Faptele contraventionale pentru care ANZ - Directia Inspectie de Stat in Zootehnie are
competente de constatare si aplicare a sanctiunilor contraventionale, precum si/sau a altor
masuri aplicabile
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Legea nr. 32 din 16 ianuarie
2019 a zootehniei

Art. 42, alin.
(1), lit. a)

Art. 42, alin.
(1), lit. d)

Producerea de embrioni, material seminal, ouă de
incubaţie pentru hibrizi comerciali şi ouă de
viermi de mătase în afara unităţilor specializate
autorizate în acest scop.
Executarea neautorizată a transferului de embrioni
sau a însămânţărilor artificiale.
Nerespectarea normelor şi instrucţiunilor tehnice
privind efectuarea montei şi asigurarea numărului
de reproducători masculi folosiţi în staţiuni de
montă şi puncte de montă naturală.
Monta clandestină, care constă în folosirea
reproducătorilor masculi neautorizaţi.

Art. 42, alin.
(1), lit. e)

Neprezentarea şi nedeclararea pentru identificarea
şi înregistrarea ecvideelor.

Art. 42, alin.
(1), lit. f)

Inscrierea de date neconforme cu realitatea în
registrele genealogice, registrele unice de montă şi
fătări, buletinele de însămânţare artificială.

Art. 42, alin.
(1), lit. g)

Nerespectarea normelor tehnice privind efectuarea
lucrărilor de selecţie.

Art. 42, alin.
(1), lit. h)
Art. 42, alin.
(1), lit. i)

Testarea reproducătorilor în unităţi neautorizate.

Art. 42, alin.
(1), lit. j)

Inexistenţa documentelor evidenţelor zootehnice
şi a paşaportului, după caz.

Art. 42, alin.
(1), lit. k)

In situaţia în care operatorii autorizaţi nu notifică
autoritatea competentă a statului în zootehnie cu
privire la modificările survenite asupra
documentaţiilor
depuse
pentru
recunoaştere/autorizare/aprobare.

Art. 42, alin.
(1), lit. l)

Impiedicarea inspectorilor în zootehnie să îşi
exercite controlul conform legislaţiei în vigoare,
de către un operator.

Art. 42, alin.
(1), lit. m)

Refuzul unui operator de a duce la îndeplinire
măsurile obligatorii dispuse de inspectorul în
zootehnie, la termenele stabilite de acesta.

Art. 42, alin.
(1), lit. b)
Art. 42, alin.
(1), lit. c)

Prestarea serviciilor de comercializare a
materialului seminal congelat/conservat pentru
însămânţare artificială fără autorizaţie.
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Legea nr. 383 din
decembrie 2013 a apiculturii

Art. 42, alin.
(1), lit. n)

Când se constată abateri repetate referitoare la
înregistrarea şi transmiterea datelor de către
prestatorii de servicii.

Art. 42, alin.
(1), lit. o)

Păşunatul neautorizat sau introducerea animalelor
pe pajişti în afara perioadei stabilite pentru
păşunat.

Art. 42, alin.
(1), lit. p)

Refuzul de către titularii de pajişti de a participa la
întocmirea planurilor de exploatare a pajiştilor,
împiedicarea sau interzicerea punerii în aplicare a
lucrărilor prevăzute în acestea.
Nedeţinerea carnetului de stupină.

Art. 18, alin.
24
(1), lit. a)

Art. 18, alin.
(1), lit. b)

Necompletarea carnetului de stupină.

Art. 18, alin.
(1), lit. c)

Neidentificarea stupilor de către apicultor la
formele asociative de profil legal constituite,
conform legislaţiei în domeniu.

Art. 18, alin.
(1), lit. d)

Neidentificarea stupilor de către formele
asociative de profil, legal constituite, conform
legislaţiei în domeniu.

Art. 18, alin.
(1), lit. e)

Lipsa panoului de identificare la stupinele
deplasate în pastoral.

Art. 18, alin.
(1), lit. f)

Vânzarea materialului biologic apicol de elită şi
multiplicare neautorizat.

Art. 18, alin.
(1), lit. g)

Neanunţarea de către apicultor, în maximum 24 de
ore de la instalarea stupinei pe vatră, a consiliului
local şi a administratorilor terenurilor agricole sau
silvice pe raza căruia se deplasează cu stupii în
pastoral.

