
 
 

Legea zootehniei 
 
Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 
Capitolul I. Dispoziţii generale 

Art. 1.  Prezenta lege reglementează creşterea şi ameliorarea animalelor, având ca scop realizarea 
următoarelor obiective: 

a) asigurarea continuității desfăşurării activităţii de creştere şi ameliorare a efectivelor de animale la un 
nivel superior; 

b) menţinerea şi sporirea valorii  de ameliorare şi a diversităţii genetice a animalelor;  
c) utilizarea metodelor de creştere care să corespundă normelor de protecţie a mediului, de protecţia 

animalelor, de sănătate publică, normelor sanitare veterinare aflate în vigoare, respectiv cerinţelor 
pieţei; 

d) îmbunătățirea calității produselor animaliere, rentabilității şi competitivității pe piaţă a producţiei 
realizate;  

e) conservarea fondului genetic al speciilor autohtone, efectivelor de animale existente respective, 
diversitatea fondului genetic în cazul acestor specii de animale; 

f) asigurarea alinierii la standardele internaţionale. 
 
Art. 2. Prezenta lege reglementează desfăşurarea de către crescătorii de animale a activităţilor enumerate la 
art.1, pentru animalele din următoarele specii: taurine, bubaline, cabaline, ovine, caprine, porcine, iepuri, 
animale de blană, canide, feline, păsări, albine şi viermi de mătase. 

Art. 3. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale elaborează şi promovează politici privind creşterea 
şi ameliorarea animalelor, coordonează întreaga activitate din domeniu, iar împreună cu organele 
administraţiei publice locale sprijină asociaţiile profesionale ale crescătorilor de animale. 

Art. 4. În înţelesul prezentei legi, crescătorii de animale sunt persoanele fizice şi juridice care deţin 
speciile de animale prevăzute la art. 2, înscrise în Registrul agricol. 
 
Capitolul II. Definiţii 
 
Art. 5. În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 
1. Ameliorarea animalelor - modificarea structurii genetice a populaţiilor de animale supuse selecţiei în 
succesiunea generaţiilor, în vederea obţinerii unor producţii animaliere mai mari; 
2. Valoarea  de ameliorare - valoarea estimată a unui reproducător pentru un anumit caracter, dată de 
performanţa proprie şi/sau valoarea medie a performanţelor descendenţilor săi faţă de media populaţiei; 
3. Asociaţie de crescători - organizaţie formată din crescători de animale, recunoscută oficial pentru înfiinţarea 
şi menţinerea registrului genealogic, pentru elaborarea şi implementarea  programelor de ameliorare şi pentru 
efectuarea lucrărilor de selecţie, pentru speciile taurine, bubaline, ovine, caprine și cabaline. 
4.Organizație de crescători – orice formă asociativă, legal constituită, ai cărei membrii dețin animale 
înregistrate în Registrul național al exploatațiilor sau în Registrul agricol. 
4. Crescător – deţinător de animale membru al unei asociaţii de crescători recunoscute oficial sau al unei 
organizații de crescători;. 
5. Registrul genealogic - orice carte, registru, dosar sau bază de date care sunt înfiinţate şi menţinute de o 
asociaţie a crescătorilor constituită şi recunoscută în mod oficial de autorităţile competente, în care animalele 
de reproducţie ale unei rase sunt înscrise sau înregistrate cu menţionarea ascendenţilor lor; 
6. Lucrări de selecţie – acţiuni de măsurare şi înregistrare a performanţelor zootehnice şi de prelucrare a 
datelor în vederea estimării valorii de ameliorare a animalelor de reproducţie; 
 7. Hibridare - încrucişarea animalelor din rase diferite, dar compatibile.  



