
 

SINTEZA RECOMANDĂRILOR 

parvenite în cadrul dezbaterilor publice asupra proiectului deciziei Consiliului municipal Bălţi ,,Cu privire la aprobarea Regulilor de 

întreținere a câinilor, pisicilor și altor animale de companie pe teritoriul municipiului Bălți, în redacție nouă și a Regulamentului privind 

capturarea animalelor de companie fără supraveghere din teritoriul municipiul Bălți, colectatrea cadavrelor animalelor decedate și 

înmormântarea (eliminarea) lor 

 

Nr. 

d/o 

Autorul 

recomandării 

Propunerea/ recomandarea Acceptat/ 

respins 

Argumentarea respingerii 

1. Direcţia juridică 
a Primăriei mun. 
Bălţi 

1. În Regulile de întreținere a câinilor, pisicilor și altor animale de companie pe 
teritoriul municipiului Bălți (în redacție nouă), în p. 1.4 trebuie de exclus sintagma 
„(Legea nr. 221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară, art. 2)”. 

1. Acceptat 
 

 

  2. P. 2 din Reguli - denumirea „Competența Primăriei municipiului Bălți în 
domeniul întreținerii animalelor de companie” se propune de a înlocui cu 
sintagma „Competența Administrației publice locale în domeniul întreținerii 
animalelor de companie”. 

2. Acceptat 
 

 

  3. Unul din principiile pe care se bazează Regulile respective este „participarea 
statului, asociațiilor publice și a altor asociații necomerciale, precum și 
cetățenilor, la activitățile de întreținere a animalelor de companie, protecţia și 
apărarea acestora”. Direcţia juridică consideră necesar de a înlocui sintagma 
„statului” cu sintagma „administrației publice locale”. 

3. Acceptat 
 

 

  4. Conform p. 3 din Reguli, organele abilitate ale Administrației publice locale o 
să efectueze înregistrarea și evidența animalelor de companie. Aici este necesar 
de a face modificări în statele de personal ale Primăriei mun. Bălți cu scopul de a 
angaja o persoană responsabilă de realizarea atribuțiilor menționate la pct. 3, ori 
de a atribui unei persoane deja angajate atribuțiile respective. Această chestiune 
este valabilă atît timp, cât în Regulile menționate nu se regăsește vreo specificație 
de atribuire a obligațiilor din pct. 3 unui anumit angajat. 

4. Acceptat 
 

4. Luat în considerație pentru introduce în proiectul 
de decizie al Consiliului municipal Bălți. 

  5. Pct. 6.2.3 se propune de a modifica cu următorul conținut: „Să nu lase animalul 
nesupravegheat, cu excepția cazurilor prevăzute la p. 6.1.5 al prezentelor 
Reguli”. 

5. Acceptat 
 

 

  6. Pct. 7.2.3 - se propune de a înlocui sintagma „În locuri publice” cu sintagma 
”În locuri aglomerate”, sau cu altă sintagmă, pentru că locul public reprezintă 
totul în afară de proprietatea privată, și ar rezultă că nu se poate de ieșit cu câinele 
în stradă. 

6. Acceptat 
 

 

  7. Referitor la Regulamentul privind capturarea animalelor de companie fără 
supraveghere din teritoriul municipiului Bălți, colectarea cadavrelor animalelor 
decedate și înmormântarea (eliminarea) lor, este necesar la pct. 1.2 de adăugat și 
sintagma „ale Administrației naționale ale peniticiarelor”. 

7. Acceptat 
 

 

  8. La fel, atragem atenția că, intrarea în vigoare ale Regulilor de întreținere a 
câinilor, pisicilor și altor animale de companie pe teritoriul municipiului Bălți și 
a Regulamentului privind capturarea animalelor de companie fără supraveghere 
din teritoriul municipiului Bălți, colectarea cadavrelor animalelor decedate și 

8. Acceptat 8. Luat în considerație pentru introduce în proiectul 
de decizie al Consiliului municipal Bălți. 



înmormântarea (eliminarea) lor, necesită surse financiare pentru a asigura 
realizarea scopurilor propuse (asigurarea materială și financiară a organelor 
specializate, plata salariilor angajațiilor, ș.a.) 

2. Direcția 
teritorială pentru 
siguranța 
alimentelor Bălţi 

1. În p. 5.1.1 al Regulilor este necesar de indicat numărul permisiv de animale în 
apartament sau casă (câini, pisici, în dependență de rasă și talie). 

1. Acceptat Acceptat în următoarea redacție: „5.1.1. 
Întreținerea animalelor de companie în 
apartamentele blocurilor locative multietajate în 
cantitate de până la 2 animale, în case private și 
căsuțe de vară - până la 4 animale. 
Întreținerea unui număr mai mare de 2 animale în 
apartamentele blocurilor locative multietajate este 
posibilă doar cu acordul vecinilor de scară și 
întreținerea unui număr mai mare de 4 animale în 
case private și în căsuțe de vară - doar cu acordul 
vecinilor care locuiesc în casele situate de-a lungul 
perimetrului. În toate cazurile, întreținerea 
animalelor trebuie să corespundă cerințelor 
prevăzute în p. 6.2.3, p. 6.2.6 și p. 6.2.8 din 
prezentele Reguli. 

