
  
 

  

 
 
Direcția Arhitect șef 
Compartimentul pentru gestionarea deșeurilor 
Nr. Înreg:__________/_____________ 
 
 

                                         Aprobat, 
Borboly Csaba 

Președinte 
 
 

Necesități minime obligatorii privind  
procedura de atribuire a contractului de achiziţie cu titlul: 

 
”SERVICII DE COLECTARE, TRANSPORT ȘI NEUTRALIZARE A ANIMALELOR MOARTE, 
PROVENITE DIN GOSPODĂRIILE CRESCĂTORILOR INDIVIDUALI DE ANIMALE, DE PE 

RAZA JUDEȚULUI HARGHITA” 
 
 
I. INTRODUCERE 
Necesitățile minim obligatorii fac parte integrantă din documentaţia de atribuire şi 
constituie ansamblul cerinţelor minime şi obligatorii pe baza cărora se elaborează de 
către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară. 
 
II. OBIECTUL ACHIZIŢIEI PUBLICE este achiziționarea produselor pentru  
”Serviciul de colectare, transport și neutralizare deșeuri de origine animală provenite din 
gospodăriile crescătorilor individuali de animale, de pe raza  județului Harghita”, 
pentru obiectul finanțat prin Hotărârea Guvernului nr. 551/2018 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 
privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine 
animală care nu sunt destinate consumului uman, cu completările și modificările 
ulterioare. 
 
III. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE 
 
Prezentul document stabilește condițiile de desfășurare a activității de colectare, 
transport și neutralizare a deșeurilor animale moarte provenite din gospodăriile 
crescătorilor individuali de animale din județul Harghita, stabilind nivelurile de calitate și 
condițiile tehnice necesare prestării acestui serviciu în condiții de eficientă și siguranță. 
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1. Informații generale:  
În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și 
desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt 
destinate consumului uman, aprobată cu modificări de Legea nr. 55 din 10 aprilie 2017, 
modificată și completată prin OUG 64/12.07.2018, art. 5, alin. (3): ” La nivelul județelor, 
consiliile județene, iar la nivelul municipiului București, Consiliul General al Municipiului 
București, organizează și sunt responsabile pentru desfășurarea activității de 
neutralizare a animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de 
animale, având obligația de a asigura contractual, în condițiile legii, realizarea acestei 
activități de neutralizare cu o unitate de ecarisare autorizată conform legislației în 
vigoare.” 
Conform art. 5, alin.(2): ”Aspectele tehnice privind organizarea activității de neutralizare 
a subproduselor de origine animală, provenite atât din unitățile de creștere a 
animalelor, unitățile de producție, depozitare, procesare ori comercializare a cărnii sau a 
altor produse de origine animală, cât și din gospodăriile crescătorilor individuali de 
animale, se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei 
ordonanțe.” 
Prin Hotărârea de Guvern nr. 551/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea  și 
desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt 
destinate consumului uman, au fost stabilite categoriile de servicii pentru care se acordă 
sprijin financiar, cheltuielile eligibile, cuantumul sprijinului financiar și modul de 
acordare al acestuia, pentru organizarea procesului de achiziție publică. 
 
În înțelesul reglementărilor în vigoare, termenii și expresiile de mai jos au următoarele 
definiții:  
subproduse de origine animală - corpuri întregi sau părţi de corpuri de animale, 
produse de origine animală sau alte produse obţinute de la animale, care nu sunt 
destinate consumului uman, incluzând ovule, embrioni şi material seminal, potrivit 
Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 
octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine 
animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine 
animală); 
 
animale moarte - potrivit prevederilor capitolului 2, pct. 2.4. "Definiţii", nr. crt. 27 din 
Orientările UE, animalele ucise prin eutanasie, cu sau fără diagnostic exact, ori care au 
murit, inclusiv animalele născute moarte sau nenăscute, în cadrul unei ferme sau în 



  
 

  