 8. Controlul performanţelor – măsurarea şi înregistrarea performanţelor zootehnice după o metodă 
standardizată și a capacităților funcționale ale animalelor, în vederea estimării valorii de ameliorare a 
animalelor de reproductie,  
9. Testarea reproducătorilor - acţiunea de obţinere controlată a unui anumit număr de descendenţi, precum şi 
de înregistrare a performanţelor proprii şi ale descendenţilor în vederea estimării valorii de ameliorare; 
10. Evaluarea genetică - acţiunea de estimare a valorii de ameliorare a animalelor de reproducţie; 
11. Certificat de origine - document tipizat, întocmit şi eliberat de asociaţia acreditată pentru înfiinţarea şi 
menţinerea registrului genealogic, care conţine informaţii referitoare la animal şi ascendenţii acestuia. 
12. Animale de reproducţie de rasă pură din specia bovine - orice animal ai cărui părinţi şi bunici sunt înscrişi 
sau înregistraţi într-un registru genealogic al aceleiaşi rase şi care el însăşi este fie înscris, fie înregistrat sau 
îndeplineşte cerinţele pentru a fi înscris în registrul genealogic; 
13. Însămânţarea artificială - procedeu tehnic de depunere a materialului seminal în porţiunea aparatului 
genital femel în vederea  fecundării; 
14. Transfer de embrioni - biotehnologie de reproducţie care constă în implantarea în uterul unei femele a unui 
embrion recoltat de la altă femelă;  
15. Embrion - stadiu de dezvoltare a unui organism viu, de la faza de ou fecundat, parcurgând toate fazele 
fiziologice naturale până la făt; 
16. Material seminal - mediul biologic format din spermatozoizi şi plasmă seminală; 
17. Material seminal congelat –material seminal recoltat, controlat, prelucrat şi conservat prin congelare, în 
scopul menţinerii capacităţii fecundante şi utilizării lui în biotehnologia însămânţărilor artificiale; 
18. Centru de colectare - unitate autorizată şi controlată oficial, situată pe teritoriul unui stat membru sau al 
unei ţări terţe, în care se produce material seminal destinat însămânţării artificiale; 
19. Centru de depozitare - unitate autorizată şi controlată oficial, situată pe teritoriul unui stat membru sau al 
unei ţări terţe, în care se depozitează material seminal congelat destinat însămânţării artificiale; 
20. Monta naturală autorizată - împerecherea masculului cu femele în condiţii fiziologice naturale; 
21. Staţiuni comunale de montă - unităţi zootehnice autorizate ale consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, 
respectiv ale municipiilor, care asigură adăpostirea şi îngrijirea reproducătorilor masculi, precum şi 
reproducţia la speciile taurine, bubaline, ovine, caprine, porcine şi cabaline prin montă naturală, cu 
reproducători de mare valoare zootehnică. 
22. Puncte săteşti de montă – unităţi zootehnice autorizate, care funcţionează la domiciliul crescătorilor de 
reproducători, acolo unde numărul femelelor de reproducţie nu justifică funcţionarea staţiunilor de montă; 
23. Reproducător – animal identificat și înregistrat, înscris în registrul genealogic al unei asociaţii acreditate; 
24. Reproducător autorizat pentru însămânţare artificială - reproducător exploatat în centrul de colectare şi 
aprobat de autoritatea competentă; 
25. Reproducător autorizat pentru montă naturală – reproducător exploatat în staţiunea comunală de montă 
sau în punctul sătesc de montă, aprobat de asociaţia în al cărui registru genealogic este înscris, dacă 
îndeplineşte cerinţele minime de performanţă stabilite de autoritatea competentă; 
26. Staţie de incubaţie păsări - locaţie destinată activităţii de incubaţie a ouălor folosite pentru producerea 
efectivelor de păsări în scop de reproducere sau valorificare; 
27. Ou de incubaţie – ou fecundat destinat obţinerii de produşii, care pot intra în activitatea de reproducţie; 
28. Incubaţia - procedeu tehnologic care realizează condiţiile capabile să asigure dezvoltarea normală a 
embrionului din ou, în perioada caracteristică speciei, în scopul obţinerii prin ecloziune a unui organism viu, 
normal dezvoltat. 
29. Nutreţuri combinate - substanţe organice sau anorganice, utilizate individual sau în amestec, inclusiv 
aditivii, indiferent dacă sunt prelucrate, parţial prelucrate sau neprelucrate, destinate utilizării în hrana 
animalelor; 
30. Aditivi furajeri - ingrediente sau substanţe chimice care se adaugă la sortimentele furajere de bază sau la o 
parte din acestea, pe parcursul fluxului de fabricaţie a furajelor combinate, cu scopul de a satisface unele 
cerinţe specifice: profilaxia şi combaterea unor boli, stimularea ritmului de creştere şi a producţiei, corectarea 
gustului şi a mirosului. 



31. Raţie - cantitatea totală de furaje necesară zilnic pentru satisfacerea tuturor necesităţilor unui animal dintr-
o anumită specie, categorie de vârstă şi productivitate; 
 
 
Capitolul III. Creşterea şi exploatarea animalelor 
 

Art. 6.(1) Creşterea şi exploatarea animalelor este activitatea desfăşurată de crescătorii de animale, 
indiferent de statutul juridic al acestora, în scopul obţinerii de produşi şi produse animaliere. 
                     (2) Activitatea de creştere a animalelor se realizează în exploataţii zootehnice. 
                        (3) În alegerea sistemelor de creştere şi a tehnologiilor de exploatare, crescătorii de animale 
sunt obligaţi să prevină poluarea, deteriorarea mediului şi să respecte regulile de protecţie a animalelor, 
precum şi măsurile de apărare a sănătăţii acestora. 

Art. 7.(1) Asociaţiile și organizațiile crescătorilor de animale care fac dovada reprezentării la nivel 
naţional a crescătorilor pentru care au fost constituite sunt recunoscute de Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale ca parteneri în elaborarea politicilor, strategiilor, a programelor de creştere şi a politicilor 
pe produs. 
                     (2) Reprezentativitatea asociațiilor de crescători se dovedeşte prin acreditarea acordată de 
autoritatea competentă pentru înfiinţarea şi menţinerea  registrelor genealogice şi implementarea programelor 
de ameliorare. 
                        (3) Reprezentativitatea organizațiilor de crescători se dovedește prin crescătorii afiliați care 
dețin cel puțin 30% din efectivul de animale pe specia respectivă. 

Art. 8.(1) În scopul evidenţierii statistice, al apărării sănătăţii, stabilirii valorii genetice, înregistrării, 
deplasării, etichetării şi al valorificării efectivelor de animale este obligatorie identificarea şi înregistrarea 
tuturor animalelor  din speciile taurine, bubaline, ecvidee, ovine, caprine şi porcine, în conformitate cu 
prevederile legislaţiei Uniunii Europene. 
                       (2) Identificarea şi înregistrarea animalelor este în responsabilitatea deținătorilor de animale şi 
se efectuează conform legislației în vigoare în funcție de specie. 

Art. 9. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, împreună cu Institutul Naţional de Statistică, 
asigură un sistem informaţional statistic privind cunoaşterea evoluţiei efectivelor de animale şi a producţiilor 
zootehnice şi organizează recensăminte ale animalelor la toţi deţinătorii de animale. 
 
