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1. Dispoziții generale 

 

1.1. Prezentul Regulament privind capturarea animalelor de companie fără supraveghere din 

teritoriul municipiul Bălți, colectatrea cadavrelor animalelor decedate și înmormântarea (eliminarea) lor 

(în continuare – Regulament) are scopul asigurării securității vieții și sănătății oamenilor, consolidării 

moralității și atitudinii umane a societății, protecției animalelor de la suferințe și deces ca urmare a 

tratamentului crud, aplicat față de acestea, precum și protecției drepturilor animalelor. 

1.2. Prevederile prezentului Regulament se aplică în relațiile care apar în legătură cu stăpânirea și 

deținerea animalelor de companie și a comportamentului persoanelor fizice și juridice din municipiul 

Bălți, indiferent de forma de proprietate și de subordonare departamentală (cu excepția instituțiilor 

Ministerului Apărării al Republicii Moldova, Serviciului de Informații și Securitate al Republicii 

Moldova, Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, organului executiv central, responsabil 

de securitatea frontierelor de stat și organului executiv central din domeniul vamal). 

 

2. Obiectivele și principiile capturării animalelor de companie fără supraveghere 

 

2.1. Prezentul Reglament se bazează pe următoarele principii: 

- transparența procedurii de capturare a animalelor de pe teritoriul municipiului Bălți; 

- atitudinea umană față de animale; 

- protejarea animalelor împotriva cruzimii; 

- gestionarea numărului de animale prin metode umane; 

- asigurarea condițiilor favorabile pentru coexistența armonioasă a oamenilor și animalelor; 

2.2. Scopurile de lucru privind capturarea animalelor fără supraveghere 

- asigurarea unui nivel sanitar epidemiologic corespunzător bunăstării populației; 

- promovarea și asigurarea unei atitudini umane față de animale; 

- gestionarea numărului de animale fără supraveghere; 

- returnarea animalelor pierdute proprietarilor acestora; 

- transmiterea animalelor în grija noilor proprietari. 

Informațiile despre animalele capturate trebuie să fie în acces liber. Proprietarul (persoana 

fizică sau juridică) poate apela la administrația organizației specializate în capturarea și întreținerea 

animalelor fără supraveghere, pentru obținerea informațiilor veridice despre animalele capturate. 

 

3. Gestionarea numărului animalelor de companie fără supraveghere și ordinea 

capturării lor 

 

3.1. Gestionarea numărului animalelor fără supraveghere se desfășoară prin metode care 

exclud cauzarea daunei animalelor, sănătăţii cetăţenilor şi patrimoniului acestora, patrimoniului 

persoanelor juridice și mediului înconjurător. 

3.2. Gestionarea numărului animalelor fără supraveghere se realizează prin metoda de 

biosterilizare sau prin alte metode biologice justificate și, în caz de imposibilitate a utilizării lor, 

prin metoda eutanasierii. 

3.3. Câinii care se află în locuri publice (străzi, curţi, parcuri, scuare etc.) fără persoane 

însoțitoare, cu excepția celor cu crotalii, sunt considerați ca fiind fără supraveghere și se supun 

capturării obligatorii de către organizația specializată, cu plasarea lor ulterioară în izolatorul de 

deținere temporară (adăpost) pentru identificarea, înregistrarea, sterilizarea, tratarea și distribuirea 

ulterioară a acestora. 

3.4. Capturarea animalelor de companie fără supraveghere, care se află în locuri publice, 

se efectuează de către organizația specializată (conform planului de acțiuni întocmit și coordonat 

cu administrația publică locală), în baza cererilor din partea cetățenilor/ organizațiilor, 

prescripţiilor (propunerilor) serviciilor sanitar-epidemiologice şi veterinare cu privire la 

necesitatea capturării animalelor. Capturarea se efectuează din contul bugetului municipal, precum 

și din alte surse prevăzute de legislația în vigoare. 



3.5. Capturarea animalelor, de pe teritoriile private ale întreprinderilor/ organizaţiilor, se 

desfăşoară în baza contractului încheiat între aceste părți şi se efectuează contra plată, în 

conformitate cu tarifele stabilite de administrația publică locală. 

3.6. Cererea privind capturarea animalului se depune în formă scrisă sau prin intermediul 

unui e-mail Primăriei municipiului Bălți. Cererea trebuie să conțină, în mod obligatoriu, date 

veridice ale solicitantului: nume, prenume, patronimic, adresa, unde trebuie să fie executată 

capturarea şi descrierea circumstanţelor, care justifică necesitatea desfășurării capturării (anexa nr. 

1 la prezentul Regulament). 

3.7. Cererile privind necesitatea capturării animalului, în cazul pericolului și riscului vieţii 

şi sănătății umane sau a altui animal, se depun prin telefon la dispeceratul Direcției gospodărie 

comunală a Primăriei municipiului Bălți şi se transmit spre executare imediat. Cererile (ce trebuie 

să corespundă cerinţelor p. 3.6 a prezentului Regulament) se supun înregistrării audio şi se 

păstrează cel puțin 1 an. 

3.8. Solicitantul capturării poartă răspundere administrativă pentru chemările false, sub 

forma rambursării cheltuielilor, suportate de organizaţia specializată, în rezultatul acţiunilor fals-

întreprinse. 

3.9. Toate cererile privind capturarea animalelor se examinează de către Direcția 

gospodărie comunală a Primăriei municipiului Bălți și, după verificarea acestora, se transmit spre 

executare organizaţiei specializate care trebuie să desfșoare capturarea animalelor în termen, ce nu 

depășește 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. 

3.10. Cererile privind capturarea animalelor se înregistrează în ordinea stabilită de 

legislaţia în vigoare, privind ţinerea lucrărilor de secretariat, cu introducerea obligatorie în registrul 

de înregistrare, a unei note cu privire la măsurile întreprinse la cererea în cauză. 

3.11. Direcția gospodărie comunală a Primăriei municipiului Bălți este în drept să refuze 

cererea de capturare a animalului, dacă aceasta este nejustificată sau nu corespunde realităţii, ca 

urmare, este alcătuit și transmis solicitantului un răspuns motivat al refuzului. 

3.12. În cazul, în care, comportamentul animalului se caracterizează, de solicitant, ca unul 

agresiv, solicitantul trebuie să anexeze la cerere, confirmarea acestui fapt şi confirmarea altor 

cetăţeni (nu mai puţin de trei), cu indicarea adreselor şi numerelor de contact, la fel, descrierea 

animalului, o poză (dacă este) şi a habitatul său, iar în caz de mușcături – concluzia medicală 

corespunzătoare. 

3.13. În baza cererilor privind capturarea animalelor, prezentate de persoanele fizice sau 

juridice, administraţia organizaţiei specializate emite, nu mai puţin de două ori pe săptămână, ordin 

privind formarea grupelor de capturare a animalelor fără supraveghere, în care se indică executorii 

capturării, mijloacele tehnice şi speciale, ce necesită a fi aplicate. 

3.14. Informaţia privind rezulatatele capturării, zilnic, se transmite organizaţiei specializate 

a administraţiei publice locale, în care se indică numărul animalelor capturate, rasa, genul, locul 

capturării, executorii, ce forţe şi mijloace au fost folosite în acest scop. 

3.15 Ordinele, emise de administraţia organizaţiei specializate, sunt supuse evidenţei în 

ordinea prevăzută de legislaţiaîn vigoare, privind ținerea lucrărilor de secretariat.  

3.16. Dacă colaboratorii organizaţiei specializate, executorii capturării nu au îndeplinit în 

totalitate volumul preconizat, prevăzut prin emiterea ordinului, în decurs de trei zile, administraţia, 

după constatarea circumstanţelor şi confirmarea necesităţii capturării animalelor, emite un nou 

ordin. 

3.17. Angajații organizaţiei specializate, executorii capturării sunt obligaţi să întocmească 

un act de capturare a animalului (în trei exemplare), cu indicarea numărului microcipului 

animalului (dacă este) sau alt mijloc de identificare, data, timpul, locul capturării, specia (rasa) 

căreia aparține animalul, culoarea şi genul acestuia (Anexa nr. 2 a prezentului Regulament). 

3.18. Capturarea animalelor fără supraveghere se realizeaza numai prin metode umane, cu 

folosirea mijloacelor speciale, dotate pentru transportarea animalelor fără supraveghere capturate 

şi dispozitive tehnice speciale, care nu traumează animalele. În timpul capturării animalelor fără 

supraveghere se realizeză, obligatoriu, înregistrarea video a procesului capturării și plasării lor în 



transport, la fel și înregistrarea video privind transportarea lor în adăpost. Locul, unde sunt 

adăpostite animalele, trebuie să se fie supravegheate de camerele-web, ce funcționează în regim 

online și non-stop. Materialele video sunt folosite ulterior pentru controlul executării capturării 

animalelor și se păstrează timp de 1 an. 

3.19. La capturarea animalelor este exclusă participarea următoarelor categorii de 

persoane: 

- care se află la evidența dispensarului psihoneurologic și narcologic; 

- care nu și-au făcut vaccinurile profilactice obligatorii; 

- care nu au trecut pregătirea necesară (acordarea ajutorului primar animalelor bolnave sau 

rănite) și instructajul corespunzător. 

La capturararea animalelor fără supraveghere, colaboratorii organizației specializate 

trebuie să poarte haine specializate, având ecusonul cu denumirea organizației, legitimația 

corespunzătoare și planul de sarcini (anexa nr. 3 a prezentului Regulament), cu includerea datelor 

privind executorii și adresele, unde au avut loc capturările, ordinele, emise de organizația 

specializată, privind capturarea animalelor fără supraveghere. Actele menționate anterior se 

prezintă, la soliciatare, tuturor persoanelor cointeresate. Planul de sarcini, cu anexarea 

informațiilor privind rezultatele capturării, se anexează la rapoartele de cheltuieli privind 

capturarea animalelor fără supraveghere. 