 
 
orice alt spaţiu ori în timpul transportului, dar care nu au fost sacrificate pentru 
consumul uman; 
 
crescători individuali de animale - persoane fizice care cresc sau deţin animale de 
interes economic în gospodăriile individuale, în exploataţii non-profesionale; 
 
ecarisare - activitatea de colectare a subproduselor de origine animală, în scopul 
procesării sau incinerării/coincinerării acestora, incluzând activităţile de transport, 
depozitare şi manipulare a acestora, după caz; 
 
unitate de ecarisare - unitate aparţinând persoanelor juridice, inclusiv instituţiilor 
publice care desfăşoară activităţi de ecarisare în baza autorizării, potrivit prevederilor 
legale; 
 
neutralizare a subproduselor de origine animală - activitatea de ecarisare a 
subproduselor de origine animală, urmată de procesarea sau de 
incinerarea/coincinerarea acestora prin transformarea lor în produse stabile biologic, 
nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de 
îngropare a acestora în condiţiile stabilite de prezenta ordonanţă; 
 
unitate de neutralizare a subproduselor de origine animală - unitate aparţinând 
persoanelor juridice, inclusiv instituţiilor publice care desfăşoară activităţi de 
neutralizare a subproduselor de origine animală în baza autorizării, potrivit prevederilor 
legale. 
Necesitățile minime obligatorii fac parte integrantă din documentația de atribuire și 
constituie ansamblul cerințelor, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 551/2018 
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței 
Guvernului nr. 24/2016, privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a 
subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman. 
 
2. Legislația aplicabilă: 
 
a). HOTĂRÂRE  Nr. 551/2018 din 17 iulie 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, cu 
completările și modificările ulterioare 
 



  
 

  

 
 
b). Ordonanța de urgență nr. 64 /2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței 
Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a 
subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, cu 
completările și modificările ulterioare; 
 
c). HOTĂRÂRE  Nr. 699/2022 din 25 mai 2022 pentru modificarea şi completarea art. 13 
din Normele 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, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 551/2018; 
 
d). Legea nr. 55/2017 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind 
organizarea și  desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine 
animală, cu completările și modificările ulterioare;  
 
e).Ordonanța nr. 24/din 24 august 2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de 
neutralizare a deșeurilor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman; 
 
f).Legea 98/2016 privind achizițiile publice; 
 
g). HG nr. 395/2016 de aplicare a prevederilor referitoare las atribuirea contractului de 
achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 
 

3. Documente și condiții de participare și calificare: 
 
Pentru a fi calificat Prestator, ofertantul va îndeplini următoarele condiții și va prezenta 
următoarele dovezi: 
- Autorizație sanitar-veterinară și din punct de vedere al protecției mediului, pentru 
activitatea de colectare, transport și neutralizare a animalelor moarte, și a altor materii 
de categoria 1 și 2, corespunzătoare subproduselor de origine animală care fac obiectul 
prevederilor Ordonanței 24/2016, aprobată cu modificări prin Legea 55/2017, în termen 
de valabilitate; 
- Documente care să ateste capacitatea de exercitare a activității profesionale, respectiv 
, mijloacele de transport specializate, autorizate sanitar veterinar și să fie dotate cu 
sistem hidraulic de încărcare - descărcare și cântar; 
 
 
 



  
 

  

 
 
Cerințele din prezentul document sunt considerate ca fiind obligatorii și minimale, sens 
în care orice propunere tehnică și financiară va fi luată în considerare numai în măsura 
în care asigură un nivel calitativ cel puțin egal cu cerințele din Necesitățile minime 
obligatorii. 
 
4. Obligațiile și responsabilitatea prestatorului 
Prestatorul, în conformitate cu serviciul pe care îl prestează, are următoarele obligații și 
responsabilități: 
- să manipuleze, să colecteze, să transporte cu mijloace auto proprii autorizate sanitar 
veterinar, să depoziteze și să neutralizeze deșeurile de origine animală, cu respectarea 
prevederilor legislative în vigoare, a cerințelor impuse de DSVSA și mediu; 
- mijloacele de transport specializate, trebuie să fie dotate cu sistem hidraulic de 
încărcare/descărcare și cântar; 
- să presteze ”serviciul de colectare și neutralizare deșeuri de origine animală” la 
solicitarea achizitoriului”, pe toată raza unității administrativ – teritoriale  a Județului 
Harghita și colectarea întregii cantități de deșeuri solicitate; 
- să cântărească și să asigure încărcarea deșeurilor de origine animală, în prezența 
crescătorului ți în unele cazuri a reprezentantului Achizitoriului; 
 
