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                                                                                                Anexa la HCL nr.88 din 29.04.2014 
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE PRIVIND GESTIONAREA 
CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN ÎN ORAŞUL TÎRGU NEAMŢ 

 
 
 

CAPITOLUL I : Generalităţi 
 

   Art.1     Prezentul regulament de organizare şi funcţionare stabileşte cadrul jur idic şi condiţiile 
în care se desfăşoară gestionarea câinilor fără stăpân în oraşul Tîrgu Neamţ, în conformitate cu 
principiile şi reglementăr ile prevăzute în: 
 -  Hotărâre nr. 1059/ 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a 
câinilor fără stăpân; 

-  Legea nr. 227/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 
privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân; 

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a 
câinilor fără stăpân; 

 
   Art.2      În cuprinsul prezentului regulament termenii şi sintagmele de mai jos au următoarele 
semnificaţii: 
a)adăpost public - adăpost pentru câinii fără stăpân ce aparţine unităţilor administrativ-teritoriale 
şi deserveşte aceste unităţi, administrat de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea 
câinilor fără stăpân; 
b)adăpost privat - adăpost pentru câinii fără stăpân, care aparţine unei persoane juridice, 
asociaţie sau fundaţie care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei animalelor; 
c)adopţie - procedura de preluare în propr ietate a câinilor fără stăpân din adăposturi, de către 
persoane fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor art. 5 din Legea nr. 205/2004 privind 
protecţia animalelor, cu modificările şi completăr ile ulter ioare; 
d)adopţie la distanţă - procedura prin care, în condiţiile legii persoanele fizice sau juridice îşi pot 
asuma responsabilitatea suportării cheltuielilor necesare întreţinerii câinilor fără stăpân în 
adăposturile publice peste perioada prevăzută la art. 4 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă; 
e)capturare - operaţiunea de prindere a câinilor; 
f)câine agresiv - orice câine definit ca atare de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2002 
privind regimul de deţinere al câinilor per iculoşi sau agresivi, aprobată cu modif icări pr in Legea 
nr. 60/2003; 
g)câine periculos - orice câine definit ca atare de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
55/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 60/2003; 
h)câine utilitar - orice câine folosit de unităţile de poliţ ie, de jandarmer ie, de alte unităţi militare, 
de unităţile vamale, de serviciile de securitate, protecţie şi pază, de persoanele cu dizabilităţi, 
precum şi orice câine folosit în caz de dezastre sau de către organizaţiile neguvernamentale în 
activităţile educative, terapeutice, de căutare şi salvare sau utilitare; 
i)câine de rasă comună - orice câine care nu poate fi asimilat unei rase omologate; 
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j)examen medical - procedura efectuată de un medic veterinar de liberă practică organizat în 
condiţiile legii prin care se urmăreşte stabilirea statusului de sănătate al câinilor; 
k)gestionarea câinilor fără stăpân - ansamblul de operaţiuni şi proceduri care au ca scop 
controlul populaţiei de câini fără stăpân; 
l)asociaţie sau fundaţie pentru protecţia animalelor - organizaţie neguvernamentală, înfiinţată 
în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii ş i fundaţii, 
aprobată cu modificări şi completăr i prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completăr ile 
ulter ioare, care desfăşoară activităţi ş i acţiuni de protecţie a animalelor şi în al cărei statut 
figurează scopuri şi activităţi referitoare la protecţia şi bunăstarea animalelor; 
m)serviciu specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân - serviciu de utilitate publică, 
înfiinţat la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv al subdiviziunilor acestora, în 
condiţiile legii, de consiliul local, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în 
scopul gestionării câinilor fără stăpân de pe raza unităţii administrativ-teritoriale respective; 
n)operator al serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân - persoană 
juridică, de drept public sau privat, care are competenţa şi capacitatea de a presta servicii în 
domeniul protecţiei animalelor şi căreia i s-a delegat, încredinţat sau concesionat, în condiţiile 
legii, realizarea activităţii de gestionare a câinilor fără stăpân; 
o)mijloc de identificare - orice dispozitiv de tipul microcipului, crotaliei, tatuajului, 
medalionului inscripţionat, care conţine informaţii necesare identif icării deţinătorului câinelui,  
respectiv a serviciului public care a gestionat câinele; 
p)identificare - operaţiunea prin care se ataşează câinelui un mijloc de identificare, precum şi 
operaţiunea de cit ire a mijlocului de identificare şi de stabilire a datelor de identitate ale 
deţinătorului câinelui sau a locului de provenienţă a acestuia; 
q)înregistrare - operaţiunea prin care datele inscripţionate pe mijlocul de identificare al 
animalului, precum şi alte date sunt introduse în registrele de evidenţă a câinilor; 
r)microcip - mijloc de identificare electronic omologat, care se implantează sub pielea 
animalului, în dreptul omoplaţilor, şi care conţine un număr unic criptat sub forma unui cod de 
bare ce poate fi citit cu ajutorul unui dispozitiv electronic; 
s)sterilizare - operaţiune prin care se realizează suprimarea funcţiei reproducătoare a câinilor; 
t)vecini - proprietarii spaţiilor locative care au cel puţin un perete comun cu spaţiul locativ în care 
urmează să fie adăpostiţi câinii adoptaţi din adăposturile publice; 
u)unitate de ecarisare şi unitate de neutralizare a deşeurilor de origine animală - orice 
unitate definită ca atare la art. 2 alin. (1) lit. h) şi j) din Ordonanţa Guvernului nr. 47/2005 privind 
reglementăr i de neutralizare a deşeur ilor de origine animală, aprobată cu modificări pr in Legea 
nr. 73/2006, cu modificările ulter ioare. 