Art. 18, alin.
(1), lit. h)

Nerespectarea de către apicultor a distanţelor
dintre stupine la masivele melifere din păduri.

Art. 18, alin.
(1), lit. i)

Nerespectarea de către apicultor a distanţelor
dintre stupine la culturile agricole.
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Art. 18, alin.
(1), lit. j)

Amplasarea de către apicultor a stupinei pe
direcţia de zbor a albinelor aparţinând altor
stupine sau al amplasării stupinei între alte stupine
şi sursa de cules.

Art. 18, alin.
(1), lit. k)

Nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) şi (2),
precum şi acordarea de despăgubiri apicultorului
pentru daunele create.

Art. 18, alin.
(1), lit. l)

Nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1) şi (2).

Ordonanta de Urgenta nr. 23 Art. 14, alin.
din 24 martie 2010 privind
(1), lit. a)
identificarea şi înregistrarea
suinelor; ovinelor; caprinelor
şi ecvideelor, precum şi pentru
modificarea şi completarea
unor acte normative

Refuzul de înregistrare de către medicul veterinar
de liberă practică împuternicit sau întârzieri
nejustificate de peste 15 zile de la termenul
prevăzut de normele sanitar-veterinare pentru
înregistrarea în baza naţională de date informatice
a suinelor, ovinelor şi caprinelor, pentru
înregistrarea mişcărilor şi a evenimentelor
intervenite cu privire la aceste animale şi pentru
corectarea erorilor.

Art. 14, alin.
(1), lit. b)

Utilizarea pentru identificarea oficială a suinelor,
ovinelor, caprinelor şi ecvideelor a unor mijloace
de identificare neaprobate de către Autoritatea
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor, respectiv Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale.
Comercializarea
mijloacelor
oficiale
de
identificare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi
ecvideelor neaprobate de către Autoritatea
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor, respectiv Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale.
Comercializarea de către furnizori a mijloacelor
oficiale de identificare a suinelor, ovinelor,
caprinelor şi ecvideelor imprimate cu coduri de
identificare care nu au fost alocate de Autoritatea
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor sau, după caz, de Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale respectivilor
furnizori.

Art. 14, alin.
(1), lit. c)

Art. 14, alin.
(1), lit. d)

Art. 14, alin.
(1), lit. e)

Neînregistrarea în Sistemul naţional de
identificare şi înregistrare a animalelor, respectiv
în Sistemul de identificare şi înregistrare a
ecvideelor de către furnizori a codurilor unice de
identificare imprimate pe mijloacele oficiale de
identificare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi
ecvideelor furnizate.

Art. 14, alin.
(1), lit. f)

Nerespectarea de către proprietari a prevederilor
art. 11 alin. (1) şi (3).

Art. 14, alin.
(1), lit. g)

Neprezentarea
deţinătorului/proprietarului
ecvideelor pentru efectuarea individualizării,
identificării şi înregistrării acestora, neacordarea
de către deţinătorii/proprietarii de ecvidee a
sprijinului necesar pentru efectuarea operaţiunilor
de individualizare, identificare şi înregistrare a
ecvideelor, nepredarea paşapoartelor ecvideelor
de către deţinătorul/ proprietarul acestora la
oficiul pentru ameliorare şi reproducţie în
zootehnie judeţean, în termen de 7 zile lucrătoare
de la moartea animalului, mişcarea ecvideelor
între exploataţii, ferme, localităţi, abatoare,
târguri, pieţe, expoziţii, centre de colectare fără
paşaport.

Art. 14, alin.
(1), lit. h)

Deţinerea, vânzarea, înstrăinarea în orice mod a
ecvideelor, cumpărarea ori luarea acestora în
proprietate cu orice titlu, fără paşaport,
vânzarea/cumpărarea ecvideului fără operarea
schimbării proprietarului în paşaport de către
autoritatea
competentă
şi
netransmiterea
paşaportului către noul proprietar.

Art. 14, alin.
(1), lit. i)

Indepărtarea sau distrugerea microcipului
ecvideului în alte situaţii decât în cea a sacrificării
animalului în abator.

Art. 14, alin.
(1), lit. j)

Refuzul de a prezenta la control paşaportul
ecvideului la solicitarea inspectorilor Inspecţiei de
Stat în Zootehnie şi a medicilor veterinari oficiali.