  2. În p. 5.1.2 al Regulilor este necesar de indicat persoana responsabilă de acești 
câini (responsabilă de vaccinare, deghelmentizare, întreținere). 

2. Respins 2. Luat în considerație conform cerințelor p. 5.4 şi 
6.2 ale Regulilor. 

  3. În p. 6.2.8 al Regulilor de specificat ora de seară (de exemplu, ora 22.00). 3. Acceptat   

  4. În p. 6.4.2 al Regulilor de indicat: „în termen de 14 zile, pentru a exclude rabia”. 4. Acceptat  

  5. În p. 15.9 al Regulamentului - investigațiile de laborator ale cadavrului se 
efectuează în cazul când este o suspiciune de o boală infecțioasă. 

5. Acceptat  

  6. De interzis prezența animalelor de companie (câini, pisici) pe teritoriul 
instituțiilor preșcolare, școlare, stații de parcare etc, din motivul evitării bolilor 
transmisibile de la animal la om. 

6. Respins 6. Luat în considerație conform cerințelor p. 6.5.1 
și 7.2.2 ale Regulilor 

3. Centrul de 
sănătate publică 
Bălți 

 Rectificări: 
1. În Regulile de întreținere a câinilor, pisicilor și altor animale de companie pe 
teritoriul municipiului Bălți (în redacție nouă:)  
p. 5.1 „Se permite, cu condiția respectării normelor sanitar-igienice, zooigienice 
și a prezentelor Reguli”:Se propune redactarea: ”sanitar-igienice și sanitar-
veterinare”; 
p. 5.1.3 „Întreținerea animalelor în așa-numitele ,,colțuri vii”, în instituțiile pentru 
copii și tineret, instituțiile de reabilitare și agrement de vară și de iarnă (sanatorii, 
case de odihnă, pensiuni), este posibilă doar cu permisiunea serviciilor sanitar-
epidemiologice și veterinare”. Se propune redactarea: ”sanitar-igienice și sanitar-
veterinare”; 
p. 6.3 „Proprietarii animalelor de companie sunt obligați să respecte cu strictețe 
regulile și normele sanitaro-igienice pentru întreținerea lor”. Se propune 
redactarea: ”sanitar-igienice și sanitar-veterinare”. 

 
1. Acceptat 
 

 



  2. Regulamentului privind capturarea animalelor de companie fără supraveghere 
din teritoriul municipiului Bălți, colectarea cadavrelor animalelor decedate și 
înmormântarea (eliminarea) lor: 
p. 2.2 „Scopurile de lucru privind capturarea animalelor fără supraveghere - 
asigurarea unui nivel sanitar-epidemiologic corespunzător bunăstării populației;” 
Se propune redactarea: asigurarea situației epidemiologice favorabile. 
p. 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 
sanitare 

2. Acceptat 
 

 

4. Inspectoratul de 
poliție Bălţi. 

De pus în discuție p. 8.4., 11.3 și 14.2 ale proiectului Regulamentului privind 
capturarea animalelor de companie fără supraveghere din teritoriul municipiului 
Bălți, colectarea cadavrelor animalelor decedate și înmormântarea (eliminarea) 
lor 

Acceptat 
 

 

5. Asociaţia 
Obştească 
“Animal Vox” 

1. Capturarea animalelor trebuie să fie executată: 
1a) de către persoane echilibrate psihologic, care nu cauzează dăună sănătății 
animalelor; 

1a) respins 1a) prevăzut de cerințele p. 3.19 din Regulament 

  1 b) cu anunţarea dateler de contact ale solicitantului capturării; 1b) respins 1b) prevăzut de cerințele p. 3.6 din Regulament 

  2. Capturarea, livrarea animalelor capturate și finanțarea acestor lucrări: 
- ar trebui să fie efectuată de o singură organizație (adăpost). 

2. Respins 2. Capturarea, livrarea animalelor de companie fără 
supraveghere se efectuează de către organizații 
specializate (p. 1.4 din proiectul Regulilor), cu care 
Primăria mun. Bălți a semnat un acord 
corespunzător. Această organizație poate fi, de 
asemenea, și adăpostul, având autorizația 
corespunzătoare. 

  3. Adăpost: 
- ar trebui să există o cameră de izolare pentru monitorizarea animalelor nou-
venite. Medicul veterinar ar trebui să le monitorizeze, la fel ca și alte animale, 
deoarece pot exista unele bolnave printre ele; 
- implementarea vaccinării și deparazitării; 
- să transmită câinii viitorului proprietar numai dacă animalul are cip, examinare 
medicală, sterilizare și pașaport cu însemnări despre vaccinare și deparazitare; 
- spălarea și dezinfectarea periodică a volierelor și a teritoriului. 