Art.3 Sunt interzise or ice activităţi ce au drept scop perturbarea sau blocarea bunei desfăşurări a 
acţiunilor întreprinse de angajaţii operatorului serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân. 

Art.4 Se recomandă ca locuitorii oraşului Tîrgu Neamţ să dea dovadă de spirit civic şi să sprijine 
eforturile făcute de administraţie. . 

Art.5 Se interzice cu desăvârşire amplasarea de adăposturi pentru câini, precum şi creşterea sau 
deţinerea câinilor fără stăpân pe domeniul public. 
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CAPITOLUL II : Organizarea şi funcţionarea activităţilor de gestionare a câinilor fără 
stăpân din oraşul Tîrgu Neamţ 

Art.6 

1)Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, înfiinţate potrivit art. 1 alin. (1) 
din ordonanţa de urgenţă 1059/2013, desfăşoară activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân pe 
raza unităţilor administrativ-ter itoriale, respectiv a subdiviziunilor acestora, la nivelul cărora au 
fost înfiinţate, şi, în funcţie de posibilităţi, pot încheia protocoale de colaborare cu unităţile 
administrativ-teritor iale cu care se învecinează. 
2)Serviciile prevăzute la alin. (1) pot fi organizate în cadrul serviciilor publice af late în 
subordinea consiliilor locale. 
Personalul veter inar încadrat în serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân are 
următoarele competenţe: 
a)supravegherea animalelor capturate şi adăpostite; 
b)colectarea documentelor întocmite de personalul implicat în capturarea, manipularea şi 
transportul animalelor; 
c)înregistrarea câinilor fără stăpân în Registrul de evidenţă a câinilor fără stăpân, pe baza datelor  
din formularul individual de capturare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1. 
Art.7  Gestionarea câinilor fără stăpân urmăreşte controlul reproducţiei în vederea stabilizăr ii 
numărului de câini fără stăpân, pentru ca ulterior numărul acestora să scadă pe cale naturală.  
Toate acţiunile desfăşurate au ca scop împlinirea acestui deziderat. 

Art.8   Gestionarea câinilor fără stăpân din oraşul Tîrgu Neamţ se va face în condiţii de 
transparenţă . 

Art.9   Activităţile specifice gestionării câinilor fără stăpîn vor asigura: 

a) Satisfacerea cerinţelor şi nevoilor de utilitate ale comunităţii locale; 
b) Continuitatea serviciului; 
c) Ridicarea continuă a standardelor şi a indicatorilor de performanţă ai serviciului prestat; 
d) Menţinerea condiţiilor sanitare în conformitate cu normele de igiena şi sănătate  publică. 

 
(1) Gestionarea câinilor fără stăpân se realizează prin instituirea de norme privind 

capturarea, transportul, adăpostirea, tratarea, îngrijirea şi examinarea animalelor fără stăpân, 
potrivit prezentului Regulament. 
 
     
       Gestionarea câinilor fără stăpân  va  urmări: 
 

a)  capturarea câinilor fără stăpân, pe baza reclamaţiilor  persoanelor fizice sau juridice 
şi prin autosesizare ; se va acţiona de urgenţă în situaţiile în care se constată că prezenţa sau 
activitatea câinilor fără stăpân impune acest lucru ; astfel de situaţii pot să apară în momentul 
în care se creează un disconfort cetăţenilor, se stinghereşte circulaţia autoturismelor, este pusă 
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în pericol siguranţa şi sănătatea cetaţenilor etc. În mod clar se vor  respecta următoarele: 
- capturarea câinilor se va face de către personalul angajat al operatorului, care trebuie să fie 

format din persoane instruite în acest sens; 
- capturarea câinilor nu se va face prin aplicarea unui tratament brutal iar persoanele care 

capturează câinii fără stăpân vor fi în mod obligatoriu vaccinate antirabic; 
- persoanele care capturează câinii vor lucra în echipe de câte doi şi vor purta echipamentul 

de protecţie adecvat; 
- personalul calificat poate captura câinii cu crose speciale sau cu plase. Pentru capturare se 

vor folosi crosele speciale formate din tije de aluminiu, având la capăt o buclă care poate să 
gliseze sau care se poate strânge în jurul gâtului câinelui, pentru a permite persoanei calificate 
să ţină câinele la distanţă  şi să-l poată manipula. Bucla trebuie fixată la largimea dorită,  
pentru a   evita   strangularea   animalului,   mecanismul   de   declanşare rapidă fiind utilizat 
pentru eliberarea câinelui în caz de urgenţă sau atunci când este pus în cuşcă. De asemenea, 
câinii mai pot fi capturaţi cu ajutorul cuştilor capcană, în care se introduce mâncare şi care 
sunt dotate cu uşi mobile care cad după intrarea animalului în cuşcă. 
- câinii foarte agresivi, situaţi în spaţii inaccesibile sau suspecţi de a fi turbaţi,  pot fi 
imobilizaţi cu ajutorul armelor pentru captură cu săgeată care utilizează gazul carbonic 
comprimat sau cu cartuşe cu  percuţie  pentru  propulsarea  unor seringi  sau  săgeţi care 
permit injectarea cu produse imobilizante; 
- pentru imobilizare se vor utiliza numai substanţe aprobate de organele sanitar- veterinare,  

prin injectare pe cale intramusculara, cu respectarea prescripţiilor medicale; poate fi 
utilizată şi orice altă asociere de produse autorizate cu respectarea legislaţiei in vigoare; 
- este interzisă utilizarea   altor arme sau obiecte pentru capturarea câinilor, în afara celor mai 