Prestatorul de servicii va centraliza cererile crescătorilor individuali de animale, și le va 
depune lunar la sediul achizitoriului, în termen de 10 zile după încheierea lunii în care a 
prestat serviciile, însoțite de următoare documente prevăzute de normele metodologice 
de aplicare a Ordonanței 24/2016, respectiv: 
*situația centralizatoare cu cantitatea totală, cântărită, de animale moarte neutralizate 
prin serviciile prestate în baza contractului încheiat de prestator cu achizitorul;   
*copiile facturilor emise de prestatorul de servicii pentru achizitor, aferente activității de 
neutralizare a animalelor moarte pentru care se solicită decontarea ajutorului de stat, 
precum și situația centralizatoare a facturilor fiscale emise de prestatorul de servicii 
(facturile trebuie să conțină informații pentru fiecare zi în care a fost prestat serviciul de 
ecarisare din luna respectivă, defalcate pentru fiecare activitate specifică) 
*copia tabelului aferent activității lunare pentru care se solicită decontarea ajutorului de 
stat, cuprinzând numele și prenumele crescătorilor individuali de animale de la care au 
fost ridicate animale moarte, semnăturile acestora, cantitățile de animale moarte 
ridicate de către prestator de la fiecare crescător individual; 
*declarația pe propria răspundere că serviciile de neutralizare a animalelor moarte 
pentru care se solicită decontarea ajutorului de stat sunt prestate fără încasarea 
contravalorii din costul activității de neutralizare a animalelor moarte de la crescătorii 
individuali de animale; 



  
 

  

 
 
*dovada cont trezorerie; 
*copii ale foilor de parcurs aferente fiecărei zile din luna pentru care se solicită 
decontarea ajutorului de stat, din care să reiasă traseul şi numărul de kilometri parcurşi 
pentru ridicarea animalelor moarte; foile de parcurs vor fi întocmite separat, pentru 
fiecare autovehicul implicat în activitatea de colectare a animalelor moarte; 
*în situaţia în care un operator prestează serviciul de ecarisare în mai multe judeţe, 
învecinate sau nu, în baza unor contracte încheiate cu consiliile judeţene respective, 
documentele depuse în vederea obţinerii ajutorului de stat aferent unui judeţ trebuie să 
conţină doar costurile suportate de operator pentru efectuarea serviciului de ecarisare 
pe teritoriul administrativ al judeţului Harghita. 
- toate documentele depuse în copie vor purta sintagma "conform cu originalul", vor fi 
datate, semnate şi ştampilate de către prestatorul de servicii; 
- să încheie un proces verbal ca urmare a efectuării prestației, semnat de ambele părți și 
să predea un exemplar reprezentantului achizitorului; 
- să înscrie obligatoriu în procesul verbal următoarele informații: data, localitatea, 
numele crescătorului, categoria deșeurilor (categoria I, II, etc.( și/sau tipul deșeului 
animalier (cabaline, porcine, bovine, etc.), numărul de bucăți, cantitatea; 
- să predea achizitorului documente care să dovedească că deșeul a fost eliminat, prin 
incinerare, în condițiile legale permise; 
- să solicite eliberarea certificatului sanitar veterinar medicului veterinar arondat 
localității în care se regăsește deșeul animalier – dacă este cazul și să înmâneze un 
exemplar achizitorului; 
- să onoreze comenzile achizitorului referitoare la prestarea ”serviciului de colectare, 
transport și neutralizare deșeuri de origine animală”, în maxim de 24 de ore de la data 
lansării acestora; 
- să înregistreze reclamațiile și sesizările achizitorului și să ia măsurile care se impun în 
vederea rezolvării acestora, în termenul prevăzut de lege; 
- să asigure măsurile de prevenire a accidentelor de muncă și bolilor profesionale, 
precum și a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, în vederea desfășurării activității 
în condiții normale de muncă; 
- să elaboreze oferta ținând cont de toate implicațiile financiare ale acesteia: categoria 
animală (I, II, III)/tipul deșeului animalier (cabaline, porcine, bovine, etc.), taxe transport 
(pe cursă, kilometru, etc.)taxe de neutralizare, taxe ambalaj deșeu, etc.  
 
