exploatație de ameliorare, în cazul în care activitățile respectivei societăți de 
ameliorare sau exploatații de ameliorare nu respectă în mod repetat, continuu sau general cerințele 
programului de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) și, după caz, cu 
articolul 12, din regulamentul ameliorării animalelor; 

 e) retrage recunoașterea societății de ameliorare sau a exploatației de ameliorare acordată în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (3), în cazul în care respectiva societate de ameliorare sau 
exploatație de ameliorare nu respectă în mod repetat, continuu sau general cerințele prevăzute la 
articolul 4 alineatul (3), din regulamentul ameliorării animalelor; 

  f) ia orice altă măsură pe care o consideră adecvată în vederea asigurării conformității cu 
normele prevăzute în  regulamentul ameliorării animalelor. 

Art. 30. (1) În urma controalelor oficiale autoritatea competentă  întocmeşte o notă/raport de 
control,  care se distribuie astfel:  
    a) un exemplar la ANZ;  
    b) un exemplar la operator; 



11 
 

    (2) În funcţie de rezultatul evaluării notei/raportului de control, se dispune, după caz, 
menţinerea autorizării, suspendarea activităţii ori retragerea autorizării, până la remedierea 
deficienţelor. 
 

Suspendarea, retragerea şi anularea activităților, aprobării programelor de ameliorare, 
autorizării operatorilor 

 

    Art. 31. (1) În cazul în care, în urma analizării notei/raportului de control, întocmite cu ocazia 
controlului oficial, se constată că operatorul nu mai îndeplineşte condiţiile sau criteriile în 
conformitate cu regulamentul ameliorării animalelor, altele decât cele care atrag retragerea acesteia, 
comisia întocmeşte un raport de suspendare a activităților respective.  
 (2) Raportul de suspendare a activităților respective cuprinde:  
    a) abaterile constatate;  
    b) propunerea pentru suspendarea activităților;  
   c) atenţionarea operatorului ca în termen de cel mult 60 de zile de la comunicare să remedieze 
abaterile constatate;  
   d) căi de atac.  
    (3) Raportul de suspendare se vizează de către şeful structurii de ameliorare şi se aprobă de 
către conducătorul autorităţii competente.   
   (4) Raportul de suspendare se întocmește în 3 exemplare, în termen de 15 zile de la data 
înregistrării notei/raportului de control la autoritatea competentă, şi se comunică în termen de 5 zile 
de la data întocmirii acestuia:  
    a) operatorului;  
    b) CRZ - OJZ. 
            Art. 32. Autorizaţia/Aprobarea/Recunoasterea se suspendă dacă:  

 (1) a) se constată că societatea/exploatația de ameliorare nu respecta cerințele prevăzute la 
articolul 4 alineatul (3), din regulamentul ameliorării animalelor;   

b) se constată că societatea/exploatația de ameliorare nu respectă cerințele programului de 
ameliorare aprobat; 

c) se constată că societatea/exploatația de ameliorare nu respectă modelul și conținutul 
certificatelor zootehnice, în conformitate cu regulamentul de punere în aplicare și regulamentul 
delegat; 
    d) se constată că nu sunt respectate condiţiile pentru înregistrarea şi transmiterea datelor în și 
către bazele de date ale societăților/exploatațiilor de ameliorare;  
           (2) Suspendarea activităților încetează dacă, în termenul comunicat, operatorul face dovada 
respectării cerințelor și condițiilor, prin depunerea la autoritatea competentă a unor documente și/sau 
dovezi clare, în acest sens.  
    Art. 33. Autorizaţia/Aprobarea/Recunoasterea se retrage dacă:  

a) se constată că societatea/exploatația de ameliorare nu respectă în mod repetat, continuu sau 
general cerințele prevăzute la articolul 4 alineatul (3), din regulamentul ameliorării animalelor;   

b) se constată că societatea/exploatația de ameliorare nu respectă în mod repetat, continuu sau 
general cerințele programului de ameliorare aprobat; 