3. Respins 3. Conținutul acestor recomandări este determinat 
de cerințele capitolelor 6, 8, 10 și 12 din 
Regulament. 

  4. Constituția Republicii Moldova ar trebui să conțină articol privind protecția 
animalelor. 

3. Respins 4. Această recomandare nu intră sub incidența 
Regulilor și Regulamentelor discutate. 

  5. Evidența și înregistrarea: 
a) evidența tuturor animalelor (cu ajutorul poliției, voluntarilor, vecinilor etc.); 
 
b) ciparea obligatorie, sterilizarea, vaccinarea și înregistrarea câinilor 
proprietarilor; 
      
c) introducerea impozitului pentru întreținerea animalelor, în special pentru câinii 
de rasă;  

  
a) respins  
 
b) respins  
 
 
c) respins  
 

 
a) această recomandare este reflectată în cerinţele 
capitolului 3 al Regulilor; 
b) această recomandare este reflectată în cerinţele 
capitolului 3 al Regulilor; 
 
c) această recomandare nu intră sub incidența 
Regulilor și Regulamentelor discutate. 



d) de interzis desfășuraea vânzării câiniilor necipați și neînregistrați. d) respins d) conținutul acestei recomandări este definit în p. 
11.1 și p. 11.2 ale Regulilor. 

  6. De introdus în curriculumul școlar un curs privind protecția animalelor. 6. Respins 6. această recomandare nu intră sub incidența 
Regulilor și Regulamentelor discutate. 

  7. De determinat pe teritoriul microraioanelor și cartierelor locuri speciale pentru 
hrănirea animalelor fără supraveghere. De stabilit cine îi va hrăni și din ce surse. 

7. Respins 7. Recomandarea nu conține propuneri concrete 
privind locurile de hrănire ale animalelor fără 
supraveghere, precum și sursele de finanțare pentru 
hrănirea lor. 

  8. De a obliga predarea la adăpost a produselor alimentare care sunt casate în 
magazine, astfel și produsele necondiţionate a combinatului de pâine. 

8. Respins 8. Agenții economici (magazine și întreprinderi) 
sunt independenți în desfășurarea activității lor și 
este ilegal să îi obligăm să ofere sau să vândă ceva. 
În plus, alimentele casate sau necondiţionate pot să 
nu răspundă cerințelor alimentaţiei echilibrate 
pentru animale de companie. 

  9. Dacă în adăpost, din orice motiv, este necesară eutanasierea animalului, atunci 
acest lucru trebuie să fie efectuat de medicul-veterinar în prezența a cel puțin 2 
voluntari. 

9. Acceptat  

  10. De identificat și de judecat organizatorii luptelor de câini. 10. Respins 10. Recomendarea este reflectată de cerințele p. 
5.2.7. a Regulilor, încălcare a cărora prevede 
atragerea la răspundere administrativă în 
conformitate cu articolul 158 partea (1) din Codul 
Contravențional nr. 218 din 24.10.2008 al 
Republicii Moldova. 

6. Asociația 
obștească 
„Pentru protecția 
animalelor și a 
naturii SAVEUS 
mun. Bălți  
 

1.P. 1.3 al Regulilor de modificat după cum urmează: „evidența, înregistrarea 
câinilor, pisicilor și a altor animale și gestiunea numărului acestora prin metode 
umane, și anume: prin sterilizare obligatorie a tuturor animalelor de companie, 
atât fără supravegere, cât și care au proprietar.” 

1. Acceptat  

  2. În p. 1.4 a Regulilor, de inclus sintagma „CSVR(A) (Capturare - Sterilizare 

- Vaccinare - Returnare (Adopție) - un program pentru reducerea umană a 
numărului de animale fără supravegere”. 

2. Acceptat  

  3. În p. 3.2 al Regulilor de adăugat sintagma „Transparența bazei de date unice” 3. Respins 3. Recomandarea nu conține o definiție despre 
asigurarea transparenței bazei de date unice. 

  4. Punctul 5.2.4 al Regulilor de modificat după cum urmează: „Întreținerea 
câinilor neînregistrați, nevaccinați și nesterilizați, precum și depistarea animalelor 
fără supravegere pe teritoriul unei întreprinderi, instituții, organizații, indiferent 
de forma lor de proprietate.” 

4. Acceptat 
cu precizare 

4. Se acceptă cu introducerea sintagmei la început 
„Hrănirea animalelor fără supraveghere în locuri 
aglomerate, întreținerea...” (în continuare conform 
textului propus). 

  5. De completat capitolul 5 al Regulilor cu p. 5.7 „Interzicerea plimbării 
desinestătătoare a animalelor, fără insoțirea proprietarului”. 

5. Respins 5. Conținutul acestei recomandări este reflectat  
în p. 6.2.3 și p. 6.5.5 din Reguli. 

  6. Punctul 6.1.4. al Regulilor de completat cu sintagma „Transparența tuturor 
informațiilor în mass-media și internet.” 

6. Respins 6. Recomandarea nu conține o definiție despre 
asigurarea transparenței tuturor informațiilor în 
mass-media și internet. 