3.20. Pentru micșorarea numărului animalelor fără supraveghere, se interzice categoric 

folosirea armelor de foc (cu excepția cazurilor de autoapărare, de protecție de la un eventual atac, 

care real amenință viața, sănătatea, la fel și împușcarea animalelor care au devenit sălbatice, ce se 

află pe terenurile specializate în vânătoare), capcanelor și a momelelor otrăvite. 

3.21. Animalele capturate sunt plasate în unitățile de transport, special amenajate și sunt 

transportate pentru a fi transmise în izolatorul de întreținere temporară (adăpost), unde sunt 

întreținute timp de 14 zile din contul bugetului local (cu excepția cazurilor din capitolul nr. 8 a 

prezentului Regulament) și sunt supuse controlului clinic obligatoriu de către specialiștii 

veterinari. Acțiunile ulterioare, întreprinse față de animal, se realizează în ordinea, prevăzută de 

prezentul Regulament. 

3.26. Personalului organizației specializate, executorilor capturării animalelor fără 

supraveghere li se interzice: 

(1) de a capturara animalele fară a avea planul de sarcini corespunzător; 

(2) de a realiza capturarea animalelor, care nu sunt prevazute în planul de sarcini; 

(3) de a manifesta comportament crud față de animale, în timpul capturării acestora (de a 

le lovi, de a le supune asfixiei, de a cauza mutilări, traume, dureri insuportabile, suferințe, de a le 

împușca, de a le otrăvi etc.); 

(4) de a primi cereri de capturare direct de la persoane fizice sau juridice;  

(5) de a întreprinde măsuri, de sine stătător, privind micșorarea numărului de animale de 

pe teritoriul municipiului Bălți; 

(6) de a captura animalele fără supraveghere în locurile publice în prezența copiilor, în 

afară de cazurile, când animalul prezintă pericol pentru cei din jur; 

(7) de a confisca animalele din apartamente, de pe teritoriile proprietăților private, fără 

permisiunea instanței de judecată (excepție fiind situațiile din p. 3.27 a prezentului Regulament); 

(8) de a dezlănțui de la legătoare animalele, care se află alături de magazine, farmacii, 

blocuri multietajate, la fel și în alte locuri publice. Excepție constituie cazurile, când animalul este 

lăsat pe timp îndelungat (mai mult de o oră) și sunt prezentate dovezi că, animalul este lăsat fără 

supraveghere. În acest caz, animalul se dezlăntuiește de la legătaore în prezența reprezentanților 

poliției și cu efectuarea înregistrării video a acțiunilor întreprinse, care trebuie păstrată obligatoriu 

nu mai puțin de 1 an;  

(9) de a vinde animalul capturat unei persoane fizice sau juridice;  

(10) de a folosi, pentru capturarea animalelor, substanțe farmaceutice și preparate care sunt 

interzise și neînregistrate în Republica Moldova; 

(11) de a folosi, pentru capturarea animalelor, momeli otrăvite.  



3.27. În cazul când, viața animalului se află în pericol și el se află pe teritoriul proprietății 

private ori în salonul automobilului și sunt prezentate dovezi că, animalul a rămas fără 

supraveghere, suferă (de sete, supraîncălzire, foame, asfixie, etc.), angajații organizației 

specializate sunt în drept de a prelua animalul, în prezența reprezentanților poliției și prin realizarea 

înregistrării video a acțiunilor întreprinse, care urmează a fi păstrate cel puțin 1 an. 

3.28. Realizarea capturării animalelor fără supraveghere, fără folosirea mijloacelor de 

imobilizare, se efectuează de personalul organizației specializate în următoarea componență (luând 

în considerație capitolul 3, pct. 3.19 a prezentului Regulament): 

- șoferul mijlocului de transport, responsabil de capturare, în conformitate cu statele de 

personal;  

- angajatul organizației specializate, responsabil de capturare, în conformitate cu statele de 

personal;  

- reprezentantul organizației de protecție a animalelor (la dorință). 

3.29. Realizarea capturării animalelor fără supraveghere, prin folosirea mijloacelor de 

imoblizare, se efectuează de personalul organizației specializate în următoarea componență (luând 

în considerație capitolul 3, pct. 3.19 a prezentului Regulament): 

- șoferul mijlocului de transport, responsabil de capturare, în conformitate cu statele de 

personal;  

- angajatul organizației specializate, responsabil de capturare, în conformitate cu statele de 

personal;  

- medicul veterinar (felcer), responsabil de capturare, în conformitate cu statele de personal;  

- reprezentantul organizației de protecție a animalelor (la dorință). 

3.30. Personalul, care realizează capturarea animalelor fără supraveghere, trebuie să fie 

dotat cu mijloace speciale și echipament, printre care: 

- scaner pentru verificarea prezenței cipului electronic a animalului; 

- plase și bucle pentru capturarea animalelor; 

- cuști pesntru transportarea animalelor capturate;  

- alte tipuri de utilaje prevăzute de legislația în vigoare a RM; 

- mijloace de imobilizare a animalelor în condiții urbane (utilaje speciale pneumatice cu 

seringi sau săgeți pentru a injecta animalul); 

- preparate de imobilizare; 

- cameră video pentru înregistrarea capturării animalelor, de asemenea pentru cazurile, 

prevăzute în p.3.26 și pct.3.27 a prezentului Regulament. 

3.31. Mijloacele speciale și echipamentul necesar pentru capturarea animalelor trebuie să 

fie într-o stare funcțională și să corespundă documentației tehnice de însoțire. 

3.32. Se interzice capturarea animalelor, prin folosirea altor mijloace (neprevăzute de 

prezentul Regulament), fără coordonarea cu organele competente veterinare de supraveghere a 

animalelor. 

3.33. Capturarea animalelor fără supraveghere, de către personalul organizației 

specializate, se desfășoară în următoarea ordine; 

- primirea planului de sarcini privind capturarea animalelor și planificarea deplasării către 

locul capturării; 

- aprovizionarea, cu cele necesare, a transportului specializat și instructarea personalului; 

- înainte de capturarea animalului, se dialoghează cu persoanele cointeresate: solicitant, 

reprezentant al organizației de protecție a animalelor, etc. 

- deplasarea la locul capturării; 

- verificarea corespunderii animalelor ce urmează a fi capturate, cu planul de sarcini; 

- capturarea animalelor, la necesitate, prin imobilizare; 

- verificarea cipului electronic al animalului; 

- plasarea animalului capturat în cușca mijlocului de transport specializat; 

- transportarea animalului capturat în izolatorul de întreținere temporară (adăpost); 

- transmiterea animalului în izolatorul de întreținere temporară (adăpost). 



3.34. În timpul schimbului, nu trebuie să fie capturați mai mult de 3-5 câini și mai mult de 

5-8 pisici. 

4. Metode de capturare a animalelor fără supraveghere 

 

4.1. În cazul când, capturarea animalului se realizează în legătură cu necesiatatea 

sterelizării sau plasării lui în azil, se recomandă să fie implicate și alte pesoane (dacă există o astfel 

de posibilitate), ce pot contacta ușor cu animalele, fără cheltuieli majore de timp şi forţe. Dacă o 

astfel de posibiliate nu există, capturarea se realizeză cu ajutorul plaselor, buclelor și altor 

materiale prevăzute de prezentul Regulament. 

4.2. În cazul în care, este dificilă capturarea animalului cu ajutorul plaselor şi buclelor, se 

admite folosirea capcanelor - momelilor. 

4.3. Se intrezice folosirea, în timpul capturării, a cătuşelor şi a altor ustensile, ce ar trauma 

animalul. 

4.4. În cazul când, capturarea animalului nu se poate realiza prin metodele descrise în pct. 

4.1 şi pct. 4.2 a prezentului Regulament, se aplică imobilizarea animalului prin folosirea 

preparatelor antipsihotice. 

4.5. Imobilizarea animalelor fără supraveghere se realizează prin aplicarea preparatelor 

antipsihotice, folosind dispozitive speciale pneumatice cu seringi sau săgeţi pentru injectare, doar 

cu permisiunea medicului veterinarului, care, ulterior va acorda un ajutor medical corespunzător 

și calificat. 

4.6. Folosirea preparatelor antipsihotice pentru imobilizarea animalelor fără supraveghere 

de pe teritoriul municipiului Bălţi, se realizează în conformitate cu prevederile prezentului 

Regulament. 

4.7. Preparatele antipsihotice folosite pentru imobilizarea animalelor, nu trebuie să prezinte 

pericol atât pentru oameni, cât şi pentru animale și trebuie să fie prevăzute de legislaţia în vigoare 

a Republicii Moldova. 

 

5. Transportarea animalelor capturate 

 

5.1. Animalele fără supraveghere, care au fost capturate, se transportă în izolatorul de 

deținere temporară (adăpost). 

5.2. Animalele capturate se transportă în vehicule specializate, ce asigură confort și 

securitate, atât personalului, cât și animalelor și ce corespund următorilor parametri: stare tehnică 

corespunzătoare activității, manevrabilitate adecvată, prezența insignei organizației specializate, 

cu indicarea numărul de telefon al acesteia, pe vehicul. 

5.3. După capturare, animalul se plasează într-o cușcă individuală, selectată în conformitate 

cu dimensiunea animalului, din materiale rezistente și în corespundere cu standardele și 

documentația tehnică. Se interzice transportarea animalelor, fără plasarea lor în cuști individuale. 

5.4. În timpul transportării, cuștile trebuie să fie bine fixate, pentru a împiedica mișcarea lor 

în timp ce vehiculul se deplasează. 

5.5. Vehiculul specializat, prevăzut pentru transportarea animalelor capturate, trebuie să fie 

dotat cu un set de cuști portabile pentru pisici și câini, într-o cantitate suficientă, pentru a executa 

planul de sarcini, pentru capturarea animalelor, folosind lese, zgarde, botnițe etc. 

5.6. Transportarea animalului trebuie să fie efectuată, astfel încât, să se evite traumarea, 

mutilarea animalului și decesul acestuia. 

