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NOTĂ 

privind aplicarea H.G. nr. 551/ 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu 

sunt destinate consumului uman 
 

 

 În Monitorul Oficial nr. 664/ 30 august 2016 a fost publicată Ordonanța 
Guvernului nr. 24/ 2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare 
a deşeurilor de origine animal, modificată și completată în anul 2017 și 2018. 

Actul normativ a fost aprobat urmarea scrisorii Comisarului European cu privire 
la deficienţele privind subprodusele de origine animală provenite din gospodăriile 
populației şi iminenţa declaşării procedurii de infrigement, scrisoare prin care se solicită 
implicarea autorităţilor relevante în găsirea de soluţii eficiente. Ținând cont că această 
situație trebuia tratată ca o problemă de interes național la nivelul tuturor gospodăriilor 
populației și pentru a evita declanşarea procedurii de infringement, a fost necesară 
adoptarea în regim de urgenţă a unor astfel de măsuri de reglementare prevăzute de 
prezenta ordonanţă de urgenţă, în caz contrar existând riscul de periclitare a gradului de 
securitate a populaţiei vizând interesul naţional. 

 Conform art. 5 alin. (3) la nivelul judeţelor, consiliile judeţene, iar la nivelul 
municipiului Bucureşti, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, organizează şi 
sunt responsabile pentru desfăşurarea activităţii de neutralizare a animalelor moarte 
provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, având obligaţia de a 
asigura contractual, în condiţiile legii, realizarea acestei activităţi de neutralizare cu 
o unitate de ecarisare autorizată conform legislaţiei în vigoare. 

 



 De asemenea, în alin. (4) al aceluiași articol se precizează că, autorităţile 
administraţiei publice locale sesizate informează de îndată consiliul judeţean, care 
anunţă în cel mai scurt timp posibil prestatorul de servicii contractat, acesta având 
sarcina de a transporta cadavrele de animale la unităţile de neutralizare a acestora. 
Autorităţile administraţiei publice locale vor întocmi, potrivit legii, registre de evidenţă 
a transporturilor, categoriilor şi cantităţilor de subproduse de origine animală trimise 
către unităţile de neutralizare, iar consiliul judeţean întocmeşte un centralizator al 
acestor registre de evidenţă. Procedura de colaborare între consiliile locale şi 
consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti se stabileşte 
prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe. 

 Resursele financiare necesare realizării activităţii de colectare, transport, 
depozitare şi neutralizare a animalelor moarte de către consiliile judeţene şi Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti, se asigură, integral, prin transferuri de la bugetul 
de stat către bugetele locale ale judeţelor, respectiv bugetul local al municipiului 
Bucureşti, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

 În M.O. nr. 664/ 31 iulie 2018 a fost publicată H.G. nr. 551/ 2018 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului 
nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a 
subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman. 

 În ceea ce privește asigurarea resurselor financiare, conform Anexei la 
hotărârea de guvern, sunt mai multe aspecte ce trebuie discutate: 

- Art. 11 alin. (1) prevede că Resursele financiare necesare consiliilor judeţene şi 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru realizarea activităţii de 
neutralizare a animalelor moarte provenite de la crescătorii individuali de 
animale se asigură prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale 
ale judeţelor, respectiv bugetul local al municipiului Bucureşti, prin bugetul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

- Art. 12- Resursele financiare sunt accesibile pria accesarea unei scheme de ajutor 
de stat, având ca obiect acordarea de servicii subvenționate crescătorilor 
individuali de animale, definiți beneficiari ai schemei, pentru animalele moarte 
provenite din gospodăriile acestora. 

Dacă pornim de la definiția crescătorilor individuali de animale, din O.G. 
nr. 24/ 2016, aceștia sunt persoane fizice care cresc sau deţin animale de interes 
economic în gospodăriile individuale, în exploataţii nonprofesionale. 

În textul ordonanței, respectiv a hotărârii de guvern nu regăsim însă cine 
suportă costurile pentru neutralizarea materialelor de categoria 1 (cadavre 
rumegătoare, ale animalelor de companie, materiale cu risc specificat, cadavre 



animale sălbatice suspecte der boli epizootice, amestecuri de material de 
categoria 1 cu material de categoria 2). 

- În vederea includerii în schema de ajutor de stat a crescătorilor individuali de 
animale, direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor întocmesc o 
listă pe care o transmit consiliului județean. 
Cu alte cuvinte, dacă din varii motive, un crescător individual de animale nu este 
pe această listă, cheltuiala pentru neutralizarea animalelor moarte din gospodăria 
acestuia, nu este eligibilă. 

- Art. 13 alin.(4)- (5) stabilește intensitatea ajutorului de stat de 100% din costul 
activităţii de transport al animalelor moarte, cuprinzând preluarea, încărcarea în 
mijlocul de transport şi descărcarea din mijlocul de transport, şi 75% din costul 
activităţii de distrugere a animalelor moarte, valoarea maximă a acestuia fiind de 
900 lei/ tonă animale moarte, în limita bugetului aprobat.  
Diferența de 25% din costul activităţii de distrugere a animalelor moarte este 
suportată direct de crescătorii individuali de animale. 
La calcularea prețului / kg reiese prețul maxim de 0,90 lei/ kg (fără TVA).  Nu 
avem o reprezentare foarte clară a prețului practicat de societățile de profil 
(deoarece până în prezent au fost practicate prețuri de 0,7 lei – 1 leu/ kg plus un 
tarif de deplasare / km sau consiliile locale au achitat abonament lunar (în general 
200 lei/ lună) indiferent de cantitățile de deșeuri ridicate. Ce se întâmplă în cazul 
în care prețul practicat de piață depășește valoarea maximă aprobată prin 
hotărârea de guvern, cine suportă diferența? 

- Art. 15- Valoarea maximă a ajutorului de stat nu include TVA, aceasta fiind 
neeligibilă în cadrul prezentei. 

Pe de altă parte art. 5 alin. (5) din O.G. nr. 24/ 2016 spune că resursele 
financiare necesare realizării activităţii de colectare, transport, depozitare şi 
neutralizare a animalelor moarte de către consiliile judeţene şi Consiliul General 
al Municipiului Bucureşti, prevăzute la alin. (3), se asigură, integral, prin 
transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale ale judeţelor, respectiv 
bugetul local al municipiului Bucureşti, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale. 

 Cine suportă diferența reprezentând contravaloarea TVA-ului? 
- Când se aprobă în buget și în ce bază sumele pentru această activitate 

reprezentând transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale ale judeţelor? 
După încasare, funcție de aprobarea schemei de ajutor de stat? 

Așa cum știm cu toții, angajarea unei cheltuieli/ încheierea unui contract 
nu poate fi realizată decât funcție de un buget aprobat. Dacă aceste sume urmează 
a fi încasate după urmarea unei proceduri prevăzute la art. 17 alin. (1)- (4)- art. 



21, vor trebui consiliile județene să prevadă sume în buget cu această 
destinație, din veniturile proprii, pentru a putea încheia contractele? 

De asemenea, art. 21 alin. (1) precizează că după aprobarea cererii pentru 
deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanţelor Publice, din bugetul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează contul consiliilor 
judeţene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, care, pe baza 
cererilor aprobate, virează sumele cuvenite în conturile solicitanţilor ajutorului de stat, 
potrivit legislaţiei în vigoare, sume care nu sunt exceptate de la executare silită, dar 
nici nu este precizat vreun termen de virare a sumelor de la bugetul de stat către 
județe. 
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