 
Capitolul IV. Nutriţia animalelor 

 
Art. 10.(1) Prezenta lege stabileşte norme referitoare la fabricarea şi introducerea pe piaţă a furajelor 

conform cerinţelor nutriţionale ale animalelor, fără a aduce atingere  dispoziţiilor comunitare aplicabile în 
domeniul siguranţei alimentelor 
                    (2)  Pentru a permite o aplicare uniformă a legislaţiei, reţetele de furaje au un conţinut stabilit 
de producător, cu  respectarea normelor minime privind conţinutul de nutrienţi în raţie. 
                    (3)  Prevederile prezentei legi sunt obligatorii pentru toţi operatorii economici, persoane fizice 
sau juridice, care produc și comercializează nutreţuri combinate, aditivi nutriţionali și/sau tehnologici, 
coloranţi, pre-amestecuri de furaje și alte asemenea.  
          Art. 11.(1)  Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale nominalizează autoritatea competentă de 
reglementare, coordonare, supraveghere, monitorizare şi control în domeniul furajelor şi nutriţiei 
animalelor. 
               (2) Atribuţiile autorităţii competente prevăzute la alin.(1) se stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului. 

Art. 12.(1) Operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei de nutreţuri 
combinate pot desfăşura aceste activităţi numai în baza licenţei de fabricaţie. 

      (2) Licenţa de fabricaţie a nutreţurilor combinate și a altor produse de uz furajer se acordă 
operatorilor economici, de către autoritatea competentă, după verificarea respectării condiţiilor prevăzute în 
codul de bune practici privind producerea nutreţurilor combinate şi al altor produse de uz furajer.  



      (3) Codul de bune practici privind producerea nutreţurilor combinate şi al altor produse de 
uz furajer se elaborează de către autoritatea competentă împreună cu reprezentanţii operatorilor economici 
care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei de nutreţuri combinate și se aprobă prin ordin al 
ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. 

     (4) Activităţile în domeniul producţiei de nutreţuri combinate și a altor produse de uz 
furajer pentru care se acordă licenţe de fabricaţie, competenţele privind acordarea lor, documentaţia 
necesară, procedurile privind acordarea, suspendarea sau anularea licenţelor de fabricaţie, precum şi 
controlul privind modul de respectare a condiţiilor ce au stat la baza acordării licenţelor de fabricaţie, 
precum și raportarea datelor către autoritatea competentă se stabilesc prin ordin al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale.   

    (5) Licenţa de fabricaţie a nutreţurilor combinate și a altor produse de uz furajer se solicită 
de către operatorul care desfăşoară activitatea respectivă, la punerea în funcţiune a fiecărei unităţi. 

    (6) Operatorii economici aflaţi în funcţiune la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt 
obligaţi să solicite, în termen de 60 de zile, acordarea licenţei de fabricaţie a nutreţurilor combinate și a 
altor produse de uz furajer. 

   (7) Licenţele de fabricaţie a nutreţurilor combinate și a altor produse de uz furajer se 
eliberează în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii operatorului economic, pe o durată 
nedeterminată.  

   (8) Modificarea tehnologiei care a stat la baza acordării licenţei de fabricaţie a nutreţurilor 
combinate și a altor produse de uz furajer obligă operatorul economic să solicite în termen de 30 de zile o 
nouă licenţă de fabricaţie. 

   (9) Licenţa de fabricaţie a nutreţurilor combinate și a altor produse de uz furajer îşi 
păstrează valabilitatea atât timp cât operatorul economic respectă tehnologia de fabricatie.  
              Art. 13.  Prevederile prezentei legi nu se aplică nutreţurilor combinate și a altor produse de uz 
furajer care sunt fabricate de către producător pentru consumul propriu al efectivelor de animale, dacă nu le 
oferă pentru vânzare, cu excepţia celor privind raportarea datelor la autoritatea competentă. 
              Art. 14. (1) Compoziţia materiilor prime furajere, a nutreţurilor combinate şi a altor produse de uz 
furajer trebuie să fie stabilită prin analiză în laboratoare acreditate şi va cuprinde, în ordinea de mai jos, cel 
puţin următoarele elemente:                        

a) procent minim de proteine brute; 
b) procent maxim sau minim de proteină echivalentă provenit din azot neproteic; 
c) procent minim de grăsime brută; 
d) procent maxim de celuloză brută; 
e) procent maxim de umiditate; 
f) procent maxim de cenuşă brută. 

                         (2) Termenul "proteine" nu este permis în specificaţia produselor  care conţin azot neproteic 
adăugat.  
                           (3) Materiile prime cum ar fi ureea, fosfatul de amoniu, polifosfatul de amoniu, paiele şi 
pleava amonizată de cereale sau alte asemenea sunt surse de azot neproteic.  

Art. 15.(1) Prelevarea probelor și analizele de laborator, în baza cărora se face calcularea valorii 
energetice a nutrețurilor combinate pentru animale și a altor produse de uz furajer, se efectuează conform 
Regulamentului  (CE) nr 152/2009 de stabilire a metodelor de prelevare de probe şi de analiză pentru 
controlul oficial al furajelor. 
                           (2) Operatorii economici care produc nutreţuri combinate și alte produse de uz furajer 
trebuie să ţină evidenţa datelor privind compoziţia nutriţională specificată, care trebuie notificată la 
autoritatea competentă. 