5.7. În timpul transportării animalelor capturate, acestea trebuie să fie protejate de condițiile 

climaterice nefavorabile. Vehiculul specializat trebuie să fie dotat cu un sistem de ventilare 

funcțional.  

5.8. În cazul transportării animalelor mai mult de 3 ore la o temperatură a aerului peste 25°C, 

animalele capturate trebuie să fie asigurate cu apă potabilă. 

5.9. Vehiculul specializat, destinat transportării animalelor, trebuie să fie echipat cu un set 

de preparate medico-veterinare pentru a oferi primul ajutor animalelor rănite în timpul capturării 



și transportării acestora. Medicamentele, incluse în trusa de prim ajutor veterinar, trebuie să fie 

aprobate pentru utilizare de legislația în vigoare a Republicii Moldova. 

5.10. Vehiculele speciale, uneltele, echipamentele, cuștile portabile, utilizate în procesul de 

capturare trebuie să fie supuse curățării și dezinfectării obligatorii la sfârșitul zilei de muncă. 

5.11. Vehiculul specializat prevăzut pentru transportarea animalelor capturate, trebuie se fie 

dotat cu un sistem de urmărire GPS, pentru a-l urmări în timpul de lucru. 

 

6. Recepția, înregistrarea și evidența animalelor capturate 
 

6.1. Toate animalele capturate fără supraveghere se supun transmiterii și plasării în izolatorul 

de deținere temporară (adăpost) pentru examinare veterinară și înregistrare (dacă animalul nu este 

înregistrat în baza de date unică). 

6.2. Angajații, care au capturat animalul și l-au livrat la izolatorul de deținere temporară 

(adăpost), sunt obligați să predea animalul capturat medicului veterinar împreună cu procesul-

verbal privind capturarea animalului fără supraveghere (p. 3.17 a prezentului Regulament). 

Veterinarul, după examinarea animalului în prezența executanților capturării, introduce în 

procesul-verbal privind capturarea animalului, informații despre starea generală a acestuia 

(prezența rănilor, fracturilor, contuziilor sau a altor leziuni corporale). După completarea 

coloanelor din procesul-verbal, medicul veterinar și persoanele care au participat la capturare, 

completează, indicând data și ora primirii/predării animalului la izolatorul de deținere temporară 

(adăpost) și confirmă acest fapt cu semnăturile lor. Primul exemplar al procesului-verbal rămâne 

în secția de primire aizolatoruluil de deținere temporară (adăpostuli)și se anexează la registrul de 

evidență a animalelor capturate, primite la izolatorul de deținere temporară (adăpost), al doilea se 

anexează la materialele cererii privind capturarea animalului, al treilea exemplar – la documentele 

de evidență privind cheltuielile pentru capturare. 

6.3. Veterinarul, sau alt angajat al punctului de deținere temporară, în baza informațiilor 

disponibile despre animalul capturat, verifică existenţă informațiilor sus-menționate în baza de 

date unică și: 

1) după ce se asigură că, informațiile despre animalul capturat sunt disponibile în baza de 

date, întreprinde acțiunile prevăzute de p. 8.1 a prezentului Regulament; 

2) după ce se asigură că nu există informații despre animalul capturat în baza de date 

electronică unică, se înregistrează animalul (întocmește fișa de înregistrare) și introduce, în termen 

de cel mult 24 ore de la momentul sosirii în izolatorul de deținere temporară (adăpost), informații 

despre animal în baza de date electronică unică. 

6.4. În fișa de înregistrare a animalului (format A4) și în baza de date electronică unică  

se introduc următoarele informații: 

• numărul de identificare (înregistrare) al animalului; 

• fotografia animalului; 

• rasa, sexul, vârsta, porecla (numele); 

• culoarea și descrierea caracteristicilor speciale; 

• numele, prenumele, (pentru persoane fizice), denumirea organizației (pentru persoane 

juridice), adresa proprietarului și semnătura. 

6.5. Fotografia animalului (format electronic PDF sau JPEG) trebuie să corespundă 

următoarelor cerințe: 

• în fotografie trebuie să fie aratăt un singur animal, fotografiat în condiții de lumina naturală; 

• animalul fotografiat trebuie să ocupe aproximativ 80% din suprafața fotografiei; 

• fotografia trebuie să conțină trăsături distinctive ale animalului; 

• fotografia trebuie să fie în culori (nici într-un caz alb-negru); 

• dimensiunea fotografiei trebuie să fie A4; 

• imaginea trebuie să fie clară. 

6.6. Pentru a identifica animalele plasate în izolatorul de deținere temporară (adăpost), 

acestea trebuie să fie marcate cu o zgardă cu numărul de identificare al animalului, sau cu o crotalie 



cu numărul de identificare, sau într-un alt mod convenabil care nu pune în pericol sănătatea 

animalului. 

6.7. Izolatorul de deținere temporară (adăpost) pentru animale poate fi amplasat atât într-o 

singură clădire (un complex de clădiri), cât și într-o zonă deschisă împrejmuită de un gard înalt. 

Perimetrul zonei trebuie ă satisfacă în totalitate nevoile animalelor (mișcare și alte necesități 

vitale). Toate spațiileizolatoruluil de deținere temporară (adăpostuli)necesită ventilare și iluminat 

natural sau artificial. Toate pardoselile din izolatorul de deținere temporară (adăpost) a animalelor 

trebuie să aibă o suprafață netedă, care să fie ușor curățită și dezinfectată. Pardoselile din spațiile 

de întreținere a animalelor trebuie să fie dotate cu o pantă pentru scurgerea apei. Este necesară 

construcția unui sistem de canalizare. Pereții, din izolatorul de deținere temporară (adăpost) a 

animalelor, trebuie să aibă un inveliș care permite curățarea și dezinfectarea regulată. 

Izolatorul de deținere temporară (adăpost), unde sunt deținuți câinii, nu trebuie să fie 

amplasat lângă clădiri rezidențiale, din cauza zgomotului pe care îl provoacă permanent animalele. 

Astfel de obiecte trebuie să fie amplasate la o distanță de cel puțin 200-300 m de clădirile 

rezidențiale. Fiecare câine, deținut în izolatorul de deținere temporară (adăpost), are nevoie de cel 

puțin 1 m2 în cușcă pentru odihnă și cel puțin 2 m2 pentru mișcare. Voliera acoperită trebuie să 

protejeze animalul de frig, căldură, precipitații și alte fenomene meteorologice. Lipsa încălzirii 

într-o volieră acoperită, în timpul sezonului rece, este admisibilă numai pentru câinii sănătoși, cu 

blană deasă, adaptați pentru a trăi și dormi la temperaturi scăzute. 

Pentru toți ceilalți câini, este necesară încălzirea obligatorie a volierelor, unde temperatura 

trebuie să fie menținută de cel puțin +7°C. Voliera de tip deschis trebuie să aibă o înălțime de cel 

puțin 2 m. Este de dorit, ca acesta să fie confecționată din plasă metalică cu o pantă interioară, 

astfel încât câinele să nu să se poată urca pe pereții volierei. Câinii trebuie să vadă ce se întâmplă 

în afara volierei. Izolatorul de deținere temporară (adăpost) poate avea, de asemenea, voliere 

comune acoperite și de tip deschis. Suprafețele minime ale volierelor trebuie să fie aceleași, ca și 

în volierele individuale, de exemplu, pentru 3 câini, este necesar cel puțin 3 m2. 

Pisicile pot fi adăpostite atât în cuști separate, cât și în cuști comune sau în încăperi separate, 

unde este prevăzută amenajarea rafturilor (paturilor de scânduri), cu suprafața potrivită pentru 

confortul animalelor. Suprafața necesară pentru o pisică trebuie să fie de cel puțin 1 m2. În 

încăperile în care se dețin pisicile, temperatura trebuie să fie de cel puțin 15°C. La intrarea în 

voliera pentru pisici trebuie să fie amenajat un tambur din plasă. Pentru mișcarea liberă a pisicilor, 

trebuie să fie amenajate voliere comune (de tip închis) din plasă, care permit animalelor să rămână 

afară și să comunice între ele. 

În volierele comune, câinii și pisicile se întrețin după o perioadă de carantină, pe parcursul 

căreia se cercetează nu numai starea de sănătate a animalelor, ci și caracterul lor, care poate juca 

un rol semnificativ în selectarea proprietarilor pentru aceștia, precum și la plasarea animalelor în 

voliere comune. 

În perioada de carantină, fiecare animal se deține într-o volieră separată. Volierele pentru 

animalele aflate în carantină trebuie să fie amplasate separat de cele, în care se află animalele 

sănătoase. La internare, animalele trebuie să stea în carantină timp de 7-14 zile. În timpul 

carantinei, animalele nu trebuie să intre în contact. În volierele comune se dețin animale 

compatibile la caracter. Câinii, căţeii, motanii și pisicile se întrețin separat. Voliere comune nu 

trebuie utilizate pentru animale bolnave, rănite sau care alăptează. În izolatorul de deținere 

temporară (adăpost), pisicile și câinii sunt deținuți separat. Deținerea câinilor și pisicilor în voliere 

alăturate este inacceptabilă. 

6.8. Deținerea zilnică a unui animal într-un izolator de deținere temporară (adăpost) prevede 

următoarele acțiuni: 

- inspecția tuturor animalelor și a volierelor acestora; 

- spălarea și dezinfectarea volierelor, parcelelor și încăperilor auxiliare; 

- spălarea și dezinfectarea vaselor pentru animale; 

- hrănirea animalelor; 

- plimbarea cu animalele, inclusiv activitatea fizică. 



6.9. Numărul însoțitorilor depinde de numărul animalelor în izolatorul de deținere temporară 

(adăpostul). Numărul aproximativ al angajaților izolatorului de deținere temporară (adăpostului) 

constituie:  

- lucrător pentru îngrijirea animalelor – 1 persoană pentru 15-20 de câini; 1 persoană pentru 

30-40 de pisici;  

- șofer – angajat ce capturează animalele -1 persoană;  

- curățător - 1 persoană.  

În izolatorul de deținere temporară (adăpostul) pot fi implicați și voluntarii. 