Art. 14, alin.
(1), lit. k)

Impiedicarea, refuzul sau neasigurarea de către
persoanele fizice şi/sau persoanele juridice a
condiţiilor şi mijloacelor necesare desfăşurării
activităţilor Inspecţiei de Stat în Zootehnie sau
medicilor
veterinari
oficiali
privind
implementarea, aplicarea şi verificarea respectării
legislaţiei naţionale şi comunitare în privinţa
individualizării, identificării şi înregistrării
ecvideelor la deţinătorii/proprietarii de ecvidee în
cadrul competiţiilor sportive, în cadrul controlului
la pieţe, în târguri organizate, pe păşuni, la
centrele de colectare a ecvideelor, la abatoare.

Art. 14, alin.
(1), lit. l)

Netransmiterea de către abator a paşaportului
completat al ecvideului sacrificat, în termen de 48
de ore, către oficiul pentru ameliorare şi
reproducţie în zootehnie judeţean unde este
înregistrat ecvideul, sacrificarea ecvideului de
către abator fără paşaportul emis pe numele

persoanei fizice sau persoanei juridice care
prezintă ecvideul la sacrificare, sacrificarea
ecvideului de către abator fără citirea codului
transmis de către transponder şi fără corelarea
dintre codul transmis de transponder şi cel
înregistrat în paşaport.
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Legea
nr. 297 din 14 Art. 13
noiembrie
2013
privind lit. a)
stabilirea relaţiilor contractuale
din sectorul laptelui şi al
produselor lactate, precum şi
recunoaşterea organizaţiilor de
producători
din
sectorul Art. 13
laptelui şi al produselor lactate lit. b)

Efectuarea livrării de lapte crud între producător şi
prim-cumpărătorul de lapte fără încheierea
contractului în forma scrisă, aşa cum este prevăzut
în prezenta lege.

Art. 13
lit. c)

Refuzul nejustificat al producătorilor de a primi în
control reprezentanţii organismelor de control sau
nepunerea la dispoziţia acestora a documentelor
necesare efectuării controlului.

Art. 13
lit. d)

Neutilizarea unui sistem de evidenţă de către
prim-cumpărători, care să cuprindă balanţa
intrărilor şi ieşirilor pentru cantităţile de lapte şi
grăsime, potrivit legislaţiei în vigoare.

Art. 13
lit. e)

Transmiterea de către organizaţia de producători
recunoscută la autoritatea competentă a unor
informaţii eronate privind cantitatea de lapte crud
care face obiectul negocierii.

Art. 13
lit. f)

Netransmiterea de către prim-cumpărătorii de
lapte crud autorităţii competente a informaţiilor
referitoare la cantitatea de lapte crud care le-a fost
livrată în cursul fiecărei luni.

Art. 30
lit. a)

Folosirea la montă a armăsarilor neautorizaţi de
către proprietarii de iepe de reproducţie.

Art. 30
lit. b)

Folosirea la montă a armăsarilor neautorizaţi de
către proprietari.

Art. 30
lit. c)

Folosirea materialului seminal la reproducerea
artificială, neaprobat de Autoritate.

Art. 31
lit. a)

Funcţionarea hergheliilor fără autorizaţie de
funcţionare eliberată de Autoritate.

Art. 31
lit. b)

Necompletarea la zi sau completarea eronată a
evidenţelor zootehnice şi genealogice.

Legea calului nr. 389 din 16
decembrie 2005

Refuzul prim-cumpărătorilor de a primi în control
reprezentanţii organismelor de control sau
nepunerea la dispoziţia acestora a documentelor
necesare efectuării controlului.

Art. 31
lit. c)

Refuzul de a prezenta la control, ori de câte ori
sunt solicitate, evidenţele zootehnice şi
genealogice reprezentanţilor Autorităţii.

Art. 32
lit. a)

Neraportarea în termen de 45 de zile sau
raportarea eronată de către crescători a
modificărilor intervenite în efectivele de cabaline.

Art. 32
lit. b)

Nedepunerea la centrul regional al Autorităţii, în
maximum 30 de zile, a declaraţiilor de fătare.

Art. 32
lit. d)

Nerespectarea normelor privind activitatea de
creştere şi calificare a cabalinelor de rasă.

Art. 32
lit. e)

Instrăinarea
respectiv:

cailor

fără

documente

-certificat sanitar veterinar de transport;
-carnet de identitate.

legale,