sus menţionate,  aceştia putând fi răniţi grav; 
(1)Capturarea, manipularea, încărcarea câinilor fără stăpân în autovehicule ş i transportul acestora 
se vor face cu respectarea prevederilor legale în domeniul protecţiei animalelor şi a normelor 
ANSV. 
 (2)Mijloacele de transport destinate câinilor fără stăpân trebuie să fie vizibil marcate cu 
denumirea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu numărul de telefon, cu indicativul 
mijlocului de transport, dotate cu cuşti individuale fixate corespunzător pentru a preveni 
deplasarea lor în timpul călătoriei şi ventilate corespunzător. 
(3)Persoanele care capturează câini fără stăpân sunt obligate să respecte normele specifice de 
protecţie a muncii şi să fie instruite corespunzător. 
(4)Imobilizarea câinilor fără stăpân, prin administrarea de la distanţă a unor substanţe stupefiante 
şi psihotrope, cu ajutorul armelor utilitare sau sarbacanelor, trebuie efectuată sub stricta 
supraveghere a medicului veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile legii. 
(5)Este interzisă mutarea câinilor fără stăpân din zona în care se află în altă zonă. 
(6)Utilizarea substanţelor stupefiante şi ps ihotrope la imobilizarea câinilor fără stăpân va fi 
efectuată numai cu respectarea prevederilor legale în vigoare în materie. 
Art.10 
 (1)La capturarea, manipularea, încărcarea câinilor fără stăpân în autovehicule şi transportul 
acestora se interzic următoarele: 
a)lovirea, rănirea, mutilarea în orice mod a câinilor; 
b)manipularea acestora într-un mod care le provoacă dureri sau suferinţe inutile; 
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c)împuşcarea cu arma cu tranchilizant sau cu sarbacana a câinilor aflaţi în cuşti sau imobilizaţi în 
lanţ; 
d)capturarea câinilor care nu sunt foarte agresivi, nu sunt suspecţi de a fi turbaţi sau nu sunt 
situaţi în spaţii inaccesibile, prin administrare de la distanţă a medicamentelor stupefiante şi 
psihotrope; 
e)transportarea câinilor fără cuşti individuale de transport; 
f)transportarea câinilor în mijloace de transport neventilate corespunzător. 
 (2)La adăpostirea câinilor fără stăpân se interzic următoarele: 
a)nerespectarea obligativităţii de a hrăni de 3 ori pe zi căţeii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 12 
săptămâni; 
b)nerespectarea obligativităţii de a hrăni de două or i pe zi căţeii cu vârsta cuprinsă între 12 
săptămâni şi 12 luni; 
c)privarea câinilor bolnavi sau răniţi de tratament medical; 
d)cazarea căţelelor cu pui în boxe cu alţi câini maturi; 
e)cazarea câinilor fără separarea acestora, potrivit criteriilor de talie şi agresivitate prevăzute în 
anexa nr. 1 din ordonanţa de urgenţă; 
f)adăpostirea câinilor în ţarcuri şi cuşti în care podelele sunt acoperite de apă; 
g)aruncarea cu substanţe dezinfectante peste câini în timpul procesului de curăţare a boxelor. 
Art.11 
În cadrul activităţii de capturare a câinilor fără stăpân, imediat după capturarea acestora, 
personalul specializat completează formularul individual de capturare conform modelului din 
anexa nr. 1 cuprinzând informaţiile minime privind câinii fără stăpân capturaţi. 
Art.12 
(1)La intrarea în adăpostul public, personalul veterinar preia fişele individuale de la echipajele 
care au realizat capturarea şi transportul câinilor fără stăpân, verifică dacă aceştia sunt identificaţi 
printr-un mijloc de identificare aprobat potr ivit legii ş i înregistrează informaţiile minime privind 
câinii fără stăpân intraţi în adăpost, prevăzute în anexa nr. 2, în Registrul de evidenţă a câinilor  
fără stăpân. 
(2)În cuştile comune vor fi cazaţi câinii fără stăpân capturaţi din acelaşi areal şi introduşi în 
adăpostul public în aceeaşi zi. 
(3)Toate cuştile din adăpost se vor individualiza şi marca cu un număr unic pe adăpost. Numărul 
unic va fi inscripţionat lizibil pe o placă din material rezistent fixată la vedere pe peretele cuştii. 
(4)La intrarea în adăpost, fiecare câine va primi un număr unic de identif icare, reprezentat de 
numărul de ordine din registrul de intrare în adăpost, dacă acesta se ţine pe suport hârtie, 
respectiv numărul generat de sistem în cazul registrului electronic. Acest număr unic de 
identificare se alocă şi în cazul în care câinele a fost identificat anterior prin orice dispozitiv de 
tipul microcipului, crotaliei, tatuajului, medalionului inscripţionat. Numărul unic de identificare 
alocat va fi menţionat în formularele prevăzute la anexele nr. 1-3. 
(5)Pe fiecare cuşcă se ataşează un tabel elaborat conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. 
(6)După înregistrare, câinii fără stăpân sunt examinaţi medical. 
(7)După examinarea câinilor de către medicul veterinar se va proceda, la recuperarea câinilor  
clinic sănătoşi, câinilor cu boli uşor tratabile, neagresivi, fără diferenţe de sex, vârstă, talie,  
precum şi a câinilor cu regim special, care vor fi izolaţi de restul animalelor şi adăpostiţ i separat 
pentru a se evita îmbolnăvirea sau agresarea lor prin contactul cu alţi câini. 
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(8)Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor 
specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân sunt obligaţi să asigure tuturor animalelor  
cazate în adăposturile publice hrană şi apă în cantitate suficientă, posibilitate de mişcare 
suficientă, tratament medical, îngrijire şi atenţie,  
     Activitatea de capturare a câinilor fără stăpân se efectueaza permanent, în tot cursul 
anului, conform programului de activitate al operatorului servic iului de gestionare a cainilor 
fara stapan. 

Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, precum şi operatorii serviciilor 
specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân sunt obligaţi să captureze câinii în următoarea 
ordine: 
a)câinii care circulă liber, fără însoţitor, din preajma şcolilor, grădiniţelor, locurilor de joacă 
pentru copii, parcurilor, pieţelor publice; 
b)câinii care circulă liber, fără însoţitor,în alte locuri publice decât cele prevăzute la lit. a); 
c)câinii care circulă liber, fără însoţitor, în zonele periferice ale localităţilor. 
 
     Reclamaţiile privind existenta câinilor fără stăpân pe domeniul public pot fi făcute în 
scris sau verbal. Pentru ca acestea să fie luate în considerare este necesară îndeplinirea 
urmatoarelor condiţii : 
1. reclamaţiile să se refere la o situaţie concretă ; 
2. reclamaţiile scrise să conţină obligatoriu datele de contact ale rec lamantului (numele, 

adresa de domiciliu, numărul de telefon) dar şi date explic ite cu privire la evenimentul 
reclamat -situaţia existentă, adresa, elemente de identificare a câinilor ce fac obiectul 
reclamaţiei etc. 

 
    Evidenţa capturării 
    Autovehiculele angrenate în activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân va avea la bord un 
registru al maşinii în care se va completa:  
- data şi ora capturării câinelui ; 
- locul exact de unde a fost capturat ;  
- semnalmentele câinelui (culoare, talie, sex, etc) ; 
- elemente particulare de identif icare ; 
- semnătura şefului echipei ; 
-alte observaţii. 
  
b)  Transportarea câinilor la adăposturi se face  cu respectarea următoarelor: 
- autovehiculele de transport trebuie să ofere animalelor siguranţă, securitate,  protecţie 

împotriva intemperiilor naturii ş i aerisire adecvată; câinii docili pot fi transportaţi în 
vehicule închise  de tip camionetă; 
- fiecare animal trebuie să aibă o cuşcă separată, în condiţii speciale fiind acceptate maximum 

2 animale; câini pot fi legaţi cu o lesă de colier în cuşca iar la nevoie li se pot pune botniţe . 
- cuştile vor fi alese în funcţie de talia animalului, ele trebuind să fie mai lungi decât corpul 

animalului; 
- pentru animalele moarte respectiv bolnave vor exista cuşti separate; 
- autovehiculele vor fi curate şi vizibil  marcate cu denumirea servic iului de gestionare a 
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câinilor fără stăpân şi cu nr. de telefon; 
- autovehiculele trebuie să fie dotate cu următorul echipament: plasă, scară, cuşti metalice 

sau din fibra de stic la, instrumente pentru prindere, trusă de prim ajutor; 
- se interzice efectuarea eutanasiei în autovehiculele de transport pentru câini; 
 
c) Preluarea, înregistrarea şi trierea câinilor aduşi în centru se face într-un spaţiu destinat 

acestei activităţi, sufic ient de spaţios şi igienizat astfel încât să asigure spaţiul necesar pentru 
mişcarea personalului. 
 
d) Cazarea câinilor se va face la centrul  care trebuie să îndeplinească următoarele 

cerinţe: 
-să permită cazarea câinilor în cuşti separate pentru a reduce stresul asupra lor şi pentru a 

putea controla bolile; 
- câinii vor fi separaţi după următoarele criterii: 
a) stare de sănătate; 
b) vârstă; 
c) sex; 
d) grad de agresivitate. 
- pardoselile vor fi executate din c iment care a fost etanşat şi care permite o curăţare şi 

dezinfectare uşoară, iar pentru a evita băltirea apei în exces vor fi înc linate spre o reţea de 
canalizare; 
- adăpostul trebuie să aibă drenaj şi instalaţii corespunzătoare pentru depozitarea încărcăturii 
de deşeuri zilnice; 

- trebuie  să   existe   un   control  în   ceea   ce   priveşte  încălzirea,   ventilaţia   şi   umiditatea 
corespunzătoare,   în   vederea   asigurării   confortului   animalelor,   personalului   şi   
publicului vizitator; 
- în toate zonele cu cuşti trebuie să existe un mijloc  de c irculare a aerului fie cu ajutorul 

ventilatoarelor de evacuare, fie cu ajutorul unor ferestre care să poată fi deschise; 
- cuştile exterioare vor fi acoperite; 
e) Adăpostirea câinilor în cadrul centrului de ecarisaj se va face după cum urmează: 
- în cuşti individuale cu respectarea urmatoarelor dimensiuni: 
a) pentru câini de talie mare: 120 cm x 160 cm 
b) pentru câini de talie mijlocie: 110 cm x 148 cm 
c) pentru câini de talie mică: 91 cm x 122 cm 
d) cuştile comune nu trebuie să adăpostească mai mult de 4 câini pe o suprafata de 6,5mp 
- locurile împrejmuite trebuie să aibă urmatoarele dotări: 
- să existe apa potabilă în permanenţă ; 
- vasele pentru alimentare să fie curate şi dezinfectate zilnic şi întotdeauna înaintea aducerii 

unui nou animal în cuşcă ; 
- vasele pentru alimentare să fie aşezate astfel încat câinii să nu poată urina sau defeca în ele şi 

să poată fi curatate şi dezinfectate uşor ; 
- dacă spaţiile nu sunt încălzite, se pun obligatoriu scânduri pentru odihnă şi culcuşuri ; 
- pentru culcuşurile câinilor tineri se vor folosi pături, prosoape,  cutii de carton, care pot fi 

curaţate şi dezinfectate uşor. 
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e) Tratarea, îngrijirea şi examinarea câinilor se va face într-un spaţiu cu destinaţia de 

chirurgie sau în mai multe spaţii, în  funcţie de capacitatea centrului, care vor respecta 
normele sanitar- veterinare în vigoare. 