6.10. Spațiile izolatorului de deținere temporară (adăpostului) includ:  

- secțiuni pentru deținerea câinilor;  

- secțiuni pentru deținerea pisicilor;  

- secțiuni pentru păstrarea animalelor suspecte de boli infecțioase sau alte boli; 

- birou pentru examinare veterinară și îngrijire a animalelor. 

6.11. În izolatorul de deținere temporară (adăpost), fiecare câine ar trebui să aibă un palet 

din lemn/ plastic sau alt tip de culcuș, pentru a-l proteja de frig, și un bol cu apă potabilă. În timpul 

hrănirii, fiecărui câine i se dă un bol individual. 

6.12. În secțiunea pentru deținerea pisicilor trebuie să fie culcușuri și bolui cu apă. În timpul 

hrănirii, fiecărei pisici i se dă un bol individual. 

6.13. Animalele trebuie să fie asigurate permanent cu apă potabilă, ce se va schimba zilnic. 

Hrana trebuie împărțită după finalizarea curățeniei încăperilor, volierelor, cuștilor în care sunt 

deținute animalele. Necesarul de hrană pentru câini, se determină reieșind din greutatea medie a 

patrupedului întreținut în izolatorul de deținere temporară sau adăpost (greutatea medie a câinelui 

- 25 kg, greutatea medie a pisicii - 3,0-3,5 kg). Consumul de hrană specială pentru animale este 

determinat de instrucțiunea indicată pe ambalaj.  

Câinii și pisicile, cu vârsta cuprinsă între 6 - 12 săptămâni, trebuie hrăniți de 3-4 ori pe zi. 

Câinii și pisicile, cu vârsta cuprinsă între 12 săptămâni și 12 luni (juniorii), trebuie hrăniți de 2-3 

ori pe zi. Animalele de peste un an (adulții) trebuie hrăniți o dată pe zi. 

În cușca (voliera) pentru pisici trebuie să fie instalate vase cu nisip (1 vas la 3 pisici). Vasul 

trebuie să fie umplut cu nisip igienic și trebuie curățit, cel puțin, o dată pe zi. 

6.14. Câinii pot fi ținuți în zgarde. Angajații azilului trebuie să iasă la plimbare cu animalele 

cel puțin de două ori pe zi. Plimbarea câinilor se efectuează în zona specială pentru plimbare, unde 

animalul, dacă este necesar, este adus cu lesa. Timpul plimbării câinelui depinde de condițiile 

meteorologice și de starea fizică a acestuia, dar nu mai puțin de 30 de minute. Izolatorului de 

deținere temporară (adăpost) trebuie să fie echipat cu lese, botnițe și gulere pentru câini, și hamuri 

pentru pisici. Voluntarii pot fi implicați în plimbarea câinilor. 

6.15. Cel puțin o dată pe săptămână, bolurile pentru apă și hrană, vasele și culcușurile trebuie 

dezinfectate. Curățarea cuștilor și a zonelor în care sunt întreținute animalele ar trebui să se 

efectueze zilnic. 

6.16. Ziua sanitară trebuie să fie desfășuartă cel puțin o dată pe lună. Controlul calității 

curățării și dezinfectării echipamentelor, spațiilor și teritoriului se pune în sarcina medicului 

veterinar. 

6.17. Condițiile de colectare, depozitare, îndepărtare (eliminare) a deșeurilor (așternuturilor, 

fecalelor, reziduurilor etc.) trebuie stabilite în fiecare caz aparte, în comun acord cu autoritățile 

publice locale și serviciul sanitar și epidemiologic.  



6.18. Nota, privind plecarea animalului din izolatorul de deținere temporară (adăpost), 

trebuie înscrisă, de către medicul veterinar sau alt angajat al izolatorului de deținere temporară, în 

registrul animalelor capturate, în foaia de înregistrare și în baza de date electronică unică. 

6.19. Transportarea animalelor din izolatorul de deținere temporară se efectuează în 

conformitate cu prezentul Regulament, în următoarele cazuri: 

- transportarea animalului către proprietar; 

- revenirea animalului la fostul său habitat; 

- transmitrea animalului la adăpost; 

- decesul animalului, confirmat printr-un certificat (act) de deces sau un act de eutanasie (anexa 

nr. 5 la prezentul Regulament). 

 

7. Alte evidențe obligatorii în izolatorul de deținere temporară a animalelor (adăpost) 

 

7.1. Izolatorul de deținere temporară (adăpost) a animalelor fără supraveghere, care a 

încheiat un acord cu administrația publică locală privind prestarea serviciilor de capturare a 

animalelor și colectarea cadavrelor, prezintă APL-ului în timp util, un raport, ce trebuie să includă 

următoarele informații: 

 numărul animalelor capturate care au ajuns la izolatorul de deținere temporară 

(adăpost); 

 numărul animalelor care au fost returnate fostului stăpân;  

 numărul animalelor care au fost transmise unui nou stăpân;  

 numărul animalelor animale care sunt deținute în izolatorul de deținere temporară 

(adăpost);  

 numărul animalelor care au fost returnate în habitatul obișnuit; 

 numărul animalelor care au fost sterilizate; 

 numărul animalelor care au decedat în momentul capturării sau pe parcursul 

deținerii;  

 numărul animalelor care au fost eutanasiate. 

7.2. Izolatorul de deținere temporară (adăpost) a animalelor fără supraveghere este obligat 

să asigure:  

 registrul de evidență al medicamentelor;  

 registrul de evidență al vaccinurilor;  

 registrul de evidență al substanțelor utilizate la eutanasierea animalelor; 

 registrul de evidență al substanțelor toxice și dezinfectantelor; 

 registrul de evidență al mijloacelor de identificare. 

 

8. Transmiterea animalului capturat către proprietar (sau către persoana care a îngrijit 

animalul capturat) 

8.1. În cazul în care se găsește un microcip electronic, pe un animal fără supraveghere 

capturat, cu număr de identificare sau cu alte mijloace de identificare care permit depistarea 

proprietarul animalului, dispeceratul izolatoruluil de deținere temporară (adăpostului) trebuie să 

stabilească identitatea și datele de contact ale proprietarului animalului, utilizând numărul de 

identificare sau alte mijloace de identificare disponibile, dacă acestea sunt introduse în baza de 

date unică și să înștiințeze proprietarul animalului, în termen de cel mult de 24 ore de la momentul 

identificării animalului, despre procedura și condițiile transmiterii animalului capturat care îi 

aparține. 

8.2. În cazul în care, se depistează un animal pierdut, și se vede că pare a fi îngrijit (are un 

proprietar), dar fără mijloc de identificare, anunțul privind pierderea animalului, cu informațiile 

despre el (fotografie și descrierea animalului, locul și data capturării, rasa, sexul, culoarea, 



trăsăturile distinctive), se postează, în aceeași zi, pe pagina-web oficială a izolatoruluil de deținere 

temporară (adăpostului), pentru a înștiința proprietarul și pentru a stabili condițiile de returnare a 

animalului. 

Acțiunile similare (afișarea informațiilor despre animalul capturat pe pagina-web a 

izolatoruluil de deținere temporară) se desfășoară și în privința animalelor care nu au semne de 

prezență a unui proprietar (în scopul adopției ulterioare a animalului) în cel mult de 24 de ore de 

la momentul capturării lui. 

8.3. Proprietarii animalelor, care au fost înștiințați despre locul aflării patrupedului și care 

și-au exprimat dorința de a-și returna animalul, trebuie să contacteze administrația izolatorului de 

deținere temporară (adăpostuli)cu o cerere corespunzătoare, după ce, în decursul a 14 zile, să-l 

preia de la azil, respectând cerințele prevăzute în punctul 8.5 și punctul 8.6 a prezentului 

Regulament. 

8.4. După expirarea termenului de 14 zile de detenție în izolatorul de întreținere temporară, 

animalele identificate, ce nu au fost preluate de proprietari, sunt supuse plasării în adăpost, unde 

sunt deținute încă 7 zile pentru a găsi un nou proprietar sau o persoană, care va achita întreținerea 

animalului în adăpost. În cazul în care nu se va găsi un proprietar, sau o persoană ce va achita 

pentru aflarea animalului în adăpost, acesta se supune eutanasierii. 

8.5. Până la transmiterea animalulului capturat către proprietarul acestuia, medicul 

veterinar trebuie să întreprindă următoarele măsuri obligatorii: 

- inspectarea animalului; 

- sterilizarea (în modul prevăzut în capitolul 10 al prezentului Regulament); 

- deparazitarea internă și externă; 

- vaccinarea; 

- înregistrarea (dacă animalul nu este înregistrat) în modul prevăzut la p. 6.4 și p. 6.5 a 

prezentului Regulament. 

8.6. Transmiterea animalului capturat către proprietarul acestuia (după efectuarea 

acțiunilor prevăzute în p. 8.5. a prezentului Regulament), în cazul în care el este înregistrat, se 

efectuează cu respectarea următoarelor condiții: 

• prezentarea originalului și copiei buletinului de identitate a proprietarului; 

• întocmirea și semnarea actului de primire-predare a animalului capturat de la izolatorul 

de deținere temporară (adăpost); 

• achitarea (de către proprietar) serviciilor de capturare, transportare, deservire veterinară 

și întreținere a animalului, precum și alte cheltuieli necesare. Lista cheltuielilor se anexează, în 

mod obligatoriu, la actul de primire-predare a animalului. Achitarea acestor cheltuieli se 

efectuează înainte de returnarea animalului proprietarului. 