5. Obligațiile și responsabilitățile beneficiarului 
Beneficiarul, în conformitate cu serviciul pe care îl solicită, are următoarele obligații și 
responsabilități: 
 



  
 

  

 
  
- să solicite operatorului economic, prestarea ”serviciului de colectare, transport și 
neutralizare deșeuri de origine animală” de îndată ce a fost notificat de reprezentantul 
autorității locale pe a cărui rază administrativ-teritorială este deșeul animalier; 
- să solicite operatorului economic să efectueze prestația ”serviciul de colectare și 
neutralizare deșeuri de origine animală” numai în cazul deșeurilor de origine animală, 
alte tipuri de deșeuri nefăcând obiectul contractului; 
- să plătească prestatorului serviciile prestate de către acesta în condițiile, modalitățile și 
la termenele prevăzute, în caz contrar, prestatorul are dreptul de a suspenda efectuarea 
serviciilor de neutralizare a subproduselor de origine animală către beneficiar, până la 
achitarea acestora; 
- să păstreze confidențialitatea informațiilor referitoare la activitatea prestatorului; 
 
6. Modalitatea de plată 
 
Beneficiarul, după înregistrarea, verificarea şi aprobarea la plată a cererilor de solicitare 
a ajutorului de stat, întocmește şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
situaţia centralizatoare pentru solicitările înregistrate, fiind excluse plățile în avans sau 
plata unor abonamente lunare, conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 551/2018, 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței 
Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea  și desfășurarea activității de neutralizare a 
subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, art. 11, alin. 
(1), alin. (2), art. 12, alin.(4), alin. (5), cu modificările și completările ulterioare. 
 
În baza situaţiilor centralizatoare ale cererilor pentru încasarea ajutorului de stat, 
transmise de Consiliul Județean Harghita, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
transmite Ministerului Finanţelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare. 
Cererea de deschidere a creditelor bugetare va fi însoţită de situaţia centralizatoare a 
ajutorului de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la normele metodologice. 
 După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul 
Finanţelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se 
alimentează contul consiliului județean, 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. 
 
 
 
 
 



  
 

  

 
 
IV. VALOAREA ESTIMATĂ  
Valoarea estimată a achiziției este de 26.518,49 lei fără TVA.  
Locul de prestare al serviciilor: raza județului Harghita. 
 
V. DURATA CONTRACTULUI DE SERVICII 
Contractul de servicii se încheie, în baza normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanței 24/2016, și intră în vigoare începând cu data semnării lui de către părți și-și 
produce efecte până la achitarea integrală a prețului contractului.  
Prestatorul se obligă să presteze serviciile în termenele prevăzute în Necesitățile minime 
obligatorii și a legislației în vigoare. 

Durata de prestare a serviciilor este până la data de 31.12.2022. 
 
VI. CONDIȚII MINIMALE DE GARANȚIE 

 Perioada de garanţie a  va fi minim corespunzător duratei contractului; 
 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, de orice 

plângere sau reclamaţie ce apare pe parcursul prestării serviciilor; 
 La primirea unei astfel de notificări furnizorul are obligaţia de a remedia 

defecţiunea în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor.  
 Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defecţiunea în 

termen de 2 zile calendaristice, achizitorul are dreptul de a pretinde ca 
despăgubire contravaloarea serviciului. 
 