  7. În punctul 6.1.5 din Reguli de înlocuit sintagma „dar nu mai mult de o oră” cu 
sintagma nu mai mult de 30 de minute.”  

7. Acceptat  

  8. În p. 6.2.1 din Reguli, sintagma „Să efectueze sterilizarea obligatorie a 
animalului, în cazul dacă acesta aparține unei categoriei de animale specificate în 
p. 4.5 a prezentelor Reguli” de continuat cu „...” astfel se sterilizează și câinii de 
rasă, dacă proprietarii acestora nu sunt crescători.” 

8. Acceptat 
cu precizare 

8. Acceptând recomandarea, p. 10.3 se exclude din 
Regulament, iar p. 10.1 se expune în următoarea 
redacţie: „Animalele de companie fără 
supraveghere (câini), transportate în izolatorul de 
detenție temporară se supun, în conformitate cu 
cerințele p. 4.5 din Regulile sterilizării obligatorie." 

  9. În p. 6.3 din Reguli, sintagma „...să ia măsuri pentru a exclude posibilitatea 
intrării animalelor fără supraveghere în subsoluri, mansarde și alte spații 
nerezidențiale” de continuat cu sintagma „cu excepția pisicilor, care sunt sanitari 
naturali împotriva șobolanilor și șoarecilor.” 

9. Acceptat  

  10. Punctul 6.4.2 din Reguli, după sintagma „cheltuielile, legate de întreținerea 
animalului în izolatorul clinicii veterinare” de completat cu sintagma „în caz dacă 
proprietarul are o oportunitate materială. Este necesară supravegherea gratuită a 
animalelor bolnave, precum și vaccinarea gratuită împotriva rabiei”. 

10. Respins 10. Posesia animalului prevede responsabilitatea 
proprietarului pentru întreținerea acestuia, inclusiv 
responsabilitatea materială, asumându-și 
înlăturarea consecințelor impactului negativ al 
animalului de companie deținut asupra terților.  
Vaccinarea gratuită împotriva rabiei este 
determinată de conținutul p. 4.3 din Reguli. 

  11. Punctul 7.2.3 din Reguli, după sintagma „în locuri aglomerate”, de adaugat cu 
sintagma „în locurile de adunare în masă și pentru festivităţi, în special în zilele 
de sărbătoare sezonieră, și interzicerea utilizării petardelor, focurilor de artificii, 
pocnitoarelor pentru a evita comportamentul neadecvat al animalului” (în 
continuare conform textului). 

11. Respins 11. Sintagma „în locuri aglomerate” nu are nevoie 
de o interpretare extinsă. 
Interzicerea utilizării petardelor, focurilor de 
artificii pocnitoarelor în mun. Bălți nu întră sub 
incedența Regulilor discutate. 

  12. De completat varianta rusă a Regulilor cu capitolul 9, care a fost omis. 12. Acceptat  

  13. Punctul 10.4 din Reguli, după sintagma „ a animalelor însoțite de persoane în 
stare de ebrietate”, de complectat cu sintagma „precum şi persoanelor cu vârsta 
sub 18 ani”. 

13. Respins. 13. În p. 10.4 din Reguli sintagma „a animalelor 
însoțite de persoane ...” se prelungește cu sintagma 
„enumerate în p. 7.2.4 din prezentele Reguli”. 

  14. P.11.1. al Regulilor trebuie redactat în felul următor: „Se interzice vânzarea 
(donarea, adopţia, transferarea) animalelor de companie și fără supraveghere în 
locuri neautorizate, fără certificate veterinare și fără documente pentru animale. 
În momentul transmiterii animalului altui poroprietar, este necesar un acord, unde 
va fi specificat că, animalul trebuie neapărat sterilizat, odată ce va atinge vârsta 
de 6 luni. 

14. Acceptat 
parțial 

14. P. 11.1 se acceptă după cum urmează: „Se 
interzice: 
a) vânzarea animalelor de companie în locuri 
neautorizate; 
b) transferarea animalelor (vânzarea lor, donația, 
chiria etc.) fără certificatele veterinare și 
documente pentru acestea.” 
Procedura transferării animalului (cu excepția 
vânzării) nu prevede disponibilitatea locurilor 
special desemnate pentru aceasta.  
Procedura de adopţie a animalului, care se 
realizează într-o unitate de detenție temporară, este 
descrisă în capitolul 12 din Regulament. 
Obligațiunea de a steriliza animalul este reflectată 
de cerințele p. 4.5 din Reguli. 



  15. P.11.3. a Regulilor de redactat astfel: „Se permite vânzarea animalelor de 
companie pe teritoriul proprietarului, în crescătoriile licențiate, în adăposturi 
private, la expoziții organizate de societățile chinologice. În ceea ce privește 
adăpostul municipal, se permite doar adopția cu încheierea acordului cu o 
persoană fizică sau juridică. 