8.7. Transmiterea animalului capturat către proprietarul acestuia (după efectuarea 

acțiunilor prevăzute în p. 8.4. a prezentului Regulament), în cazul în care el nu este înregistrat, se 

efectuează cu respectarea următoarelor condiții: 

• prezentarea originalului și copiei buletinului de identitate a proprietarului; 

• prezentarea dovezilor de proprietatea asupra animalului: pașaportul animalului, 

rezultatele procedurilor și inspectărilor veterinare, certificatul de vaccinare împotriva rabiei, 

fotografii comune etc; 

• întocmirea și semnarea actului de primire-predare a animalului capturat, de la izolatorul 

de deținere temporară (adăpost), proprietarului; 

• achitarea (de către proprietar) serviciilor de capturare, transportare, deservire veterinară 

și întreținere a animalului, precum și alte cheltuieli necesare. Lista cheltuielilor se anexează, în 

mod obligatoriu, la actul de primire-predare a animalului. Achitarea acestor cheltuieli se 

efectuează înainte de returnarea animalului proprietarului. 

8.8. Transmiterea animalului către proprietar, se certifică printr-un act de primire-predare 

a animalului, întocmit în 2 exemplare, în care se indică data, ora transmiterii animalului, numărul 

de identificare al acestuia și informațiile părților care preiau-predau animalul. O copie a actului, 

împreună cu animalul, se transmite proprietarului, iar al doilea exemplar al actului de primire-



predare, rămâne la administrația izolatorul de deținere temporară. Copia actului de primire-predare 

a animalului, în termen de 24 de ore, se transmite Direcției Gospodăriei Comunale a Primăriei 

munucipiului Bălți. 

8.9. În cazul în care proprietarul animalului este identificat și nu dorește să-și întoarcă 

animalul capturat (refuză să-și asume dreptul de proprietate asupra acestuia), animalul se transmite 

la adăpost, în conformitate cu Regulamentul adăpostului. 

8.10. În cazul în care proprietarul renunță de la dreptul de proprietate asupra animalului 

până la dobândirea dreptului de proprietate de către o altă persoană, proprietarul animalului de 

companie nu este scutit de plata pentru deținerea acestuia în izolatorul de întreținere temporară 

(adăpost) și se înștiițează că această acțiune constituie încălcarea cerințelor p. 6.3.12 și capitolului 

7.2 ale Regulilor de întreținere a câinilor, pisicilor și altor animale pe teritoriul municipiului Bălți 

și reprezintă temei pentru atragere la răspundere conform legislației în vigoare. Aceste informații 

se transmit organului, în competența căruia intră examinarea acestor încălcări. 

8.11. Toate conversațiile telefonice, privind identificarea și înștiințarea proprietarului 

animalului capturat, se supun înregistrării audio și se păstrează cel puțin 1 an. 

 

 

9. Termenul de întreținere al animalelor la izolatorul de deținere temporară 

 

9.1. Animalele capturate se întrețin în izolatorul de deținere temporară în termen de 14 zile 

lucrătoare, de la data sosirii acestora, cu excepția cazurilor prevăzute în p. 10.8 a prezentului 

Regulament, precum și în cazurile în care animalele au fost solicitate de către proprietari până la 

expirarea termenului de întreținere. 

 

10. Sterilizarea animalelor de companie 

 

10.1. Animalele de companie fără supraveghere (câini), hibrizi sau metiși, și cele care nu 

au valoare genetică, aflate în izolatorul de deținere temporară (adăpost), în conformitate cu 

cerințele p. 4.5 a Regulilor de întreținere a câinilor, pisicilor și a altor animale pe teritoriul 

municipiului Bălți, sunt supuse sterilizării obligatorii.  

10.2. În primul rând, sterilizării sunt supuse animalele capturate de genul feminin și cele 

ce vor fi reîntoarse proprietarilor. 

10.3. Nu se supun sterilizării animalele capturate de rasă pură, care trebuie să fie reîntoarse 

proprietarilor, în modul prevăzut de prezentul Regulament, precum și animalele capturate de rasă 

pură care nu și-au regăsit proprietarii. 

10.4. Sterilizarea animalului trebuie să fie precedată de o examinare clinică de către 

medicul veterinar, care determină posibilitatea efectuării sterilizării, luând în considerație starea 

generală de sănătate a animalului. 

10.5. Se interzice sterilizarea animalelor, starea de sănătate a cărora, nu permite o astfel de 

intervenție.  

10.6. Concluzia medicală motivată, cu privire la cauza din care animalul nu poate fi supus 

sterilizării, se introduce în fișa de înregistrare a animalului și în baza de date unică. 

10.7. După sterilizarea animalului, se întocmește un act respectiv, și în fișa de înregistrare 

și în baza de date unică se introduse o notă 

10.8. Perioada de reabilitare postoperatorie nu trebuie se depășească 10 zile, timp în care 

animalul se supune examinării medicale zilnice, iar apoi se transmiste în azil sau se readuce în 

habitatul său, în modul prevăzut în p. 11.1 a prezentului Regulament. 

10.9. Sterilizarea animalelor capturate fără supraveghere se efectuează din sursele 

bugetului municipal, iar cele cu proprietar – din sursele proprietarului, cu excepția cazului în care, 

este prevăzută o altă sursă de finanțare. 

 

11. Returnarea animalelor capturate în habitatul lor 



 

11.1. Animale capturate, pe parcursul implementării acțiunilor de gestionare a numărului 

de animale de companie fără supraveghere, supuse sterilizării (p. 3.2. a prezentului Regulament) 

se supun reîntoarerii din izolatorul de deținere temporară (adăpost), în cazul respectării 

următoarelor condiții: 

(1) animalul nu este agresiv și nu reprezintă pericol pentru societate; 

(2) animalul se află într-o stare de sănătate satisfăcătoare; 

(3) animalul este preluat de către un voluntar (tutore), ce a depus în termen de 3 zile de la 

data admiterii animalului capturat la izolatorul de detenție temporară, declarația de angajament 

(anexa nr. 4 a prezentului Regulament) privind protejarea animalului, în ceea ce privește 

alimentarea lui, îngrijirea acestuia și căutarea persoanelor pentru adoptarea ulterioară a animalului 

protejat; 

(4) animalul este sterilizat, supus deparazitării, vaccinat împotriva rabiei, înregistrat, are o 

crotalie cu un număr de identificare, introdus în fișa de înregistrare și în baza de date electronică 

unică. 

11.2. Transmiterea către voluntar (tutore) a animalului, din izolatorul de deținere temporară 

(adăpost), se efectuează în baza cererei depuse către administrația izolatorului de deținere 

temporară, cu atașarea declarației de angajament Cererea se examinează de către administrația 

izolatoruluil de deținere temporară și se coordonează cu Direcția gospodărie comunală a Primăriei 

municipiului Bălți. În cazul refuzului de transmitere a animalului, solicitantului i se expediează o 

înștiințare motivată. Transmiterea animalului se confirmă printr-un act de primire-predare a 

animalului, întocmit în 2 exemplare, unul îi revine voluntarului (tutorelui), iar al doilea - rămâne 

la administrația izolatorului de deținere temporară. 

11.3. Animalele capturate, pe parcursul acțiunilor de gestionare și control a numărului de 

animale de companie fără supraveghere, care nu au fost preluate voluntari, în modul prevăzut de 

al. (3) p. 11.1 a prezentului Regulament, se supun eutanasierii. 

 

12. Adopția animalelor fără supraveghere capturate, aflate la izolatorul de deținere 

temporară (adăpost) 

 

12.1. Transmiterea către persoane fizice sau juridice, în grija (adopția) lor, a unui animal 

capturat fără supraveghere din izolatorul de deținere temporară (adăpost), se efectuează în 

conformitate cu următoarele condiții: 

(1) Persoana fizică, care a împlinit vârsta de 18 ani, depune o cerere corespunzătoare către 

administrația izolatorului de deținere temporară (adăpostului), cu prezentarea actului de identitate, 

în original și a copiei acestuia, iar persoana juridică depune o cerere (cu antet de firmă), cu 

prezentarea procurii pe angajatul responsabil de ingrijire a animalului și prin prezentarea 

originalului buletinului de identitate al primitorului și copia acestuia. 

(2) În cererea privind adopția animalului, trebuie să fie menționată obligativitatea de a 

întreține animalul în conformitate cu Regulile de întreținere a animalelor de companie pe teritoriul 

municipiului Bălţi (cu care a făcut cunoștință anterior), precum și obligativitatea de a returna 

animalul în izolatorul de deținere temporară (adăpost), în cazul în care nu mai are posibilitatea de 

a asigura condiții necesare de întreținere a animalului. În acest sens, cererea trebuie să fie însoțită 

și de dovezi certificate, conform cărora persoana, care a solicitat adopția animalului, are toate 

condițiile necesare pentru întreținerea acestuia. 

(3) Administrația izolatorului de deținere temporară (adăpostului), în baza documentelor 

primite de la persoana care a solicitat adopția animalului, va examina cererea de adopție a 

animalului în termen de 3 zile lucrătoare și va emite, în acord cu Direcția gospodărie comunală a 

Primăriei municipiului Bălți, o decizie (un ordin) privind transmiterea animalului în grija 

solicitantului. Transmiterea animalului se certifică prin actul de primire-predare (întocmit în 2 

exemplare), în care se indică data transmiterii animalului, informații despre părțile și numărul de 

identificare al animalului. Un exemplar al actului de primire-predare se transmite persoanei care a 



adoptat animalul, iar al doilea exemplar rămâne în izolatorul de deținere temporară (adăpost). În 

fișa de înregistrare (evidență) și în baza de date electronică unică se introduce nota corespunzătoare 

despre primirea-predarea animalului. O copie a actului de primire-predare a animalului se 

transmite administrației publice locale în termen de 24 de ore. 

12.2. În cazul în care administrația izolatorului de deținere temporară (adăpostului) ia 

decizia de a refuza solicitantului în adopția animalului, în adresa solicitantului se transmite o 

înștiințare motivată. 