Art. 16. Operatorii economici care produc nutreţuri combinate și alte produse de uz furajer pentru 
animale trebuie să înregistreze şi să păstreze datele legate de producţie şi comercializare a produselor finite 
pe reţete, care se transmit lunar la autoritatea competentă. 

Art. 17. Valorile cu cerinţele nutriţionale minime ale animalelor, tabelele cu valorile nutriţionale ale 
furajelor, formulele de calcul al energiei pe specii şi categorii de producţie ale animalelor, se stabilesc prin 
ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. 



Art. 18.(1) Operatorii economici care produc nutreţuri combinate și alte produse de uz furajer 
trebuie: 
                a) să respecte prescrierea structurii fizice şi  compoziţia nutriţională înregistrată; 
                b) să respecte ambalarea şi etichetarea conform buletinelor de analiză a  furajelor; 
                c) să aplice recoltarea  de probe şi analizarea lor; 
                  d) să asigure instrucţiunile de utilizare şi de precauţie necesare pentru nutreţurile combinate și 
alte produse de uz furajer care conţin azot neproteic;  
                    (2) Nutreţurile combinate și alte produse de uz furajer se produc pe baza reţetelor de fabricaţie 
în concordanţă cu cerinţele nutriţionale ale materialului biologic şi  performanţele bioproductive urmărite 
de utilizator. 
                    (3) Reţetele de fabricaţie, cu indicii de compoziţie nutriţională, vor fi transmise de producătorii 
de nutreţuri la autoritatea competentă în vederea înregistrării. 
                   (4) Nutrețurile combinate și alte produse de uz furajer pentru animale fabricate conform 
rețetelor pot fi puse în vânzare numai după ce au fost înregistrate de către autoritatea competentă. 
           Art. 19.(1) Autoritatea competentă înfiinţează o bază de date electronică, numită Registrul furajelor, 
care este afişată pe site-ul acesteia, fiind disponibilă pentru orice parte interesată.  
                        (2) Registrul furajelor este o colecţie de date neconfidenţiale despre producători – denumire, 
date de contact, capacitate de producţie, speciile de animale pentru care produce nutreţuri combinate și alte 
produse de uz furajer, cantităţi fabricate pe specii şi categorii de animale.  
                      (3) Informaţiile cu caracter confidenţial – echipamente, tipuri de reţete înregistrate, tehnologii 
de fabricaţie, date despre rezultatele inspecţiilor, informaţii financiare, comerciale, nu sunt disponibile în 
forma publică a registrului.  

Art. 20.(1) Pentru a asigura respectarea prevederilor prezentei legi, inspectorii din cadrul 
autorității competente au obligaţia să efectueze controale cu privire la compoziţia nutriţională şi să  
compare cu valorile înscrise pe reţeta de fabricaţie înregistrată, ţinând cont de  toleranţele stabilite. 
                             (2) Inspecţiile se fac în toate etapele de producție şi de prelucrare a materiilor prime, de 
fabricaţie, ambalare, depozitare, prin sondaj, înainte de comercializare.  
              Art. 21.(1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor de inspecţii în domeniul producerii şi comercializării 
nutreţurilor combinate şi a altor produse de uz furajer, autoritatea competentă va înfiinţa un laborator de 
referinţă pentru calitatea furajelor.  
                     (2) Regulamentul privind metodologia de recoltare şi păstrare a probelor pentru analize se 
întocmeşte de autoritatea competentă. 

 
Capitolul V. Ameliorarea animalelor 
 

Art. 22. Ameliorarea animalelor este o activitate cu caracter prioritar în strategia dezvoltării 
zootehniei, care se realizează prin lucrări de selecţie şi reproducţie în rasă pură şi prin încrucişare. 

Art. 23.(1) Ameliorarea în rasă pură se desfăşoară pe baza registrelor genealogice şi a programelor de 
ameliorare, întocmite de asociaţii ale crescătorilor de animale, acreditate de către autoritatea competentă a 
statului în domeniul ameliorării. 
            (2) Înfiinţarea şi menţinerea registrelor genealogice se realizează conform regulamentelor 
întocmite de asociaţiile crescătorilor de animale şi aprobate de autoritatea competentă în domeniul ameliorării 
animalelor. 
          (3) Ameliorarea în rasă pură are scopul menţinerii purităţii rasei şi perfecţionarea tipului rasei în 
generaţii succesive, în acord cu obiectivele programelor de ameliorare, pentru realizarea progresului genetic. 

Art. 24. Ameliorarea prin încrucişare are scopul realizării de animale cât mai productive, prin 
valorificarea potenţialului genetic al diferitelor rase compatibile pentru încrucişare. 

Art. 25.(1) Coordonarea şi controlul activităţii de ameliorare este exercitat de Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale prin autoritatea competentă în domeniul ameliorării animalelor. 

             (2) Atribuţiile autorităţii competente a statului în domeniul ameliorării animalelor se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului. 



Art. 26.(1) Organizarea şi desfăşurarea activităţii de ameliorare şi reproducţie a animalelor se 
realizează în conformitate cu regulamentele, deciziile şi directivele Uniunii Europene. 

             (2) Regulamentele şi deciziile au caracter obligatoriu, iar directivele se transpun în legislaţia 
naţională prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. 

Art. 27.(1) Controlul producţiei este efectuat de către asociaţiile acreditate pentru înfiinţarea şi 
conducerea registrului genealogic. Acestea pot delega prestarea serviciului de controlul producţiei altor 
asociaţii ale crescătorilor de animale care dispun de dotarea tehnică necesară, de personal calificat şi sunt 
acreditate de autoritatea competentă în domeniul ameliorării animalelor pentru prestarea acestui serviciu.  