15. Acceptat 
parțial 

15. Sintagma „în adăposturi” se înlocuiește cu 
sintagma „în adăposturi private”. 
Procedura de adopție a animalelor dintr-un adăpost 
municipal este reflectată în capitolul 12 din 
Regulament. 

  16. Litera a) p. 13.1 din Reguli de expus după cum urmează: „gestionarea 
numărului acestora pe teritoriul municipiului Bălți, prin sterilizare umană, pentru 
a reduce populația de animale”. 

16. Respins 16. Această propunere este inclusă în p. 1.3 al 
Regulilor (propunerea nr. 1 a AO„Pentru protecția 
animalelor și a naturii SAVEUS mun. Bălți”) 

  17. Litera (b) din p. 15.1 al Regulilor de exclus complet. 17. Acceptat  

  18. Litera d) din p. 15.1 1 al Regulilor de expus după cum urmează: „în cazul 
dacă, animalul se află într-un grad extrem de agresivitate nerezonabilă, ce 
amenință viața și sănătatea unei persoane, viața unui alt animal de companie.” 

18. Respins 18. Litera d) al punctului 15.1 se exclude din 
Reguli, deoarece protecția legală de un animal 
agresiv este determinată de cerințele p. 5.2.6 și nu 
are legătură cu eutanasierea. 

  19. Litera f) a p. 15.1 din Reguli de expus după cum urmează: „în cazul mutilării 
unei persoane de către animal, şi în cazul care animalul a demonstrat o agresiune 
nerezonabilă și nu a răspuns la semnele de provocare ale persoanei”. 

19. Acceptat 
parțial 

19. Se acceptă după cum urmează: „în cazul 
mutilării sau trumării persoanei, de un animal fără 
supraveghere, cauzate în rezultatul agresiunii 
nejustificată a animalului dat”. 

  20. Punctul 15.2 de a exclus din Reguli. 20. Acceptat  

  21. Punctul 18.1 din Reguli după sintagma „întreținerea animalelor 
neînregistrate” de adaugat sintagma „și nesterilizate ...” și în continuare conform 
textului. 

21. Respins 21. Obligațiunea proprietarilor de a steriliza și de a 
vaccina animalele lor este determinată de cerințele 
p. 6.2.1 din Reguli, pentru încălcarea cărora 
proprietarii animalelor poartă răspundere în 
conformitate cu legislația în vigoare. În acest sens, 
sintagma dată se exclude din p. 18.1 din Reguli. 

  22. De adăugat la lista raselor de câini care necesită o responsabilitate sporită 
(anexa 1 din Reguli) următoarele rase de câini: Akbash, Bully-Kutta, Husky, 
Shar-Pei, toate tipurile de câini ciobănești (32 de tipuri). 

22. Acceptat  

  23. În p. 2.1. din Regulament, sintagma „gestionarea numărului de animale prin 
metode umane” de completat cu sintagma „și anume: sterilizarea totală a câinilor 
conform programului CSVR (A)”. 

23. Acceptat 
parțial 

23. Se include în p. 2.2 a Regulamentului în locul 
sintagmei „gestionarea numărului de animale fără 
stăpân” 

  24. Inadmisibilitatea gestionării numărului de animale fără supraveghere prin 
metoda eutanasiei „umane” (p. 3.2 al Regulamentului). 

24. Acceptat 
parțial 

24. P. 3.2 din Regulament se expune în următoarea 
readcție: „Gestionarea numărului de animale fără 
supraveghere se efectuează prin metoda sterilizării 
(intervenție chirurgicală specială în corpul 
animalului, pentru a pune capăt funcției de 
reproducere).” 

  25. P. 3.7 din Regulament de completat după sintagma „se depun prin telefon” cu 
sintagma „la serviciul naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 sau la 
dispeceratul Direcției gospodărie comunală a Primăriei municipiului Bălți (tel. 
0231-20255) şi se transmit spre executare imediat” (în continuare conform 
textului). 

25. Acceptat 
cu precizare 

25. P. 3.7 din Regulament se expune după cum 
urmează: „Mesajele privind necesitatea capturării 
animalului, în cazul pericolului și riscului vieţii şi 
sănătății umane sau a altui animal, se depun prin 
telefon la numărul 112 la serviciul național unic 
pentru apelurile de urgență.” 



  26. P. 3.21 din Regulament de completat după sintagma „de către specialiștii 
veterinari” cu sintagma „dar nici într-un caz eutanasierii, ci sterilizării în cadrul 
programului CSVR” ... (în continuare conform textului). 

26. Respins 26. P. 3.21 din Regulament nu conține noţiune 
„eutanasie”. Necesitatea sterilizării animalelor 
capturate este reflectată în capitolul 10 din 
Regulament. 

  27. În p. 3.34. din Regulament, sintagma „nu mai mult de 3-5 animale” de înlocuit 
cu sintagma „nu mai puțin de 10-12 animale”. 