 

13. Accesul vizitatorilor la izolatorul de deținere temporară (adăpost) 

 

13.1. În scopul reglementării accesului persoanelor terțe în izolatorul de deținere temporară 

(adăpost) pentru animale fără supraveghere, administrația instituției este obligată să elaboreze și 

întocmească: 

- reglementări interne ale izolatorul de deținere temporară (adăpost), precum și reguli 

pentru vizitarea instituției de către cetățeni, voluntari și reprezentanți ai organizațiilor de protecție 

a animalelor, asigurând înregistrarea acestora în registrul vizitatorilor, în conformitate cu 

procedura stabilită de lege; 

- orarul de lucru și vizite în izolatorul de deținere temporară (adăpost), a voluntarilor și 

reprezentanților organizațiilor de protecție a animalelor pentru acordarea unui ajutor pentru 

îngrijirea animalelor, la socializarea acestora, pentru a stabili proprietarii animalelor fără 

supraveghere, în conformitate cu procedura stabilită de legislația în vigoare; 

- lista produselor alimentare recomandate și a celor interzise pentru animale. 

Regulamentele interne ale izolatoruuil de deținere temporară (adăpostului), regulile de vizitare a 

acestuia, graficul de lucru, lista produselor alimentare recomandate și a celor interzise - trebuie să 

fie postate pe pagina-web a instituției, la intrarea și pe teritoriul izolatorului de deținere temporară 

(adăpostului), pentru a informa despre respectarea obligatorie a acestora de către vizitatori. 

13.2. Sunt interzise vizitele în izolatorul de deținere temporară (adăpost) a următoarelor 

categorii de persoane: 

- minori sub vârsta de 14 ani, neînsoțiți de adulți; 

- persoane în stare de ebrietate sau sub influența substanțelor psihotrope; 

- persoane care manifestă agresie sau persoane cu comportament inadecvat. 

 

14. Eutanasierea animalelor de companie fără supraveghere 

 

14.1. Eutanasierea animalelor de companie fără supraveghere se realizează de către 

specialiștii veterinari în mod uman și este permisă doar în următoarele cazuri: 

(1) în caz de boli deosebit de periculoase ale animalelor de companie și imposibilitatea 

vindecării acestora; 

(2) la apariția unui descendent nou-născut nedorit (doar la cererea proprietarului acestuia); 

(3) în cazul necesității întreruperii suferinței unui animal neviabil, dacă aceasta nu poate fi 

întreruptă în alt mod; 

(4) în cazul apărării de la un câine sau o pisică, având un grad extrem de agresivitate; în 

cazul unui pericol vieții și sănătății umane sau a altui animal de companie; 

(5) în cazul animalelor care au mușcat sau au vătămat o persoană, sau un alt animal; 

(6) în cazul în care animalul a ajuns la o vârstă înaintată, ce suferă și nu-și mai poate 

satisface necesitățile sale vitale. 

14.2. Eutanasierea poate fi utilizată și ca metodă de gestionare a numărului de animale fără 

fără supraveghere care au atins (conform datelor de evidență) o creștere critică, care depășește 

capacitatea societății de a asigura întreținerea acestora, în scopul protejării locatarilor municipiului 

Bălți de impactul sanitar extrem nefavorabil ale animalelor fără supraveghere.  



14.3. Eutanasierea animalelor, la cererea proprietarului, se efectuează de către medicul 

veterinar din contul proprietarului animalului, dar eutanasierea animalelor de companie fără 

supraveghere - din contul bugetului local sau a altor mijloace prevăzute de legislația în vigoare. 

14.4. Decizia, privind eutanasiere (în cazurile prevăzute în p. 14.1 a prezentului 

Regulament, se impune de către medicul veterinar din izolatorul de deținere temporară (adăpost) 

pentru fiecare animal în parte. 

14.5. Procedura de eutanasiere trebuie să înceapă cu o anestezie generală, după ce va urma 

etapa care va rezulta decesul obligatoriu. Se interzice provocarea decesului animalului, aflat în 

stare conștientă.  

14.6. Se interzic următoarele metode de provocare a decesului: 

• prin înecare, asfixie, otrăvire; 

• prin injectarea în corpul animalului a preparatelor ce provoacă durere, utilizarea 

substanțelor relaxante în scopul eutanasierii; 

• prin supraîncălzire, utilizare a curentului electric, oprire a respirației; 

• prin alte metode de provocare a decesului însoțite de cruzime. 

14.7. Eutanasierea trebuie să fie efectuată de medicul veterinar într-o încăpere special 

amenajată, dotată cu o cameră video, în care nu au acces persoanele terțe și cu utilizarea 

medicamentelor aprobate, pentru a fi utilizate în aceste scopuri, de către autoritățile competente de 

stat ale Republicii Moldova. Înregistrările video ale eutanasierii, trebuie să fie păstrate cel puțin 1 

an. 

14.8. La procedura de eutanasire pot participa reprezentanți ai organizațiilor pentru 

protecția animalelor (la dorinței). 

14.9. După efectuarea eutanasierii animalului și constatării decesului acestuia, se 

întocmește un proces-verbal privind decesul animalului fără supraveghere (anexa nr. 5 a 

prezentului Regulament). Cadavrul animalului se scoate din încăperea în care a fost efectuată 

eutanasierea, după care se curăță și se dezinfectează. 

14.10. Dacă locul înmormântării nu se află lângă teritoriul izolatorului de deținere 

temporară (adăpostului), atunci administrația instituției asigură depozitarea cadavrelor animalelor 

(în pungi de plastic) în congelatoare speciale, până în momentul când sunt preluate de către 

serviciul special pentru înmormântarea (eliminarea) cadavrelor. 

14.11. Înmormântarea (eliminarea) cadavrelor animalelor se efectuează în conformitate cu 

prevederile legislației Republicii Moldova. 

14.12. În izolatoul de deținere temporară (adăpost) trebuie să fie asigurată evidența 

cadavrelor animalelor, decedate în timpul capturării sau deținerii, sau prin eutanasiere, inclusiv cu 

menționarea datei de transmitere a cadavrelor organizației care se ocupă cu eliminarea cadavrelor 

(anexa nr. 6 a prezentului Regulament), denumirea organizațiilor și persoanelor care au efectuat 

aceste lucrări. În mod alternativ, dacă înmormântarea (eliminarea) cadavrelor a fost efectuată de 

către personalul izolatorlui de deținere temporară (adăpost), se indică data, locul de înhumare al 

cadavrelor și numele, prenume persoanelor care au efectuat înmormântarea. 

 

15. Colectarea, înhumarea (eliminarea) cadavrelor animalelor 

 

15.1. Colectarea cadavrelor animalelor de companie fără supraveghere găsite în locurile 

publice ale municipiului Bălți, şi înmormântarea (eliminarea) lor ulterioară se efectuează de către 

organizația specializată, din contul bugetului municipal și se desfăşoară în baza cererilor 

recepționate de Primăria municipiului Bălți de la persoane fizice și juridice. Cererile se depun în 

scris, prin e-mail sau prin telefon și trebuie se conțină următoarele informații: 

- numele, prenumele, patronimicul solicitantului, datele de contact ale acestuia; 

- localizarea cadavrului, informații de bază despre acesta (cum a fost găsit cadavrul 

animalului, motive evidente ale decesului acestuia); 

- fotografia animalului decedat (dacă este posibil). 



Cererile recepționate se examinează de către Direcția gospodărie comunală a Primăriei 

municipiului Bălți, și, după verificare, se transmit spre executare către organizația specializată 

autorizată să efectueze colectarea cadavrelor animalelor. 

15.2. Eliminarea cadavrelor animalelor de pe teritoriile private ale întreprinderilor și 

organizațiilor, precum și din apartamente și de pe teritoriul proprietăților private, se efectuează în 

baza unui acord încheiat cu organizația specializată și se efectuează contra plată, în conformitate 

cu tarifele stabilite de către administraţia publică locală. 

15.3. Cererile, privind colectarea cadavrelor animalelor, se înregistrează în conformitate cu 

legislația în vigoare, privind ținerea lucrărilor de secretariat, cu o notă obligatorie în registrul de 

înregistrare despre măsurile întreprinse și rezultatele îndeplinirii acestora. 

15.4. Pentru a preveni răspândirea bolilor și infecțiilor, administrația organizației 

specializate trebuie să efectueze, fără întârziere, eliminarea cadavrelor animalelor decedate. După 

desfăşurarea transportării cadavrului animalului, vehiculul trebuie imediat să fie dezinfectat. 

15.5. În baza cererii de colectare a cadavrului animalului, expediată de către Direcția 

gospodărie comunală a Primăriei municipiului Bălți, administrația organizației specializate emite 

ordin de eliminare a cadavrului animalului, în care se indică executanții eliminării și vehiculul 

utilizat. Ordinele emise se supun înregistrării, în modul prevăzut de legislația în vigoare privind 

ținerea lucrărilor de secretariat. 

15.6. Angajații organizației specializate, care execută eliminarea cadavrului animalului 

decedat, sunt obligați să întocmească un proces-verbal privind colectarea, transportarea cadavrului 

animalului fără supraveghere (anexa nr. 6 a prezentului Regulament) privind colectarea și 

transportarea cadavrului animalului (în 3 exemplare), indicând numărul microcipului găsit pe 

animal (dacă este) sau alte mijloace de identificare, data, ora, locul depistării cadavrului 

animalului, tipul (rasa) acestuia, culoarea și sexul, date despre personalul care a efectuat eliminarea 

cadavrului animalului și numărul sigiliului, cu care trebuie să fie sigilat sacul de plastic în care se 

plasează cadavrul animalului. Locul în care a fost găsit cadavrul animalului și procedura de ridicare 

și plasare a acestuia în sacul de plastic, care se sigilează cu sigiliu numerotat, precum și încărcarea 

acestuia în vehicul, se supune filmării video, materialele înregistrării trebuie să fie păstrate de către 

administrația orgnizației specializată timp de 1 an. 

15.7. La efectuarea eliminării cadavrelor animalelor, angajații organizației specializate 

trebuie să fie în haine specializate, pe care este indicată denumirea organizației specializate în 

colectarea cadavrelor de animale, să aibă legitimația respectivă și planul de sarcini privind 

colectarea cadavrului animalului (Anexa nr. 7 a prezentului Regulament), cu introducerea 

informațiilor despre executanți și adresa colectării, numărul și data ordinului privind eliminarea 

cadavrelor, emis de către administrația organizației specializate. Ambele acte se prezintă la cererea 

părților interesate. Planul de sarcini pentru executatrea colectării cadavrelor de animale, cu 

informații introduse în acesta privind rezultatele eliminării cadavrelor, se anexează la documentele 

de raportare a cheltuielilor suportate. 