În aceste săli se vor efectua intervenţiile chirurgicale de sterilizare a animalelor, precum şi 
eutanasierea. 

Câinii fără stăpân cu semne clinice de boală sunt înregistraţi şi examinaţi medical cu prioritate 
la sosirea în adăpost. Evaluarea stării de sănătate a câinilor fără stăpân cazaţi în adăposturi se face 
periodic, de câte ori este necesar. 

Medicul veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile legii, evaluează starea generală de 
sănătate a câinilor cazaţi în adăposturi. 

Documentele care dovedesc efectuarea examenelor medicale, precum şi rezultatele 
respectivelor examene sunt arhivate împreună cu fişa de observaţie a câinelui fără stăpân şi 
păstrate pentru o perioadă de minimum 3 ani. 

Câinii bolnavi incurabil sunt eutanasiaţi în termen de 48 de ore de la stabilirea diagnosticului, 
dacă nu sunt adoptaţi în această perioadă. 

 
 
(2) Câinii se ţ in în adăpost sub supravegherea personalului care asigură hrănirea, controlul 

bolilor, întreţinerea adăpostului  până la revendicarea, adopţia, încredinţarea  sau eutanasierea lor. 
 
     a)  Hrănirea câinilor în centru se face pe durata legală de menţinere (7 zile) în centru 
după cum urmează: 
- căţeii în vârstă de 6-12 săptămâni vor f i hraniţi de 3 or i pe zi, c âinii în vârstă de peste 12 
săptămâni vor f i hrăniţi de două or i pe zi iar câinii de peste un an vor f i hrăniţi o dată pe zi. 
- hrana trebuie să fie întotdeauna proaspătă şi va fi administrată individual ş i 
supravegheat. 
 
     b) Controlul bolilor se efectuează zilnic pentru fiecare câine din centru; orice eveniment 
medical va fi înregistrat în fişa individuală şi în registrul central. Examinarea se va face 
de medicul veterinar al centrului sau în lipsa acestuia de către tehnic ianul veterinar.  
Personalul centrului va fi instruit să recunoasca semnele de boală şi să le aducă la 
cunoştinţa personalului veterinar. 
    c)  Intreţinerea curăţeniei se face prin curăţirea, spălarea şi dezinfecţia f iecărei cuşti sau 
boxe, operaţii efectuate zilnic  şi înainte de intrarea unui nou animal. Se va avea în veder e 
ca pe per ioada efectuăr ii curaţeniei apa şi dezinfectantul să nu vină în contact cu animalele. 

    CAPITOLUL III : Informarea populaţiei în vederea revendicării şi adopţiei câinilor fără 
stăpân. Notificarea deţinătorilor 

Art.13 
Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor 
specializate pentru gestionarea câinilor  fără stăpân au obligaţia de a promova adopţia ş i 
revendicarea acestora şi de a informa constant populaţia cu privire la programul de funcţionare a 
adăposturilor publice pentru câinii fără stăpân, asigurând transparenţa. 
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Art.14  
În vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 16, serviciile specializate pentru gestionarea 
câinilor fără stăpân, respectiv operator ii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără 
stăpân desfăşoară următoarele activităţi: 
a)amenajarea de panouri speciale la intrarea în adăposturile publice pentru câinii fără stăpân şi în 
spaţiile pentru primirea vizitatorilor din incinta adăposturilor publice respective. Panourile de 
afişaj trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: 
1.data şi locul capturării fiecărui lot  de câini, precum şi numărul cuştilor în care câinii respectivi 
sunt cazaţi; 
2.adresa sediului serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, adresa 
adăposturilor publice, adresele de e-mail, precum şi numerele de telefon; 
3.programul de vizitare a adăposturilor publice şi programul de revendicare a câinilor fără stăpân; 
b)crearea de website-uri pentru accesul publicului la informaţiile prevăzute la lit. a); 
c)organizarea periodică de târguri de adopţie a câinilor fără stăpân. 
Art.15 
Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor 
specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot încheia parteneriate cu organizaţiile de 
protecţie a animalelor interesate de promovarea adopţiilor şi sterilizarea câinilor. 
Art.16 
 (1)În cazul în care câinele fără stăpân intrat în adăpostul public este identificat printr-un mijloc 
de identificare aprobat potrivit legii, serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, 
respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au următoarele 
obligaţii: 
a)să stabilească identitatea proprietarului, pe baza datelor de identif icare ale câinelui din Registrul 
de evidenţă a câinilor cu stăpân; 
b)să notifice proprietarul câinelui, în termen de maximum 24 ore, prin telefon, e-mail sau prin 
alte mijloace în baza datelor înregistrate în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân. 
(2)Proprietarii care constată dispariţ ia câinelui sau care sunt anunţaţi de operatorii serviciilor 
specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân că animalul se află în custodia lor au obligaţia 
să se prezinte la adăposturile publice, să revendice şi să preia câinii pe care îi deţin, în termen de 
maximum 7 zile de la data anunţului. 
Art.17 
(1)În vederea recuperării câinilor revendicaţi, proprietarii vor achita contravaloarea sumelor  
cheltuite pe per ioada staţionării acestora în adăpost, în cuantumul stabilit prin hotărârea 
consiliului local, respectiv prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 
(2)Achitarea sumelor se va face în termenul stabilit prin hotărâre a consiliului local, respectiv 
prin hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 
 