27. Respins 27. P. 3.34. Regulamentului se expune în 
următoarea ediție: „Numărul de animale fără 
supraveghere supuse capturării zilnice se 
determină în conformitate cu programul CSVR(A), 
elaborat de către Primăria mun. Bălți pentru o 
anumită perioadă, cu rata de sterilizare stabilită de 
aceasta, reieşind din numărului de animale fără 
supraveghere din mun. Bălți”. 

  28. P. 6.4 din Regulament de modificat după cum urmează: „În fișa de înregistrare 
al animalului (format A4) și în baza de date unică se introduce (se anexează) 
următoarele date - numele animalului. 

28. Respins 28. Această propunere este reflectată în p. 6.4 din 
Regulament. 

  29. P. 6.7 din Regulament eset necesar de completat după sintagma „între ei” cu 
sintagma „numai animalele sterilizate, pentru a evita sarcina și descendenții noi”. 

29. Respins 29. În conformitate cu cerințele capitolului 10 din 
Regulament, toate animalele capturate care sunt 
aduse în izolatorul de detenție temporară se supun 
sterilizării. 

  30. P. 6.10 din Regulament de completat după sintagma „birou pentru examinare 
veterinară și îngrijire a animalelor” cu sintagma „sală de operație pentru 
sterilizare”. 

30. Acceptat  

  31. În p. 8.4. din proiectul Regulamentului, sintagma „se supune eutanasierii” de 
înlocuit cu sintagma „se transportă în fostul său habitat sau, cu ajutorul 
voluntarilor, se transmite unui nou proprietar (prin adopție)”. Animalul se 
sterilizează obligatoriu și se vaccinează la adăpost. 

31. Acceptat 
parțial 

31. În p. 8.4 din Regulament, sintagma „se supune 
eutanasierii” se înlocuiește cu sintagma „se 
plasează într-un adăpost, unde se întreține pe 
perioada identificării un nou proprietar”. 
Obligațiunea de sterilizare și vaccinare a 
animalelor capturate este stipulată în capitolele 10 
și 11 din Regulament. 

  32. P. 8.8 din Regulament, de adăugat după sintagma „data, ora transmiterii 
animalului” sintagma „numele său” (în continuare conform textului). 

32. Respins 32. Transferul animalului către proprietar se 
efectuează numai în cazul stabilirii faptului că 
animalul aparține proprietarului, în legătură cu care 
nu este necesar de menționat în actul predării-
primirii numele (porecla) animalului  

  33. Punctul 8.9 al Regulamentului, de a adăugat, după sintagma „prevăzută la p. 
8.4. din prezentul Regulament” cu sintagma „dar nu eutanasierea, ci sterilizarea, 
vaccinarea și transferul către un nou proprietar.” 

33. Respins 33. Completarea propusă nu este necesară, 
deoarece conținutul p. 8.4 din Regulament se 
modifică în conformitate cu recomandarea AO 
„Pentru protecția animalelor și a naturii SAVEUS 
mun. Bălți” nr. 31. 

  34. P. 11.3 din Regulament de expus după cum urmează: „Animalele care au fost 
capturate în timpul acțiunilor de gestionare și control al numărului de animale de 
companie fără supraveghere, care nu sunt revendicate în modul prevăzut în sub-
punctul (3) din p. 11.1 din prezentul Regulament, NU sunt supuse eutanasiei, dar 
sunt supuse sterilizării în cadrul programului CSVR (A)”. 

34. Respins 34. P. 11.3 se exclude din Regulament - propunerea 
nr. 1, litera e) a Irinei Smirnov (nr. 7) cu un grup de 
voluntari (217 persoane) 



  35. Subpunctul (3) p. 12, din Regulament de adaugat înaintea sintagmei „numărul 
de identificare al animalului” cu sintagma „numele” (în continuare conform 
textului). 

35. Acceptat  

  36. P. 14.1, subpunctul 2 din Regulament de expus după cum urmează: „dacă 
apare un descendent nou-născut nedorit, de obligat proprietarul să-și sterilizeze 
animalul după 2 luni de la apariția descendentului și, la atingerea acestuia a vîrstei 
de 2 luni, de a-l transmite altui proprietar cu ajutorul voluntarilor sau de a-l 
transmite la adăpost pentru sterilizarea ulterioară la vîrsta de 6 luni, cu următoarea 
adopție.” 

36. Acceptat 
parțial 

36. Se acceptă ca o completare la p. 6.2.9 din 
Reguli, după sintagma „despre descendenții 
obținuți” cu sintagma „În cazul obținerii  
descendenului nedorit, de a steriliza animalul după 
2 luni de la apariția descendentului nedorit și de a 
asigura cu ajutorul voluntarilor identificarea unui 
nou proprietar pentru descendent sau transmiterea 
acestuia la adăpost”. 
Subpunctul 2 din p. 14.1, se exclude din 
Regulament - propunerea nr. 1, litera g) a  
I. Smirnov (7) cu un grup de voluntari  
Obligațiunea de a steriliza  animalele se reflectă în 
cerințele p. 4.5 și p. 6.2.1 din Reguli. 