15.8. Angajaților, care colectează cadavrele animalelor, li se interzice: 

- deplasarea la colectarea cadavrului animalului fără planul de sarcini pentru colectarea 

cadavrelor animalelor; 

- colectarea cadavrului animalului, care nu este specificat în planul de sarcini; 

- recepționarea cererilor direct de la persoane fizice și juridice privind colectarea cadavrelor 

de animale; 

- întreprinderea, de sine stătător, a oricăror acțiuni în privința cadavrelor animalelor. 

Dacă, în timpul executării planului de sarcini primit, se depistează cadavrul unui animal 

care nu este specificat în plan, personalul informează dispeceratul Direcției gospodărie comunală 

a Primăriei municipiului Bălți, care înregistrează mesajul în conformitate cu procedura stabilită i 

îi atribuie un număr de înregistrare, după care administrația organizației specializate elimină 

cadavrul în conformitate cu cerințele prezentului Regulament. 

15.9.Eliminarea cadavrelor animalelor se efectuează de către personalul organizației 

specializate în următoarea componență: 



- conducătorul vehiculului pentru transportarea cadavrelor animalelor decedate, cu funcția 

de îndepărtare a acestora, atribuită conform statelor de personal; 

- angajatul organizației speciale, cu funcția de colectare a cadavrelor animalelor, atribuită 

conform statelor de personal; 

- medicul veterinar (felcer), cu funcția atribuită conform statelor de personal, sau medic 

veterinar, care examinează cadavrul animalului pentru a despista motivul decesului, fie din cauza 

unei boli infecțioase periculoase și în baza rezultatelor examinării, decide dacă cadavrul animalului 

este supus investigațiilor de laborator, înregistrând o concluzie respectivă în procesul-verbal 

privind colectarea, transportarea cadavrului animalului fără supraveghere (anexa nr. 6 la prezentul 

Regulament). În cazul în care, se obțin rezultatele analizei de laborator a cadavrului animal, care 

confirmă prezența infecției, se iau măsuri la locul de detectare a cadavrului animalului, conform 

prevederilor legislației în vigoare. 

15.10. Personalul, care a efectuat colectarea cadavrului animalului, este obligat să îl 

transmită, împreună cu procesul-verbal privind colectarea și eliminarea cadavrului animalului, 

către o instituție specializată care efectuează înmormântarea (eliminarea) cadavrelor animalelor, 

al cărui angajat autorizat, după examinarea sacului de plastic deschis cu cadavrul animalului, în 

prezența executanților colectării, confirmă cu semnătura sa primirea cadavrului animalului 

specificat în proces-verbal, dar executorii – certifică transmiterea cadavrului animalului, cu 

indicarea datei și orei primirii-predării cadavrului animalului. Primul exemplar al procesului-

verbal de primire-predare rămâne în instituția specializată care efectuează înmormântarea 

(eliminarea) cadavrelor animalelor decedate, al doilea se anexează la materialele cererii privind 

colectarea și eliminarea cadavrului animalului, al treilea - se anexează la documentele de raportare 

privind cheltuielile suportate. 

15.11. Vehiculul destinat transportării cadavrelor animalelor trebuie să fie echipat cu un 

sistem de urmărire GPS, pentru a monitoriza eficacitatea acțiunilor întreprinse în timpul de lucru, 

pentru colectarea cadavrelor animalelor pe teritoriul municipiului Bălți. 

 

 

 

16. Monitorizarea activităților de capturare, transportare, înregistrare și 

întreținere a animalelor fără supraveghere, precum și colectarea și înmormântarea 

(eliminarea) cadavrelor animalelor 

 

16.1. Monitorizarea activității de capturare, transportare, evidență, înregistrare și 

întreținere a animalelor fără supraveghere se efectuează de către: 

- conducerea Primăriei municipiului Bălți și Direcția gospodărie comunală; 

- Consiliul municipal Bălți; 

- reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor; 

- organizații pentru protecția animalelor. 

16.2. Administrația organizației specializate, care desfășoară activitatea de capturare, 

transportare, evidență, înregistrare, întreținere, inmormântare (eliminare) a cadavrelor animalelor, 

este obligată, în cazul inspecțiilor planificate și neplanificate, să prezinte persoanelor enumerate 

în p. 16.1 a prezentului Regulament, toate documentele referitoare la toate animalele, inclusiv și 

cele decedate. Persoanele, care efectuează inspecția, au dreptul de a verifica toate spațiile în care 

se află animalele sau cadavrele acestora, precum și de a retrage cadavrul animalului decedat pentru 

examinare. 

 

17. Dispoziții finale 

 

17.1. Prezentul Regulament este obligatoriu pentru toate persoanele fizice și juridice de pe 

teritoriul municipiului Bălți. 



17.2. Prezentul Regulament este aprobat prin decizia Consiliului municipal Bălți, după 

desfășurarea procedurii de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional. 

17.3. Regulamentul poate fi modificat în cazul apariției unor noi circumstanțe, în 

conformitate cu Legea RM nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul 

decizional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa nr. 1 

la Regulamentul privind capturarea animalelor de  

companie fără supraveghere din teritoriul municipiului 

Bălți, colectarea cadavrelor animalelor decedate și 

înmormântarea (eliminarea) lor 

 

*Cerere 

cu privire la capturarea animalului 

(se completează pentru fiecare animal aparte) 

Pentru persoane juridice Pentru persoane fizice 

Denumirea orgnizației: Numele, prenumele solicitantului: 

  

  

Adresa organizației: Adresa solicitantului: 

  

  

Numele, prenumele directorului organizației: Numărul de telefon al solicitantului: 

  

  

Numărul de telefon al directorului organizației:  

  

Numele, prenumele, numărul de telefon al 

persoanei de contact din partea organizației: 

 

  

Numărul de telefon al executorului:  

  

Tipul animalului: câine, cățeluș, pisică, pisoi (fotografie, dacă este) 

(subliniați sau adăugați necesarul) 

Habitatul animalului 

 

Genul animalului: câine, căţea, motan, pisică 

(subliniați sau adăugați necesarul) 

Mărimea animalului: mic, mediu, mare 

(subliniați necesarul) 

Motivul (necesitatea) capturării: (comportament agresiv, îngrijire veterinară, plasare în dăpost etc.) 

(subliniați necesarul) 

 

Solicitant       _____________________________                                       ________________ 
                                       (Nume, prenume)                                                                                     (semnătura) 

 

 

 

«______» ______________20__ 

 
 

 

 

 



*Notă: Cererea privind capturarea animalului, primită prin telefon, de către dispeceratul Direcției 

gospodărie comunală a Primăriei municipiului Bălți, se supune înregistrării audio, iar evidența 

acesteia se efectuează în registrul apelurilor primite. 

 

Anexa nr. 2 

la Regulamentul privind capturarea animalelor de  

companie fără supraveghere din teritoriul municipiului 

Bălți, colectarea cadavrelor animalelor decedate și 

înmormântarea (eliminarea) lor 

 

 

*Proces-verbal privind capturarea animalului fără supraveghere 

și transmiterea acestuia la izolatoul de deținere temporară sau adăpost 

 

În conformitate cu planul de sarcini nr. ______ din «____» __________20__, emis de 

organizația___________________________, folosind mașina de marca _________ cu numărul de 

înmatriculare ______________, în data de «____» ___________20__, la ora__ și __ minute, a 

fost desfășurată capturarea animalului fără supraveghere cu transportarea lui ulterioară la 

izolatorul de deținere temporară sau adăpost. 

 

Categoria (tipul) animalului 

 

câine, cățeluș, pisică, pisoi 

___________________________ 

(subliniați sau adăugați necesarul) 

Numărul de identificare al animalului  

(dacă are) 

 

Genul animalului câine, căţea, motan, pisică ______________ 

(subliniați sau adăugați necesarul) 

Сuloarea și descrierea caracteristicilor 

speciale 

 

Mărimea animalului  mic, mediu, mare 

(subliniați necesarul) 

Adresa locului de capturare a animalului 

 

 

 

 

Solicitant: 

 

1. Pentru persoane juridice: 

Denumirea orgnizației  

 

Adresa  

 

Numele, prenumele, numărul de telefon al 

persoanei de contact din partea organizației 

 

 

 

2. Pentru persoane fizice  

Numele, prenumele, numărul de telefon al 

persoanei de contact 

 

 

 

3. Voluntar (dacă a fost implicat în 

capturare): 

 

 

Numele, prenumele, numărul de telefon  



 

 

4. Executorii capturării:  

Numele, prenumele și atribuțiile functionale, 

conform fișei de post. 

 

 

 

 

 

  

5. Animalul capturat a fost transportat în izolatoul de deținere temporară (adăpost): 

Data și ora transportării animalului, numele, 

prenumele și semnătură persoanei care a predat 

animalul în izolatorul de deținere temporară 

(adăpost), funcția lui conform statelor de 

personal 

 

 

 

Data și ora primiririi animalului în izolatorul de 

deținere temporară (adăpost), numele, 

prenumele și semnătura persoanei care a primit 

animalul în izolatoul de deținere temporară 

(adăpost), însoțită de ștampilă, funcția lui 

conform statelor de personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*Notă: Acest proces-verbal este valabil, doar dacă sunt atașate materialele video (foto) a capturării 

animalului, plasării acestuia în vehiculul specializat și transportării din vehicul la izolatorul de 

deținere temporară (adăpost). 