c) se constată că societatea/exploatația de ameliorare nu respectă în mod repetat, continuu sau 
general, modelul și conținutul certificatelor zootehnice, în conformitate cu regulamentul de punere în 
aplicare și regulamentul delegat; 
    d) se constată că nu sunt respectate condiţiile pentru înregistrarea şi transmiterea datelor în și 
către bazele de date ale societăților/exploatațiilor de ameliorare;  
    e)   sustragere de la efectuarea controlului;  
    f)   se constată că operatorul autorizat, pe perioada suspendării, a desfășurat activitățile 
suspendate;  
    g) nu se face dovada îndeplinirii cerințelor și condiţiilor activităților desfășurate, în termenul 
comunicat cu ocazia suspendării.  
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    Art. 34. (1) În cazul în care în urma analizării notei/raportului de control, întocmită cu ocazia 
controlului oficial, se constată existenţa uneia/unora din situaţiile prevăzute la art. 44, comisia 
întocmeşte un raport de retragere a autorizaţiei.  
  (2) Raportul de retragere a autorizaţiei cuprinde:  
    a) abaterile constatate;  
    b) propunerea pentru retragerea autorizaţiei;  
    c) căi de atac.  
    (3) Raportul de retragere se vizează de către şeful structurii de ameliorare şi se aprobă de către 
conducătorul autorităţii competente.  
    (4) Raportul de retragere se întocmeşte în 3 exemplare, în termen de 15 zile de la data 
înregistrării notei/raportului de control la autoritatea competentă, şi se comunică în termen de 5 zile 
de la data întocmirii acestuia:  
    a) operatorului controlat;  
    b) CRZ - OJZ.  
    Art. 35. (1) Operatorul căruia i-a fost retrasă autorizaţia poate solicita o nouă autorizare 
numai după expirarea a doi ani de la data retragerii autorizaţiei anterioare.  
      

Cooperarea și asistența administrativă 

Art. 36. (1) În cazul în care neconformitățile  își au originea, se extind sau au efecte în mai 
multe state membre autoritățile competente din statele membre respective cooperează între ele și își 
acordă reciproc asistență administrativă în vederea asigurării unei aplicări corecte a normelor 
prevăzute în regulamentul ameliorării animalelor. 
 (2) Cooperarea și asistența administrativă include următoarele aspecte: 
 a) adresarea de către o autoritatea competentă dintr-un stat membru (denumită în continuare 
„autoritatea competentă solicitantă”) unei autorități competente dintr-un alt stat membru (denumită în 
continuare „autoritatea competentă căreia i-a fost adresată solicitarea”) a unei cereri motivate în 
vederea furnizării informațiilor necesare pentru efectuarea controalelor oficiale sau pentru adoptarea 
de măsuri în urma acestora; 
 b) într-un caz de neconformitate care poate avea implicații pentru alte state membre, 
notificarea autorităților competente din respectivele state membre de către autoritatea competentă 
care este la curent cu neconformitatea în cauză; 
 c) furnizarea de către autoritatea competentă căreia i-a fost adresată solicitarea a informațiilor 
și documentelor necesare către autoritatea competentă solicitantă, fără întârzieri nejustificate, de 
îndată ce informațiile și documentele pertinente sunt disponibile; 
 d) investigații sau controale oficiale efectuate de autoritatea competentă căreia i-a fost 
adresată solicitarea necesare pentru: 
 - a furniza autorității competente solicitante toate informațiile și documentele necesare, 
inclusiv informații referitoare la rezultatele acestor investigații sau controale oficiale și, după caz, 
măsurile luate în acest sens; 
 - a verifica, dacă este necesar, la fața locului, respectarea normelor prevăzute în  regulamentul 
ameliorării animalelor, în limita competențelor sale; 
 e) prin acord între autoritățile competente în cauză, participarea unei autorități competente 
dintr-un stat membru la controalele oficiale la fața locului efectuate de către autoritățile competente 
dintr-un alt stat membru. 
 (3) În cazul în care controalele oficiale efectuate asupra animalelor de reproducție sau a 
materialului germinativ provenit de la acestea, originare dintr-un alt stat membru, stabilesc cazuri 
repetate de nerespectare a normelor prevăzute în regulamentul ameliorării animalelor, autoritatea 
competentă a statului membru care a efectuat controalele oficiale respective informează fără 
întârziere Comisia și autoritățile competente ale celorlalte state membre. 
 (4) Comunicarea între autoritățile competente se realizează în scris, în format tipărit sau 
electronic. 
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Constatarea și aplicarea răspunderilor și sancțiunilor în cazul încălcării regulamentului 
ameliorării animalelor și legislației naționale 

 

Art. 37. (1) Statele membre stabilesc sancțiunile care se aplică în cazul încălcării  
regulamenului ameliorării animalelor și iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea 
acestora. 

(2) Sancțiunile aplicate trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive. 
 (3) Răspunderile și sancțiunile care se constată și se aplică în cazul încălcării regulamentului 
ameliorării animalelor și legislației naționale sunt prevăzute în Legea Zootehniei nr. 32/2019, cu 
modificările și completările ulterioare.  