             (2) Datele obţinute în urma efectuării controlului producţiei sunt colectate în baze de date 
administrate de către asociaţiile crescătorilor de animale acreditate pentru înfiinţarea şi conducerea registrului 
genealogic. 

            (3) Asociaţiile acreditate pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic pe rase, pot 
constitui federaţii pe specii de animale, care să administreze baza de date pentru toate rasele aparţinând unei 
specii de animale. 

           (4) Asociaţia sau federaţia care administrează baza de date este responsabilă de prelucrarea 
datelor, estimarea valorii de ameliorare şi publicarea rezultatelor. 

           (5) Pentru a asigura un grad ridicat de precizie a colectării, înregistrării şi prelucrării datelor, 
activitatea de administrare a bazelor de date se desfăşoară sub supravegherea şi controlul autorităţii 
competente în domeniul ameliorării animalelor. 

          (6) Normele tehnice privind controlul producţiei, testarea reproducătorilor, constituirea bazelor 
de date şi prelucrarea datelor, estimarea valorii de ameliorare şi publicarea rezultatelor se întocmesc de către 
asociaţiile crescătorilor de animale care înfiinţează şi menţin registre genealogice, în conformitate cu 
reglementările Comitetului Internaţional pentru Controlul Performanţelor la Animale (ICAR) şi se aprobă de 
către autoritatea competentă în domeniul ameliorării animalelor.  

Art.28.(1) Pentru plata serviciilor din domeniul ameliorării animalelor, crescătorii de animale 
beneficiază de ajutoare de stat, acordate în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene şi care se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului. 

            (2) Solicitanţii ajutorului de stat sunt organizaţiile şi asociaţiile crescătorilor de animale 
acreditate pentru înfiinţarea şi menţinerea registrelor genealogice, care au responsabilitatea implementării 
programelor de ameliorare întocmite de către acestea şi aprobate de autoritatea competentă în domeniul 
ameliorării animalelor 

Art. 29.(1) Acreditarea pentru înfiinţarea şi menţinerea registrelor genealogice se acordă de către 
autoritatea competentă în domeniul ameliorării animalelor, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene, 
asociaţiilor/organizațiilor crescătorilor de animale, care:  

a) solicită autorităţii competente acordarea acreditării; 
b) au întocmit programul de ameliorare în concordanţă cu prezenta lege şi cu cerinţele tehnice ale 

autorităţii competente; 
c) au în programul de ameliorare animale care aparţin unei rase recunoscute de autoritatea competentă 

sau realizează hibrizi în baza unui program de încrucişare între rase compatibile pentru încrucişare; 
d) prin membrii lor, deţin efectivul de animale de rasă pură necesar pentru realizarea obiectivelor 

programului de ameliorare; 
e) au asigurată baza materială şi specialiştii cu pregătire corespunzătoare pentru implementarea 

programului de ameliorare. 
                       (2) În cazul în care acreditarea este solicitată de mai multe asociaţii/organizații ale crescătorilor 
de animale care au acelaşi obiectiv, autoritatea competentă va acorda acreditarea în funcţie de numărul de 
animale care sunt cuprinse în programul de ameliorare. 
                       (3) Asociaţiile/organizațiile crescătorilor de animale acreditate au obligaţia efectuării controlului 
producţiei, înfiinţării şi actualizării permanente a bazelor de date, certificării originii animalelor şi eliberării 
certificatelor de origine pentru animalele cuprinse în programul de ameliorare propriu. 
                      (4) Acreditarea poate fi anulată temporar sau definitiv în urma verificărilor efectuate de către 
autoritatea competentă pentru ameliorarea animalelor, dacă se constată nerespectarea condiţiilor care au stat la 
baza acordării acreditării. 



                     (5) În cazul în care o asociaţie/organizație a crescătorilor îşi încetează activitatea sau i s-a retras 
definitiv acreditarea, aceasta are obligaţia să predea autorităţii competente pentru ameliorarea animalelor baza 
de date şi toate documentele deţinute referitoare la evidenţa animalelor şi certificatele de origine.  

 
Capitolul VI. Reproducţia animalelor 

 
Art. 30.(1) Activitatea de reproducţie a animalelor are ca obiect principal utilizarea raţională a 

materialului de reproducţie ameliorat genetic, în scopul reluării ciclurilor de producţie şi al transmiterii 
progresului genetic rapid şi eficient.  

              (2) Activitatea de reproducţie a animalelor se organizează şi se desfăşoară prin însămânţare 
artificială,  transfer de embrioni şi/sau montă naturală autorizată. 

              (3) Crescătorii de animale aleg pentru efectivele proprii unul din sistemele de reproducţie 
prevăzute la alin.(2). 
 Art. 31.(1) Reproducătorii masculi utilizaţi la însămânţări artificiale trebuie să fie selecţionaţi în cadrul 
unui program de ameliorare, pe baza valorii de ameliorare evaluate printr-o metodă aprobată de autoritatea 
competentă în domeniul ameliorării animalelor. Pot fi utilizaţi la însămânţări artificiale şi reproducători 
masculi selecţionaţi în cadrul programelor de ameliorare din alte ţări care utilizează o metodă de evaluare 
conformă cu legislaţia Uniunii Europene sau după o metodă recunoscută de autoritatea competentă. 
              (2) Testarea reproducătorilor masculi utilizaţi la însămânţări artificiale, precum şi producerea, 
prelucrarea şi conservarea materialului seminal şi a embrionilor se fac în staţiuni de testare - unităţi de 
însămânţări artificiale, în colaborare cu organizaţiile şi asociaţiile crescătorilor de animale care înfiinţează şi 
menţin registre genealogice.        