 

 

Anexa nr. 3 

la Regulamentul privind capturarea animalelor de  

companie fără supraveghere din teritoriul municipiului 

Bălți, colectarea cadavrelor animalelor decedate  

și înmormântarea (eliminarea) lor 

 

 

*Plan de sarcini nr. ____din «_____» __________20__ 

Pentru executarea capturării animalelor fără supraveghere și transportarea lor în izolatorul  

de deținere temporară (adăpost) a animalelor (în baza dispoziției conducerii Primăriei municipiului 

Bălți nr. ____ din «____» ________20__ și ordinului emis de administrația izolatorului de deținere 

temporară a animalelor (adăpostului) privind formarea unui grupului de capturare nr. ___  

din «___» _________20__). 

 

Categoria (tipul) animalului câine, cățeluș, pisică, pisoi 

___________________________ 

(subliniați sau adăugați necesarul) 

Adresa desfășurării capturării 

(sau descrierea habitatului) 

 

Genul animalului câine, cățeluș, pisică, pisoi  

___________________________ 

(subliniați sau adăugați necesarul) 

Mărimea animalului și fotografia lui (dacă 

este) 

mic, mediu, mare 

(subliniați necesarul) 

Executorii capturării (denumirea orgnizației, 

numele, prenumele colaboratorilor care au 

desfășurat capturarea), informații despre 

mijlocul de transport, care a fost utilizat 

pentru capturarea animalului și transportarea 

lui în izolatorul de deținere temporară 

(adăpost). 

 

Notă despre executarea capturării sau 

expunerea cauzei neexecutării acestuia. 

 

 

 

Dispecerul izolatorului de deținere ______________________                   

___________________ 

temporară animalelor (adăpostului)                       (Nume, prenume)                                            (semnătura) 
 

 

«______» ______________20__ 

 

 

 

 

L. Ș. 

 



 

 

*Notă: Eliberarea planului de sarcini pentru capturarea animalelor fără supraveghere  

se desfășoară, odată cu expedierea copiei planului de sarcini Primăriei municipiului Bălți 

 

Anexa nr. 4 

la Regulamentul privind capturarea animalelor de  

companie fără supraveghere din teritoriul municipiului 

Bălți, colectarea cadavrelor animalelor decedate  

și înmormântarea (eliminarea) lor 

 

Declarație de angajament 

privind îngrijirea animalului fără supraveghere 

 

Eu,_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  
(numele, prenumele, IDNP-ul, numărul și seria buletinului de identitate, date de contact, viza de reședință) 

î-mi asum următoarele angajamente și responsabilități: 

 

1. Voi oferi zilnic hrană și apă animalului pe care l-am luat în grija mea. 

2. Voi oferi, în cazul îmbolnăvirii animalului protejat, asistență veterinară calificată. 

3. În cazul de decesului animalului îngrijit, voi anunța imediat organele respective.  

4. În cazul pierderii mijloacelor de identificare (jeton sau crotaliu plasat pe ureche), voi informa 

admistrația izolatorului de deținere temporară a animalelor (adăpostului), pentru a-l înlocui. 

5. Voi menține habitatul animalului protejat în ordine și curățenie. 

6. Voi conlucra cu toate organele interesate în monitorizarea stării de sănătate a animalului 

îngrijit de mine, voi acorda toate datele necesare pentru aceasta, voi efectuea căutarea 

neîntreruptă a persoanei care, are dorința și capacitatea de a desfășura adopția animalului îngrijit 

de mine, voi lua toate măsurile posibile pentru desfășurarea adopției acestui animal.  

7. Voi înștiința la timp, administrația izolatorului (adăpostului) de deținere temporară a 

animalelor și alte persoane interesate, despre pierderea dreptului de proprietate asupra 

animalului și voi contribui la transferarea acestuia către alt proprietar. 

 

Proprietar          _____________________________                                       ________________ 
                                             (Nume, prenume)                                                                              (semnătura) 

 

 

 

«______» ______________20__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexa nr. 5 

la Regulamentul privind capturarea animalelor de  

companie fără supraveghere din teritoriul municipiului 

Bălți, colectarea cadavrelor animalelor decedate și 

înmormântarea (eliminarea) lor 

 

 

*Proces-verbal privind decesul animalului fără supraveghere (în timpul capturării, 

transportării sau aflării acestuia în izolatorul de deținere temporară sau adăpost)) 

(subliniați necesarul) 

 

Prezentul proces-verbal este întocmit din cauză că, la data de «____» ___________20__ în 

organizația specializată ____________________________________________________ a 
                                                                          (adresa, numărul de telefon, numele/prenumele conducătorului) 
decedat animalul fără supraveghere din motiv că (subliniați necesarul): 

а) pe parcursul executării lucrărilor privind ____________________________________; 

b) în rezultatul desfășurării eutanasierii animalului. 

Categoria animalului: câine, cățeluș, pisică, pisoi (subliniați necesarul) _____________; 

Numărul de identificare (înregistrare) ____________________ ; 

Mijloacele de identificare________________________________________ ; 

Genul__________________; 

Culoarea_______________________; 

Mărimea______________________; 

Vârsta (aproximativă)_______________; 

Plan de sarcini nr.____din «___» __________20__ (dacă decesul a avut locul pe parcursul 

capturării sau transportării) 

Circumstanțele decesului (descriere) ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

Raport de autopsie: este/nu este (subliniați necesarul și dacă este, trebuie anexat la prezentul proce-

verbal). 

Numele, prenumele și semnătură specialistului, care a constatat decesul animalului și cauza 

decesului sau care a efectuat eutanasierea ____________________________________________ 

  

Director                             __________________________                          _______________ 
                                                                    (Nume, prenume)                                                         (semnătura) 

 

 

 

L. Ș. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

*Notă: Procesul-verbal privind decesul animalului fără supraveghere trebuie să fie însoțit de 

fotografia animalului decedat. 

Anexa nr. 6 

la Regulamentul privind capturarea animalelor de  

companie fără supraveghere din teritoriul municipiului 

Bălți, colectarea cadavrelor animalelor decedate și 

înmormântarea (eliminarea) lor 

 

*Proces-verbal privind colectarea, transportarea cadavrului animalului fără supraveghere 

şi transmiterea lui pentru înmormântarea (eliminarea) acestuia 

În conformitate cu planul de sarcini nr.____din «____» ___________20__, emis de către 

organizația _________________________________,folosind mașina de marca _____________, 

cu numărul de înmatriculare______________, în data de «_____» ___________20__, la ora __ și 

__ min, a fost colectat cadavrul animalului fără supraveghere, cu transportarea ulterioară a acestuia 

pentru înmormântare (eliminare). 

 

Categoria (tipul) animalului câine, cățeluș, pisică, pisoi 

___________________________ 

(subliniați sau adăugați necesarul) 

Numărul de identificare al animalului (dacă 

are) 

 

Сuloarea și descrierea caracteristicilor 

speciale 

 

Mărimea animalului mic, mediu, mare 

(subliniați necesarul) 

Adresa unde a fost colectat cadavrul 

animalului 

 

 

Numărul sigiliului  

Solicitant: 

1. Pentru persoane juridice: 

Denumirea organizației  

 

Adresa  

 

Numele, prenumele și numărul de telefon al 

persoanei de contact 

 

 

2. Pentru persoane fizice: 

Numele, prenumele, adresa și numărul de 

telefon 

 

 

 

3. Executorii colectării și transportării: 

Numele, prenumele și funcția conform statelor 

de personal 

 

 

 

 

 

 



4.Concluzia medicului veterinar, cu privire la necesitatea analizei de laborator a 

cadavrului animalului decedat 

Numele, prenumele, semnătura și datele de 

contact a medicului veterinar 

Da, este necesar/ Nu este necesar 

(subliniați necesarul) 

 

 

Data, ora de transportare a cadavrului 

animalului la instituția specializată, semnătura 

persoanei care a primit cadavrul (numele, 

prenumele, funcția), semnăturile persoanelor 

care au predat corpul animalului, însoțite de 

ștampilă 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

*Notă: Acest proces-verbal, este valabil, doar când sunt atașate înregistrările video (foto) a 

colectării cadavrului animalului, plasării acestuia în vehiculul specializat și transportarea din 

vehicul în organizația specializată care desfășoară înmormântarea (eliminarea) cadavrului. 

Anexa nr. 7 

la Regulamentul privind capturarea animalelor de  

companie fără supraveghere din teritoriul municipiului 

Bălți, colectarea cadavrelor animalelor decedate și 

înmormântarea (eliminarea) lor 

 

 

*Plan de sarcini nr. ____din «_____» __________20__ 

Pentru executarea colectării, transportării cadavrului animalului fără supraveghere și transportarea 

lui pentru înmormîntarea ulterioară (în baza dispoziției conducerii Primăriei municipiului Bălți  

nr. ____ din «____» ________20__ și ordinului emis de administrația organizației specializată 

privind formarea unui grup pentru executarea colectării, transportării cadavrului animalului  

nr. ___ din «___» _________20__). 

 

Categoria (tipul) animalului câine, cățeluș, pisică, pisoi 

___________________________ 

(subliniați sau adăugați necesarul) 

Adresa desfășurării capturării 

(sau descrierea habitatului) 

 

Genul animalului câine, cățeluș, pisică, pisoi 

___________________________ 

(subliniați sau adăugați necesarul) 

Mărimea animalului și fotografia lui (dacă 

este) 

mic, mediu, mare 

(subliniați necesarul) 

Executorii capturării (denumirea orgnizației, 

numele, prenumele colaboratorilor care au 

desfășurat capturarea), informații despre 

mijlocul de transport, care a fost utilizat 

pentru capturarea animalului și transportarea 

lui în izolatorul de deținere temporară 

(adăpost). 

 

Notă despre executarea capturării sau 

expunerea cauzei neexecutării acestuia. 

 

 

 

Dispecerul punctului de deținere ______________________                   ___________________ 

temporară a animalelor                          (Nume, prenume)                                                (semnătura) 
 

 

«______» ______________20__ 

 

 

 

 

L. Ș. 

 

 



 

 

*Notă: Eliberarea planului de sarcini pentru colectarea, transportarea animalului fără 

supraveghere se desfășoară, odată cu expedierea copiei planului de sarcini Primăriei municipiului 

Bălți. 