Art. 38. (1) Conform legislației în vigoare sancțiunile contravenționale sunt principale și 
complementare. 

(2) Sancțiunile contravenționale principale sunt: 
a) avertismentul; 
b) amenda contravențională; 

3) Sancțiunile contravenționale complementare sunt: 
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenții; 
b) suspendarea sau anularea, dupa caz, a avizului sau a autorizației de exercitare a unei activități; 
c) închiderea unității; 
d) suspendarea activității agentului economic; 
e) retragerea avizului sau a autorizației pentru anumite operațiuni sau activități, temporar sau 
definitiv. 

Art. 39. (1) Avertismentul și amenda contravențională se pot aplica oricărui contravenient 
persoană fizică sau juridică. 

(2) Avertismentul constă în atenționarea verbală sau scrisă a contravenientului asupra 
pericolului social al faptei săvârșite, însoțită de recomandarea de a respecta dispozițiile legale. 

(3) Avertismentul se aplică în cazul în care fapta este de gravitate redusă. 
(4) Avertismentul se poate aplica și în cazul în care actul normativ de stabilire și sancționare a 

contravenției nu prevede această sancțiune. 
Art. 40. (1) Contravenția se constată printr-un proces-verbal  încheiat de inspectorul de stat, 

care stabilește și sancționează contravenția. 
(2) Procesul-verbal de constatare a contravenției va cuprinde în mod obligatoriu: data și locul 

unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte inspectorul de stat; 
datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupația și locul de muncă 
ale contravenientului; descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a 
fost săvârșită, precum și arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității faptei și la 
evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabilește și se 
sancționează contravenția; posibilitatea achitării în termen de 15 zile a jumătate din minimul amenzii 
prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a 
căii de atac și organul la care se depune plângerea. 

(3) În situația în care contravenientul este persoană juridică în procesul-verbal se vor face 
mențiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului 
și codul fiscal ale acesteia, precum și datele de identificare a persoanei care o reprezintă. 

(7) În momentul încheierii procesului-verbal inspectorul de stat este obligat să aducă la 
cunoștința contravenientului dreptul de a face obiecțiuni cu privire la conținutul actului de constatare. 
Obiecțiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica "Alte mențiuni", sub sancțiunea 
nulității procesului-verbal. 

Art. 41. Lipsa mențiunilor privind numele, prenumele și calitatea inspectorului de stat, 
numele și prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii și a sediului 
acesteia, a faptei săvârșite și a datei comiterii acesteia sau a semnăturii inspactorului de stat atrage 
nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata și din oficiu.  

Art. 42. Contravenientul este obligat să prezinte inspectorului de stat, la cerere, actul de 
identitate. În caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului inspectorul de stat poate apela la 
ofițeri și subofițeri de poliție, jandarmi sau gardieni publici.  
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Art. 43. (1) Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de inspectorul de stat și de 
contravenient. În cazul în care contravenientul nu se află de față, refuză sau nu poate să semneze, 
inpectorul de stat va face mențiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel 
puțin un martor . În acest caz procesul-verbal va cuprinde și datele personale din actul de identitate al 
martorului și semnătura acestuia.  

(2) În lipsa unui martor inspectorul de stat va preciza motivele care au condus la încheierea 
procesului-verbal în acest mod. 

Art. 44. (1) Dacă o persoană săvârșește mai multe contravenții constatate în același timp de 
același inspector de stat, se încheie un singur proces-verbal.  

Art. 45. (1) În cazul în care prin actul normativ de stabilire și sancționare a contravențiilor nu 
se prevede altfel, inspectorul de stat, prin procesul-verbal de constatare, aplică și sancțiunea. 

(2) Sancțiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ și trebuie să fie proporțională 
cu gradul de pericol social al faptei săvârșite, ținându-se seama de împrejurările în care a fost 
săvârșită fapta, de modul și mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, 
precum și de circumstanțele personale ale contravenientului și de celelalte date înscrise în procesul-
verbal. 

Art. 46. (1) Procesul-verbal se va înmâna sau, după caz, se va comunica, în copie, 
contravenientului. 

(2) Comunicarea se face de către organul care a aplicat sancțiunea, în termen de cel mult două 
luni de la data aplicării acesteia. 

(3) În situația în care contravenientul a fost sancționat cu amendă, odată cu procesul-verbal, 
acestuia i se va comunica și înștiințarea de plată . În înștiințarea de plată se va face mențiunea cu 
privire la obligativitatea achitării amenzii la instituțiile abilitate să o încaseze, potrivit legislației în 
vigoare, în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând să se procedeze la executarea 
silită. 