Art. 32.(1) Organizarea reţelei de distribuţie şi conservare a materialului seminal congelat destinat 
însămânţărilor artificiale şi a serviciilor de însămânţări artificiale la animale se face de către 
asociaţiile/organizațiile crescătorilor de animale autorizate de către autoritatea competentă. 
             (2) Autorizarea din punct de vedere zootehnic a unităţilor care desfăşoară activităţi de 
comercializare, distribuţie, conservare a materialului seminal congelat şi însămânţări artificiale la animale, se 
realizează conform procedurilor de lucru elaborate de autoritatea competentă şi aprobate prin ordin al 
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.  
               (3) În cazul în care intervine orice modificare în obiectul sau condiţiile de autorizare titularul 
autorizaţiei este obligat să solicite modificarea autorizaţiei. 

 Art. 33.(1) În cazul taurinelor, bubalinelor, ovinelor, caprinelor, ecvideelor şi suinelor sunt admişi la 
reproducţie numai  reproducătorii masculi nominalizaţi pe baza performanţelor obţinute în cadrul programului 
de ameliorare a asociaţiilor acreditate pentru înfiinţarea şi menţinerea registrelor genealogice. 

             (2) Reproducătorii utilizaţi în cadrul centrelor de colectare, precum şi materialul seminal 
congelat provenit din comerţul intracomunitar şi/sau a importului din ţări terţe se vor aproba anual de către 
autoritatea competentă la propunerea asociaţiilor acreditate pentru înfiinţarea şi conducerea registrelor 
genealogice. 
 Art. 34.(1) Comercializarea materialului seminal congelat se face numai la solicitarea asociaţiilor 
judeţene ale crescătorilor autorizate de autoritatea competentă, publicate pe site-ul acesteia, şi/sau după caz, 
crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice, inclusiv primării, cu avizul autorităţii competente 
judeţene. 
              (2) Se comercializează material seminal provenit de la tauri a căror valoare de ameliorare la 
ultima evaluare se încadrează în limitele stabilite de autoritatea competentă, în funcţie de rasă. 

             (3)  Materialul seminal congelat comercializat va fi însoţit de următoarele documente: buletin 
sanitar veterinar, buletin de calitate, certificat de origine cu valoarea de ameliorare a taurilor, care să ateste 
datele de identificare a reproducătorului, valoarea de ameliorare şi calitatea parametrilor spermatici, precum și 
factură, conform procedurii de lucru. 
 Art. 35. Furnizorii şi/sau beneficiarii autorizaţi pentru prestarea serviciilor de organizare şi desfăşurare 
a însămânţărilor artificiale şi comercializarea materialului seminal congelat la nivel naţional, respectă 



condiţiile pentru înregistrarea şi transmiterea datelor stabilite de autoritatea competentă, conform procedurilor 
de lucru. 

Art. 36.(1) Operaţiunea tehnică de însămânţare artificială se execută de către ingineri zootehnişti, 
medici veterinari, operatori însămânţători sau crescători de animale autorizaţi, cu recunoaşterea calificării 
profesionale, conform legislaţiei în vigoare, de către autoritatea competentă. 

              (2) Eliberarea certificatelor de calificare profesională pentru meseria operator însămânţări 
artificiale, se realizează după absolvirea cursurilor specifice în cadrul unui centru de formare şi perfecţionare a 
pregătirii profesionale autorizat, conform legislaţiei în vigoare.  
                (3) Persoanele autorizate să efectueze însămânţări artificiale, desfăşoară activitatea în baza 
contractului individual de muncă sau a contractului de colaborare încheiat cu o formă asociativă judeţeană de 
crescători autorizată de autoritatea competentă. 
 Art. 37.(1) În cazul în care o asociaţie/centru colectare/centru depozitare/operator autorizat nu respectă 
condiţiile care au stat la baza autorizării, autoritatea competentă suspendă autorizarea până la îndeplinirea 
condiţiilor prevăzute în procedurile de lucru. 
              (2) Autoritatea competentă retrage autorizarea în cazul în care:  

a)  Asociaţia/centrul colectare/centrul depozitare/operatorul autorizat își încetează activitatea sau se 
desființează;  

b) Asociaţia/ centrul colectare/centrul depozitare/operatorul autorizat nu respectă procedurile de lucru; 
c) Asociaţia/ centrul colectare/centrul depozitare/operatorul autorizat colectează și furnizează date 

eronate sau false.  
 Art. 38. Biotehnologia transferului de embrioni şi manipulările genetice efectuate cu caracter 
experimental sunt de competenţa institutelor de cercetări ştiinţifice şi de învăţământ superior de profil, iar 
aplicarea în practică se efectuează de către centre de transfer de embrioni acreditate de către autoritatea 
competentă. 

Art. 39.(1) Activitatea de reproducţie prin sistemul de montă naturală autorizată se organizează şi se 
desfăşoară în conformitate cu normele tehnice elaborate de către autoritatea competentă și aprobate prin ordin 
al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. 
              (2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sprijină, prin structurile de specialitate 
subordonate, înfiinţarea de noi staţiuni sau puncte săteşti de montă naturală. 