  37. Subpunctul (4) p. 14.1 din Regulament de completat după sintagma „alt 
animal de companie” cu sintagma „cu existența deciziei de un chinolog sau de un 
alt specialist care va confirma că animalul atacant are un grad extrem de 
agresivitate și reprezintă o amenințare la viața și sănătatea umană”. 

37. Respins 37. Subpunctul 4 al p. 14.1 se exclude din 
Regulament, deoarece protecția legală de un 
animal agresiv este determinată de cerințele p. 
5.2.6 din Reguli și nu are nicio legătură cu 
eutanasierea. 

  38. Subpunctul (5) p. 14.1 din Regulament de completat după sintagma „sau a 
altui animal de companie” cu sintagma „de a desfășura examinarea prealabilă a 
motivului comportamentului animalului, eventual fapt că, acesta s-ar fi apărat de 
agresiunea unei persoanei sau altui animal”. 

38. Respins 38. Subpunctul 5 din p. 14.1 al Regulamentului se 
acceptă în aceeași redacție, care corespunde 
recomandării AO „Pentru protecția animalelor și a 
naturii SAVEUS mun. Bălți” nr. 19 pentru litera f) 
al p. 15.1 din Reguli. 

  39. P. 14.2 din Regulament: Eutanasierea nu poate fi utilizată ca metodă de 
gestionare a numărului de animale fără supraveghere care a atins o creștere critică 
care depășește capacitatea societății de a asigura întreținerea acestora, în scopul 
protejării locuitorilor municipiului Bălți de impactul sanitar extrem nefavorabil 
ale animalelor fără supraveghere.  

39. Acceptat 39. P. 14.2 se exclude din Regulament. 

  40. P. 14.4 din Regulament după sintagma „pentru fiecare animal în parte” de 
completat cu sintagma „în cazul absenței adopției din motive de sănătate și cu 
acordul reprezentanților organizațiilor de protecție a animalelor”. 

40. Respins 40. P. 14.4 din Regulament se redactează: după 
sintagma „pentru fiecare animal în parte”, se 
completează cu sintagma „luând în considerație 
cerințele prevăzute în p. 14.1 din prezentul 
Regulament”, care, ținând cont de propunerile 
primite, împreună cu p. 15.1 din Reguli, se expune 
în următoarea redacție: „Eutanasierea animalelor 
de companie fără supraveghere se efectuază de 
specialiștii veterinari în mod uman și este permisă: 
(1) în cazul bolilor deosebit de periculoase ale 
animalelor și al imposibilității vindecării acestora - 
în baza avizului corespunzător al medicului 
veterinar (pentru p. 15.1 din Reguli - litera a); 



(2) necesității întreruperii suferinței unei pisici sau 
a unui câine, dacă nu pot fi oprite în alt mod; 
(pentru p. 15.1 din Reguli - litera b); 
(3) în cazul mutilării sau trumării persoanei cauzate 
de un animal fără supraveghere, pricinuite în 
rezultatul agresiunei nejustificate a animalului” 
(pentru p. 15.1 din Reguli - litera c); 
(4) când animalul ajunge la o vârstă înaintată, ceea 
ce nu îi permite să desfășoare o activitate vitală 
adecvată (pentru p. 15.1 din Reguli - litera d). 
În toate cazurile de eutanasiere a animalelor fără 
supraveghere, această procedură se desfășoară prin 
coordonare cu cel puțin doi reprezentanți ai 
organizațiilor de protecție a animalelor și în 
prezența acestora, dar în cazurile specificate la sub-
punctele (1) și (2), în prezența concluziei 
crespunzătoare a unui specialist veterinar” (pentru 
p. 15.1 din Reguli - litere a) și b). 

  41. P. 14. 7 din Regulament de completat după sintagma „trebuie să fie păstrate 
cel puțin 1 an” cu sintagma „Transparență pentru organizațiile de protecție a 
animalelor”. 

41. Respins 41. Nu este necesară adăugarea propusă pentru p. 
14.7, deoarece p. 16.1 și 16.2 din Regulament 
prevăd dreptul de acces al organizațiilor de 
protecție a animalelor la toate documentele legate 
de capturarea, întreținerea animalelor într-o unitate 
de detenție temporară (adăpost), colectarea, 
îndepărtarea și înmormântarea cadavrelor de 
animale, precum și dreptul de acces la toate spațiile 
destinate implementării acțiunilor de mai sus în 
legătură cu animalele, iar cerințele p. 8.2 din 
Regulament prevăd plasarea informațiilor despre 
animalele capturate pe pagina-web a unității de 
detenție temporară pentru animale. 

  42. P. 15.8 din Regulament de completat după sintagma „în conformitate cu 
cerințele prezentului Regulament” cu sintagma „În cazul depistării faptelor 
omorul crud al animalelor, personalul, care colectează cadavrele animalelor 
decedate, trebuie să informeze poliția, Direcția teritorială pentru siguranța 
alimentelor Bălți și organizațiile pentru protecția animalelor. 