CAPITOLUL IV : Revendicarea şi adopţia 
Art.18 
(1)Câinii din adăposturile publice sunt revendicaţi, pe baza declaraţiei-angajament, al cărei model 
este prevăzut în anexele nr. 6 şi 7 
(2)Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor 
specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia să înapoieze câinii revendicaţi 
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imediat după înregistrarea şi verificarea veridicităţii cererii de revendicare, potrivit programului 
de lucru. 
(3)Câinii fără stăpân pot fi revendicaţi pe toată perioada de staţionare în adăposturile publice. 
(4)În perioada celor 14 zile lucrătoare de staţionare a câinelui fără stăpân în adăpostul public, 
proprietarul care revendică are prioritate în faţa persoanei care intenţionează să adopte acelaşi 
câine, chiar şi în cazul în care cererea de adopţie este anterioară cererii de revendicare. 
(5)După expirarea primelor 7 zile lucrătoare de staţionare a câinelui în adăpost, în cazul în care 
câinele nerevendicat a fost deja adoptat, proprietarul are dreptul să recupereze câinele de la 
adoptator dacă dovedeşte că a fost în imposibilitate de a introduce cererea de revendicare în 
primele 7 zile lucrătoare. 
Art.19 
(1)Adopţia câinilor se face gratuit, pe baza declaraţiei-angajament al cărei model este prevăzut în 
anexele nr. 6 şi 7 
(2)Cererile de adopţie se pot introduce imediat ce câinele a fost cazat în adăpostul public, iar 
preluarea câinelui de către adoptator se poate face începând cu a 8-a zi lucrătoare din momentul 
cazării câinelui în adăpost, dacă acesta nu a fost revendicat. 
 
CAPITOLUL V :Adopţia la distanţă a câinilor fără stăpân. 
Art.20 
(1)Începând cu a 8-a zi de staţionare a câinilor fără stăpân în adăpostul public, aceştia pot fi 
adoptaţi la distanţă de către persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate. 
(2)Adopţia la distanţă se realizează prin completarea unei declaraţii-angajament al cărei model 
este prevăzut la anexa nr. 4. 
(3)Formularul prevăzut la alin. (2) poate fi completat şi semnat şi în format electronic, fără a fi 
necesară prezenţa adoptatorilor. 
(4)Câinii adoptaţi la distanţă trebuie identificaţi, înregistraţi în Registrul de evidenţă a câinilor cu 
stăpân, deparazitaţi, vaccinaţi, sterilizaţi şi relocaţi în alte cuşti special destinate. 
(5)După completarea formularului de adopţie la distanţă şi identificarea câinilor adoptaţi prin 
această procedură, serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv 
operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia să 
prelungească termenul de adăpostire a câinilor adoptaţi pe durata respectării de către adoptator a 
obligaţiilor materiale asumate prin declaraţia de adopţie la distanţă. 
(6)Operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân sunt obligaţi să î l 
anunţe, în termen de două zile lucrătoare, pe adoptatorul la distanţă în legătură cu orice situaţie 
care intervine în starea de sănătate a câinelui adoptat. 
Art.21 
(1)Persoanele care adoptă la distanţă câini fără stăpân suportă toate cheltuielile necesare pentru 
menţinerea câinilor în adăpost. Plata cheltuielilor de întreţinere, cu excepţia tratamentelor  
medicale, se face în avans pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile. 
1)Persoanele care adoptă la distanţă câini fără stăpân suportă toate cheltuielile necesare pentru 
menţinerea câinilor în adăpost. Plata cheltuielilor de întreţinere, cu excepţia tratamentelor  
medicale, se face în avans pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile. 
 
CAPITOLUL VI :Eutanasierea câinilor fără stăpân şi neutralizarea cadavrelor 
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Art.22 
Animalele bolnave incurabil, declarate ca atare, în urma unui examen medical, efectuat de 
medicul veterinar, examen la care pot asista reprezentanţi din partea organizaţiilor  
neguvernamentale pentru protecţia animalelor, în baza fişei de observaţie, vor putea fi eutanasiate 
de îndată. 
Art.23 
În cazul în care animalul diagnosticat cu o boală incurabilă este identif icat, acesta poate fi 
eutanasiat numai cu permisiunea proprietarului. 
Art.24 
Este interzisă eutanasierea câinilor fără stăpân care nu suferă de boli incurabile înainte de 
expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la cazarea câinelui în adăpost. 
Art.25 
(1)Decizia de eutanasiere a câinilor care nu au fost revendicaţi, adoptaţi, adoptaţi la distanţă sau 
menţinuţi în adăposturi, după expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la cazarea acestora, va 
fi emisă prin completarea de către împuternicitul pr imarului a unui formular special al cărui 
model este prevăzut în anexa nr. 5. 
(2)Împuternicitul primarului emite decizii de eutanasiere exclusiv pentru câinii fără stăpân din 
adăposturile publice administrate de serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, 
respectiv de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân. 
Art.26 
(1)Eutanasierea câinilor  este efectuată numai de către medicii veterinar i de liberă practică, 
organizaţi în condiţiile legii, care au contractat servicii veter inare pentru activităţile specifice 
prevăzute de prezentele norme metodologice, potrivit prevederilor legale. 
(2)Colegiul Medicilor Veterinar i întocmeşte liste ale medicilor veterinar i de liberă practică, 
organizaţi în condiţiile legii, care pot asista la procedurile de eutanasiere. Listele în cauză vor fi 
întocmite pentru fiecare judeţ în parte şi pentru municipiul Bucureşti şi postate pe site-ul web al 
Colegiului Medicilor Veterinari. 
(3)Asociaţiile ş i fundaţiile pentru protecţia animalelor pot f i reprezentate la operaţiunile de 
eutanasiere de către medici veterinari prevăzuţi la alin. (2). 
Art.27 
Eutanasierea câinilor se face conform ghidului pentru eutanasierea animalelor, aprobat de către 
Colegiul Medicilor Veter inar i, în conformitate cu recomandările Organizaţiei Mondiale pentru 
Sănătate Animală, cu respectarea prevederilor Legii nr. 60/2004 privind ratificarea Convenţiei 
europene pentru protecţia animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003. 
 Eutanasierea câinilor fără stăpân se efectuează conform normelor legale. Această activitate 
se va efectua de către un medic veter inar cu substanţele prevăzute de legislaţia în vigoare ş i 
prin procedeele acceptate de normele sanitar-veterinare, cu obligaţia ca procedeele ş i 
substanţele utilizate să nu provoace chinuirea animalelor. Se eutanasiează prima dată câinii  
bătrani, bolnavi cronic i, bolnavi incurabili ş i cei cu compor tament agres iv.  
      Aceasta operatie se va face doar de către medicul veter inar care posedă atestatul de liberă 
practică eliberat de Colegiul medic ilor veterinar i, f iind str ict interzisă or icărei alte persoane 
neautorizate.  
     Se interzic e sacr if icarea câinilor în alte condiţii decât cele prevăzute de prezentu l 
Regulament şi de dispoziţiile legale aplic abile. 
     Cadavrele câinilor vor f i incinerate, interzicându-se folos irea lor pentru obţinerea de 
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piei, grăs imi, carne, faină proteică ş i alte produse. 
       Conform normelor europene, câinii sunt consideraţi animale comunitare, în ac est sens 
fiind interzise: 
a) omorârea câinilor în afara instituţiilor specializate; 
b) prinderea şi maltratarea câinilor; 
c) organizarea luptelor cu câini. 