             (3) Reproducătorii masculi indiferent de specie, utilizaţi la montă naturală,  sunt autorizaţi de 
către asociaţiile în al căror registru genealogic sunt înscrişi, dacă îndeplinesc cerinţele sanitare veterinare şi 
cerinţele minime privind performanţele acestora stabilite de către autoritatea competentă.  
              (4) Consiliile locale organizează şi asigură buna funcţionare a staţiunilor şi punctelor de montă 
naturală, conform legislaţiei în vigoare. 
             (5) Consiliile locale sunt obligate să asigure staţiunilor şi punctelor de montă naturală terenul 
cu destinaţie agricolă necesar pentru producerea furajelor. 
 
 
Capitolul VII. Conservarea raselor autohtone de animale 
 

Art. 40.(1) Sunt considerate rase autohtone acele rase de animale care s-au format în condiţii 
geoclimatice specifice ţării noastre. 
                         (2) Conservarea raselor de animale autohtone se realizează în conformitate cu legislaţia 
Uniunii Europene, prin programe de conservare elaborate de către asociaţiile crescătorilor de animale şi 
aprobate de autoritatea competentă pentru ameliorarea animalelor. 
                         Art. 41. Pentru susţinerea financiară a raselor de animale autohtone pe cale de dispariție și 
pentru care sunt întocmite programe de conservare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale iniţiază 
măsuri de sprijin în conformitate cu prevederile legislaţiei Uniunii Europene. 
 
 
 



Capitolul VIII. Protecţia animalelor 
 
Art. 42.(1) Crescătorilor de animale le este interzis să producă animalelor durere, suferinţă, nelinişte 

sau invaliditate, cu bună ştiinţă. 
                      (2) Durerea evitabilă este cauzată animalelor prin lovire sau accidente traumatice. 
                          (3) Suferinţa, alta decât cea provocată de durere, este cauzată animalelor de înfometare, sete 
sau oboseală excesivă. 
                          (4) Starea de nelinişte este cauzată de privarea animalelor de libertate prin legarea defectuoasă 
sau încarcerarea severă, singurătate, de introducere în spaţiul lor de viaţă a unor animale din alte specii sau din 
aceeaşi specie fără o acomodare prealabilă, de senzaţia de pierdere a echilibrului, de zgomote puternice, de 
şocuri luminoase sau electrice. 
                        (5) Invaliditatea voită este cauzată animalelor prin lucrări experimentale. 

Art. 43. Animalele vor fi cazate, hrănite şi adăpate în funcţie de specie, gradul de dezvoltare şi 
adaptare, astfel încât să fie respectate cerinţele minime de bunăstare a animalelor prevăzute în legislaţia 
Uniunii Europene. 
 
Capitolul IX. Atribuţii 
 

Art. 44.(1) Pentru aplicarea prevederilor prezentei legi , Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
are următoarele atribuţii: 
 a) elaborează strategia naţională de dezvoltare a zootehniei, cu consultarea asociaţiilor reprezentative; 
 b) elaborează acte normative privind sprijinul financiar pentru implementarea strategiei de dezvoltare a 
zootehniei; 
 c) sprijină colaborarea cu alte state în domeniul zootehniei; 
 d) plăteşte cotizaţiile la organismele internaţionale de profil la care este afiliat; 
 e) emite acte normative pentru reglementarea aspectelor tehnice prevăzute în prezenta lege. 
 

            (2) Pentru aplicarea prevederilor prezentei legi, autoritatea competentă în domeniul ameliorării,  
reproducției și nutriției animalelor are următoarele atribuţii: 
 a) elaborează proceduri de acreditare şi autorizare a asociaţiilor crescătorilor de animale şi a altor 
agenţi economici care desfăşoară activităţi în domeniul ameliorării, reproducţiei şi nutriţiei animalelor 
prevăzute în prezenta lege; 

b) acordă licenţe de fabricaţie a nutreţurilor combinate și a altor produse de uz furajer; 
 c) emite acreditări şi autorizaţii pentru desfăşurarea serviciilor din domeniul său de activitate; 
 d) efectuează activitatea de inspecţie în domeniul său de activitate; 
 e) efectuează activitatea de formare profesională a operatorilor de însămânţări artificiale; 
 f) întocmeşte nomenclatorul raselor de animale din România şi recunoaşte noile creaţii biologice; 
 g) aprobă reproducătorii masculi utilizaţi la însămânţări artificiale; 
 h) avizează certificatele de origine eliberate de asociaţii acreditate; 
 i) întreţine baza de date privind identificarea şi înregistrarea ecvideelor. 
                        (3) Pentru aplicarea prevederilor prezentei legi, asociaţiile acreditate pentru înfiinţarea şi 
menţinerea registrului genealogic au următoarele atribuţii: 
 a) implementarea programelor de ameliorare;  
 b) organizarea activităţii de reproducţie la animale prin însămânţare artificială şi montă naturală; 
 c) aprobarea reproducătorilor masculi folosiţi la montă naturală; 
 d) certificarea originii animalelor; 
 e) înfiinţarea şi întreţinerea bazei de date privind ameliorarea rasei pentru care este acreditată; 
 f) aprobă animalele de rasă pură care participă la expoziţiile judeţene şi naţionale; 
 g) participă la elaborarea strategiei naţionale de dezvoltare a zootehniei; 
 h) efectuează controlul performanţelor în regim propriu sau prin mandatarea altor asociaţii acreditate; 
 i) participă la organizarea şi desfăşurarea expoziţiilor de animale; 



 j) coordonează activitatea asociaţiilor de crescători autorizate pentru activitatea de însămânţări 
artificiale la animale şi gestionează fondul de gene al raselor de animale; 
 k) reprezintă crescătorii de animale la forurile interne şi internaţionale; 
 l) îndeplineşte în condiţiile stabilite sarcinile încredinţate de autoritatea competentă.  
 