Art. 47. (1) Dacă inspectorul de stat aplică și sancțiunea, iar contravenientul este prezent la 
încheierea procesului-verbal, copia de pe acesta și înștiințarea de plată se înmânează 
contravenientului, făcându-se mențiune în acest sens în procesul-verbal. Contravenientul va semna de 
primire. 

(2) În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deși prezent, refuză să semneze 
procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum și a înștiințării de plată se face de către inspectorul de 
stat în termen de cel mult două luni de la data încheierii. 

Art. 48. Comunicarea procesului-verbal și a înștiințării de plată se face prin poștă, cu aviz de 
primire, sau prin afișare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operațiunea de afișare se 
consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puțin un martor .  

Art. 49.  Contravenientul poate achita în termen de 15 zile de la data încheierii procesului-
verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul 
normativ, inspectorul de stat făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. În actul 
normativ de stabilire a contravențiilor această posibilitate trebuie menționată în mod expres.  

Art. 50.  Dacă inspectorul de stat împuternicit să aplice sancțiunea apreciază că fapta a fost 
săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, constituie infracțiune, sesizează organul de 
urmărire penală competent. 

Art. 51. Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se 
poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. 

Art. 52. (1) Plângerea se depune la judecatoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită 
contravenția. 

(2) Controlul aplicării și executării sancțiunilor contravenționale principale și complementare 
este de competenta exclusivă a instanței prevăzute la alin. (1).  

Art. 53. (1) În conformitate cu prevederile legale în vigoare persoanele juridice au obligația 
să țină un registru unic de control. 
            (2) Registrul unic de control are ca scop evidențierea tuturor controalelor desfășurate la 
persoanele juridice de către toate organele de control specializate. 
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(3) Organele de control au obligația de a consemna în registru, înaintea începerii controlului, 
următoarele elemente: numele și prenumele persoanelor împuternicite de a efectua controlul, unitatea 
de care aparțin, numărul legitimației de control, numărul și data delegației/ordinului de deplasare, 
obiectivele controlului, perioada controlului, perioada controlată, precum și temeiul legal în baza 
căruia se efectuează controlul. 

(4) Organele de control  sunt obligate ca înainte de începerea acțiunii de control să consulte 
actele de control încheiate anterior, care au legătură cu domeniul lor de activitate, pentru a cunoaște 
constatările făcute, măsurile stabilite și stadiul îndeplinirii lor. 

  (5) În situația neprezentării registrului unic de control, verificarea se efectuează, iar cauzele 
neprezentării se consemnează în actul de control. 
 
                                                             

 

  
 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
           AGENŢIA  NAŢIONALĂ  PENTRU  ZOOTEHNIE 
                    ,, Prof.  Dr.  G.  K.  CONSTANTINESCU ,, 
             Direcția Inspecție de Stat în Zootehnie 
 
 

 

 
Nr. ..................... din .............................. 
 

Ordin de control 
 
 

Având în vedere prevederile Legii Zootehniei nr. 32/2019, cu modificările şi completările 
ulterioare, H.G. nr. 1188/2014, cu modificările şi completările ulterioare și O.M. 344/2019, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 

Având în vedere prevederile Regulamentului nr. 1012/2016, privind condițiile zootehnice și 
genealogice aplicabile ameliorării animalelor de reproducție de rasă pură, a porcilor de reproducție 
hibrizi și a materialului germinativ provenit de la acestea, comerțului cu acestea și introducerii lor în 
Uniune și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 652/2014 și a Directivelor 89/608/CEE și 
90/425/CEE ale Consiliului, precum și de abrogare a anumitor acte în sectorul ameliorării animalelor 
(„Regulamentul privind ameliorarea animalelor”), 
 

Directorul general al Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie, emite prezentul ordin de control. 
 

1. Comisia de control va efectua o acțiune de control și inspecție la 
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................., 
în perioada ................................................................... 

 
 2. Tematica de control: 

1. ......................................................................................................................................................; 
2. ......................................................................................................................................................; 
3. ......................................................................................................................................................; 
4. ......................................................................................................................................................; 
5. ......................................................................................................................................................; 

 Perioada supusă controlului ......................................... 
 
3. Controlul și inspecția vor fi efectuate de comisia de control formată din: 

1. Numele și prenumele – funcția; 
2. Numele și prenumele – funcția; 
3. Numele și prenumele – funcția. 
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 4. La finalizarea controlului comisia va întocmi o notă/raport de control, care va fi prezentată 
(prezentat) conducerii ANZ. 

 
 

 
Director general, 

 
 
 
 
 