 
(3). Evidenţa pentru gestionarea câinilor fără stăpân se va face de catre operatorul serviciului   
prin următoarele înregistrări, vizate de către medicul veterinar: 

c)   raportari lunare la Directia Sanitar-Veter inara. 

CAPITOLUL VII: Finanţarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân 

Art.28  Finanţarea cheltuielilor curente de funcţionare şi exploatare a activitatii de gestionare a 
animalelor fără stăpân se asigură de la bugetul local şi din taxele reprezentând contravaloarea 
serviciilor prestate, catre operatorul desemnat prin delegare directa sau licitatie  in conformitate 
cu prevederile legale in vigoare. 

CAPITOLUL VIII: Răspunderea juridică 

Art.29 Încălcarea dispoziţiilor prezentului Regulament atrage răspunderea disciplinară. 

Art.30 Contravenţii: 

a)  Nerespectarea prevederilor de la art.3 din prezentul Regulament se sancţionează cu amendă 
cuprinsă între 300 şi 600 de lei; 

b)  Nerespectarea prevederilor la art.5 din prezentul Regulament se sancţionează cu amendă 
cuprinsă între 400 şi 800 de lei . 

     Totodată se vor aplica şi următoarele măsuri complementare: direcţionarea câinilor către 
adăpost şi confiscarea sau distrugerea adăposturilor amplasate pe domeniul public. 

Art.31 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se realizează de 
agenţii constatatori din cadrul Poliţ iei Locale a Oraşului Tîrgu Neamţ. 

CAPITOLUL IX: Dispoziţii finale 

Art.32 Regulamentul de organizare şi funcţionare privind gestionarea câinilor fără stăpân va fi  
supus aprobării Consiliului Local Tîrgu Neamţ şi va intra în vigoare la data aprobării. 

Art.33 Anexele 1 – 7 fac parte integrantă din prezentul Regulament. 

Art.34 Prezentul Regulament va fi modificat şi completat ori de câte ori se vor produce schimbăr i 
de natură economică, tehnică şi legislativă. 
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 ANEXA nr. 1: FORMULAR INDIVIDUAL DE CAPTURARE 
1.Informaţii despre câine 
a)Numărul de identificare (dacă există) 
b)Rasa 
c)Sex: M |_| F |_| 
d)Culoare 
e)Semne particulare 
f)Talie: 
|_| mică (sub 10 kg) 
|_| mijlocie (11-20 kg) 
|_| mare: (peste 20 kg) 

g)Stare generală: 
|_| foarte proastă 
|_| proastă 
|_| moderată 
|_| bună 
|_| foarte bună 
2.Informaţii privind capturarea: 
a)Ziua ....... luna ............ anul ........... 
b)Locul capturării: Zona/cartierul ..................... Strada ................ 
c)Ora capturării: 
3.Informaţii privind echipa de capturare: 
Indicativ mijloc de transport ..................... 
Numele .................... Prenumele ......................... 
Semnătura ............................ 
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ANEXA nr. 2: INFORMAŢII MINIME privind câinele fără stăpân intrat în adăpost 
1.Informaţii despre câine (conform Formularului individual de capturare) 
2.Informaţii privind capturarea şi echipa de capturare (conform Formularului individual de 
capturare) 
3.Informaţii privind cazarea: 
a)numărul unic de identif icare atribuit la intrarea în adăpost; 
b)data şi ora cazării în adăpost; 
c)caracteristicile individuale ale animalului; 
d)numărul unic al cuştii; 
e)starea de sănătate a animalului: 
1.clinic sănătos |_| 
2.semne clinice |_| 
4.Informaţii privind eutanasierea: 
a)motivul eutanas ierii; 
b)substanţa utilizată pentru eutanasiere; 
c)numele persoanei care realizează eutanas ia. 
5.Informaţii referitoare la adopţie: 
a)nr. de identificare; 
b)numărul fişei de adopţie. 
6.Informaţii medicale: 
a)data deparazităr ii; 
b)data vaccinării antirabice; 
c)data sterilizării; 
d)persoanele care au instrumentat manoperele. 
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ANEXA nr. 3: MODELUL tabelului prevăzut la art. 15 alin. (5) din Normele metodologice 
de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea 
programului de gestionare a câinilor fără stăpân 
 

Nr. 
crt. 