VII. REDACTAREA OFERTEI 
 

 Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă; 
 Oferta va cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară; 
 Oferta se va redacta în limba română; 
 Valabilitatea ofertei trebuie să fie de minim 30 zile de la termenul limită de 

depunere; 
 

 Prezentarea ofertei: 
 
Operatorul economic va face dovada că are obiectul de activitate corespunzător 
serviciilor oferite, în cadrul ofertei prezentând documente de autorizare (autorizație 
sanitar veterinară, autorizație de mediu, transport autorizat DSVSA) emise în acest sens 
de instituțiile abilitate (Direcția Sanitar Veterinară și Pentru Siguranța Alimentelor, 
Agenția pentru Protecție Mediului, etc.) 
 



  
 

  

 
 
Oferta va conține servicii care să corespundă cerințelor minimale din prezentul 
document, respectiv organizarea activităților și structurarea acestora în cadrul ofertei 
financiare ce urmează a fi prestate pentru ducerea la îndeplinire a cerințelor din 
necesitățile minime obligatorii. Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să rezulte 
că sunt îndeplinite în totalitate cerințele aferente Necesităților minime obligatorii. 
Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor, 
obligațiilor prevăzute în Necesități minime obligatorii. Neîndeplinirea de către oricare 
dintre ofertanți a uneia, sau mai multor cerințe, determină respingerea ofertei ca fiind 
neconformă. 

Oferta tehnică: 
La elaborarea ofertei tehnice ofertantul este obligat să  prezinte: 
- descrierea detaliată a serviciilor ce urmează a fi prestate și nivelul calitativ al acestora 
- descrierea unității sau unităților de neutralizare și localizare a acestora 
- capacitățile funcționale și de performanță necesare exercitării activității de 
neutralizare,  cât și caracteristicile tehnice 
- numărul de înmatriculare și numărul mijloacelor de transport specializate, autorizate 
sanitar veterinar care vor fi implicate în activitatea de colectare a animalelor moarte. 
Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor și 
obligațiilor prevăzute în Necesitățile minime obligatorii și a legislației în vigoare. 

Oferta financiară:  
La elaborarea ofertei financiare ofertantul este obligat să  prezinte în propunerea 
financiară valoarea și prețul unitar.  
Prețul unitar lei/kg va fi defalcat conform art. 13 alin (4) din HG NR. 551/2018.  
"(4) Intensitatea ajutorului de stat acordat potrivit prevederilor prezentei hotărâri este 
de până la 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, iar valoarea maximă a 
acestuia este de 1.500 lei/tonă animale moarte, în limita bugetului aprobat. 
(5) În situaţia în care se acordă 75% din costul activităţii de distrugere a animalelor 
moarte, diferenţa de 25% este suportată direct de crescătorii individuali de animale şi se 
achită prestatorului de servicii, respectiv prestatorului de servicii care are contract cu 
consiliul judeţean sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la ridicarea animalului 
mort." 
Prin prețul ofertat în etapa de atribuire a contractului de servicii se înțelege valoarea 
totală pentru prestațiile de servicii: colectare, transport, neutralizare, pe care operatorul 
economic îl va putea percepe pe durata contractului.  
 
 



  
 

  

 
 

 
VIII. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: 
Va fi selectată oferta care cuprinde toate serviciile solicitate, îndeplinește toate cerințele 
prevăzute prin prezenta și care are prețul total cel mai scăzut exprimat în lei fără TVA. 
 
IX. PROPRIETATE INTELECTUALĂ:  
În relaţia dintre părţi, prestatorul își va păstra dreptul de autor şi alte drepturi de 
proprietate intelectuală asupra documentelor elaborate. Prin semnarea contractului, 
prestatorul acordă achizitorului licență permanentă, transferabilă, neexclusivă şi scutită 
de taxă de redevență, pentru a copia, folosi şi transmite documentele elaborate 
prestator. 
 
 
Verificat,       Întocmit, 
Fülöp Otília       Horváth Szekeres Júlia 
Arhitect șef       Consilier 
 
 
 
 
Miercurea-Ciuc, 01.09.2022 
 


		2022-09-01T09:20:54+0300
	JULIA HORVATH SZEKERES


		2022-09-01T14:50:41+0300
	Otilia Fulop


		2022-09-02T15:35:39+0300
	Csaba Borboly