Capitolul X. Răspunderi și sancțiuni 
 

Art. 45. Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea administrativă, contravenţională, 
civilă sau penală, după caz. 

Art. 46.(1) Constituie infracţiuni următoarele fapte: 
a) falsificarea înscrisurilor în certificatele de origine şi valoare de ameliorare sau în alte evidenţe oficiale; 
b) înscrierea în etichetele de prezentare a nutreţurilor combinate a unor date care nu corespund cu compoziţia 
chimică a acestora; 
c) producerea şi vânzarea neautorizată de nutreţuri combinate sau de aditivi furajeri; 
d) executarea de lucrări de manipulare genetică la animale, fără aprobarea autorității competente în domeniu. 
                  (2) Infracţiunile prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d) se pedepsesc cu închisoare de la 2 luni la 2 ani. 
                        (3) Infracţiunea prevăzută la alin. (1) lit. a) se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. 

Art. 47.(1) Constituie contravenţii la prezenta lege, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, 
potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, săvârşirea de către persoanele fizice sau juridice a următoarelor 
fapte: 

a) funcţionarea unităţilor de producţie a nutreţurilor combinate şi a altor produse de uz furajer  fără 
licenţă de fabricaţie;  

b) producerea, deţinerea şi comercializarea nutreţurilor combinate şi a altor produse de uz furajer  
neînregistrate de către autoritatea competentă;  

c) nerespectarea condiţiilor prevăzute în codul de bune practici pentru producerea nutreţurilor combinate; 
d) nepăstrarea de către producător a  probelor sau a contraprobelor  din fiecare lot de nutreţuri combinate 

şi alte produse de uz furajer;   
e) lipsa registrelor de evidenţă a producţiei de nutreţuri combinate şi alte produse de uz furajer și 

necompletarea la zi a evidențelor 
f) neefectuarea analizelor de laborator pentru indicii  nutriţionali  din materiile prime şi a produselor 

finite;  
g) nerespectarea indicilor nutriţionali minimali prevăzuţi în reţetele de nutreţuri combinate şi alte produse 

de uz furajer;  
h) nutreţurile combinate şi alte produse de uz furajer nu prezintă elementele de identificare şi/sau 

documentele de însoţire privind calitatea acestora, conform reglementărilor legale în vigoare; 
i) vânzarea nutreţurilor combinate şi a altor produse de uz furajer  cu termen de valabilitate expirat si a 

celor retrase din consum de către autoritatea competent; 
j) producerea de embrioni, material seminal congelat, icre embrionate, larve şi puiet de peşte, ouă de 

incubaţie pentru hibrizi comerciali şi ouă de viermi de mătase, în afara unităţilor specializate, 
autorizate în acest scop, sau de la reproducători, pentru folosirea cărora nu s-au emis autorizaţii, 
precum şi introducerea şi utilizarea celor provenite din import, fără a dispune de autorizaţia necesară; 

k) executarea neautorizată a transferului de embrioni sau a însămânţărilor artificiale pentru alte animale 
decât cele în proprietate; 

l) nerespectarea normelor şi instrucţiunilor tehnice privind efectuarea montei şi asigurarea numărului de 
reproducători masculi folosiţi în staţiuni comunale şi puncte de montă naturală; 

m) monta clandestină, constând în folosirea reproducătorilor masculi neautorizaţi la monta femelelor; 
n) neprezentarea şi nedeclararea pentru identificarea şi înregistrarea ecvideelor; 
o) înscrierea de date neconforme cu realitatea în registrele genealogice; 
p) nerespectarea normelor tehnice privind efectuarea controlului producției; 
q) testarea reproducătorilor în unități neautorizate; 
r) prestarea serviciilor de comercializare și distribuție a materialului seminal congelat și de însămânțare 

artificială fără autorizație; 



s) poluarea şi/sau deteriorarea mediului ambiant; 
t) nerespectarea protecţiei animalelor; 
u) omisiunea de a da ajutorul necesar ori de a înştiinţa stăpânul, deţinătorul sau organul competent, în 

cazul găsirii unui animal rătăcit, părăsit sau abandonat a cărui viaţă, sănătate ori integritate corporală 
este în primejdie. 

                      (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează: 
a) cu amendă de la ............. lei la ................. lei, faptele prevăzute la lit. a) - i); 
b) cu amendă de la ............. lei la ................. lei, faptele prevăzute la lit. j) – r); 
c) cu amendă de la ............. lei la ..................lei, fapta prevăzută la lit. s); 
d) cu amendă de la ............. lei la ................. lei, faptele prevăzute la lit. t) - u). 

Art. 48.(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite 
de structurile centrale şi locale cu atribuţii în domeniu, aflate în subordinea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale. 
                         (2) Sumele provenite din aplicarea amenzilor prevăzute la art. 47 alin. (2) se fac venit la 
bugetul de stat  

Art. 49. Prevederile art. 47 şi 48 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile 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. 
 
 
Capitolul XI. Dispoziții tranzitorii și finale 

Art. 50. La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea zootehniei nr. 72/2002 publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2002 şi orice alte dispoziţii contrare. 
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