Data 
capturării Sex Adresa Caracteristici 

Număr 
unic de 

identificare 
Microcip/Crotaliu Observaţii 
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ANEXA nr. 4: DECLARAŢIE-ANGAJAMENT PRIVIND ADOPŢIA LA DISTANŢĂ Nr.  
...../........ 
|_| Persoană juridică 
Subscrisa, .............., cu sediul în ..........., str. ........... nr. ....., sectorul/judeţul ..........., telefon 
........., adresă de poştă electronică ........., înregistrată la ........... sub nr. ......., reprezentată de 
.............., în calitate de .............., legit imat/legitimată cu BI/CI seria ...... nr. ......., 
eliberat/eliberată de ............ la data de ............, 
|_| Persoană fizică 
Subsemnatul, .............., cu domiciliul în ..........., str. .......... nr. ....., sectorul/judeţul ............, 
telefon ........, adresă de poştă electronică ........., legitimat/legitimată cu BI/CI seria ..... nr. ........., 
eliberat/eliberată de ........... la data de ............, 
se angajează să adopte la distanţă câinele cu numărul de identificare ......... sau microcipat cu 
numărul ........, trecut în carnetul de sănătate, adăpostit de serviciul specializat pentru gestionarea 
câinilor fără stăpân, în următoarele condiţii: 
1.va suporta cheltuielile de întreţinere în adăpostul public stabilite prin hotărâre a consiliului 
local; 
2.câinele adoptat la distanţă poate f i preluat oricând de către adoptator sau poate fi adoptat direct 
cu acordul adoptatorului la distanţă. 
În cazul nerespectării de către adoptator, pe o perioadă de 14 zile lucrătoare consecutive, a 
condiţiilor asumate la pct. 1, adopţia la distanţă va înceta de drept. 
Data ............... 
Semnătura adoptatorului la distanţă 
.......................... 
Semnătura reprezentantului Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân 
.......................... 
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ANEXA nr. 5: DECIZIE PRIVIND EUTANASIEREA Nr. ...../........ 
CONSILIUL LOCAL .............. 
Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân 
Având în vedere expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la data capturării, în conformitate 
cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului 
de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare, în care câinele nu a fost revendicat, adoptat, adoptat la 
distanţă, sau menţinut în adăpost, prin prezenta se decide eutanasierea în termen de ........... a 
câinelui cu număr unic de identificare ........... sau microcipat cu numărul ..........., capturat de către 
Structura publică pentru gestionarea câinilor fără stăpân în data de .............. . 
Data .......................... 
Împuternicitul primarului, 
......................... 
(numele şi prenumele) 
......................... 
(semnătura) 

                              

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    



 18

 ANEXA nr. 6 

 FORMULAR DE ADOPŢIE / REVENDICARE............................. 

 DECLARAŢIE-ANGAJAMENT 

nr. ......./..... 

Subsemnatul(a) ...................................................., domiciliat(a) în ..................................., str. 
......................................... nr. .........., bl. ......., et. ......., ap. ........, sc. ......., judeţul/sectorul 
.............................., telefon ............................, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ........ nr. 
......................, eliberat(a) de ..................... la data de ......................., mă angajez sa adopt câinele 
cu numărul de tatuaj ............... adăpostit de................................................., în următoarele 
condiţii: 

1. să respect normele de îngrijire şi hrănire a câinelui; 

2. să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia acestuia 
sau pentru a fi vaccinat antirabic; 

3. să anunţ ........................................................în cazul decesului sau al înstrăinării acestuia; 

4. să nu abandonez câinele iar în cazul în care nu îl mai doresc, să îl predau 
...................................... 

5. să achit operatorului serviciului de  gestionare a câinilor fără stăpân taxa care reprezintă 
cheltuielile medicale şi de întreţinere aferente cazării câinelui. 

 

 

Data .................... 

Semnătura adoptatorului,                    Semnătura reprezentantului 

........................                                   ............................ 

  

 

 

 

  



 19

 

ANEXA nr. 7 

 FORMULAR DE ADOPŢIE / REVENDICARE 

Subscrisă societate ......., cu sediul în ......, str. ........ nr. ....., sectorul/judeţul ......, telefon ......, 
înregistrată la Oficiul registrului comerţului ............ sub nr. .........., reprezentată de ............ în 
calitate de ........, legitimat cu BI/CI seria ..... nr. ....., eliberat(a) de ... la data de ....., se angajează 
sa adopte un număr de .......... câini, identif icati cu numerele de tatuaj ........, adapostiti 
de.................................., în următoarele condiţii: 

1. să respect normele de îngrijire şi hranire a câinelui; 

2. să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia acestuia 
sau pentru a fi vaccinat antirabic; 

3. să anunţ........................................., în cazul decesului sau al înstrăinării acestuia; 

4. să nu abandonez câinele, iar în cazul în care nu îl mai doresc, sa îl predau operatorului 
serviciului  de gestionare a câinilor fără stăpân; 

5. să achit.........................................................., taxa care reprezintă cheltuielile medicale şi de 
întreţinere aferente cazării cainelui. 

 Data ......... 

 Semnătura reprezentantului societăţii    ........................................ 

 Semnătura reprezentantului 

 ........................................     

 
 