42. Acceptat  

  43. De majorat cantitatea animalelor sterilizate zilnic la adăpostul pînă la 10 sau 
mai multe animale pe zi. 

43. Respins 43. Este reflectată de conținutul p. 3.34 din 
Regulament, cu modificările introduse (propunerea 
nr. 27 a AO „Pentru protecția animalelor și a naturii 
SAVEUS mun. Bălți”) 

  44. Pentru acordarea unui ajutor la sterilizarea câinilor la adăpost, de invitat 
medicii veterinari din clinicile Bălți și Chișinău, precum și organizațiile 
republicane și internaționale care sterilizează câinii, astfel ca Alex Vet, World 
Vets etc. 

44. Respins 44. Procedura de implicare a specialiștilor în 
sterilizarea animalelor nu necesită stipularea 
acesteia în Reguli și Regulament, deoarece se 
desfășoară în conformitate cu legislația în vigoare. 



  45. Pentru întreținerea animalelor nesterilizate, este necesară aplicarea amenzii 
proprietarilor. 

45. Respins 45. Cerința pentru sterilizarea obligatorie a 
animalelor este stipulată în p. 4.5 din Reguli, 
încălcarea cărora prevede atragerea la răspundere 
administrativă în conformitate cu articolul 158 
partea (1) din Codul Contravențional nr. 218 din 
24.10.2008 al Republicii Moldova. 

  46. Este necesară crearea unei pagini-web în rețeaua internet, ce ar conține: date 
despre activitatea adăpostului, în special, date referitoare la: capturare, sterilizare, 
adopție a animalelor, informații despre acestea (sex, vîrstă), date despre animale 
decedate. 

46. Acceptat  

7. Smirnov Irina, 
cu un grup de 
voluntari (217 
persoane) 

I. De exclus complet : 
a) p. 14.2 al Regulamentului; 

a) acceptat  

  b) p. 15.2 al Regulilor; b) acceptat  

  c) conținutul p. 3.2 al Regulamentului și expunerea lui în redacție nouă după cum 
urmează: „Gestionarea numărului animalelor de companie fără supraveghere în 
municipiul Bălți se realizează prin metoda CSVR (captare - sterilizare - vaccinare 
- returnare)”. 

c) respins  c) p. 3.2 din Regulament se expune în versiunea 
propusă de AO „Pentru protecția animalelor și a 
naturii SAVEUS mun. Bălți” (propunerea nr. 24) 

  d) p. 8.4 al Regulamentului; d) respins d) în legătură cu înlocuirea din p. 8.4 a 
Regulamentului, sintagmei ”se supune 
eutanasierii” cu sintagma „se plasează într-un 
adăpost, unde se întrețină pe perioada necesară 
pentru a găsi un nou proprietar” (propunerea nr. 31 
AO „Pentru protecția animalelor și a naturii 
SAVEUS mun. Bălți”). 

  e) p. 11.3 al Regulamentului e) acceptat  
  f) al. (3) din p. 11.1 al Regulamentului privind condiția întoarcerii unui animal 

fără supraveghere în fostul său habitat; 
f) acceptat  

  g) p. 14.1 al Regulamentului și 15.1 a Regulilor; g) acceptat 
parțial 

g) acceptat, în privința subpunctului 2 și 
subpunctului 4 din p. 14.1 al Regulamentului și 
litere b), d) din p. 15.1 al Regulilor; 
g) respins în privința: 
- subpunctelelor 1, 3, 5 și 6 din p. 14.1 al 
Regulamentului, care prevede eutanasierea 
animalelor fără supraveghere în acord cu cel puțin 
doi reprezentanți autorizați ai organizațiilor de 
protecție a animalelor (recomandarea nr. 40, 
propusă de AO „Pentru protecția animalelor și a 
naturii SAVEUS mun. Bălți” în p. 14.4 a 
Regulamentului); 
- literei a) al p. 15.1 din Reguli (în cazul unei boli 
periculoase) 



- literelor c) și e) ale p. 15.1 din Regulile care 
prevăd eutanasierea animalelor care aparțin 
proprietarilor, după voința lor. 

  h) p. 14.4 al Regulamentului. h) respins h) p. 14.4 din Regulament se completează după 
sintagma „pentru fiecare animal în parte” cu 
sintagma „în acord cu cel puțin doi reprezentanți 
autorizați ai organizațiilor de protecție a 
animalelor” (recomandarea AO „Pentru protecția 
animalelor și a naturii SAVEUS mun. Bălți” nr. 
40). 

  II. De introdus următoarele modificări în Regulament și Reguli:   

  1. De a adăugat următoarele definiții în capitolul „Dispoziții generale” a Regulilor 
și a Regulamentului: 

  

  1а) CSVR – un program de sterilizare conform schemei: „Capturarea - Sterilizarea 
- Vaccinarea - Returnarea”, care se folosește pentru gestionarea numărului 
animalelor fără supraveghere în absența locurilor pentru întreținerea lor; 

1а) acceptat 
parțial 

1a) s-a accesptat, ținând cont de propunerea nr. 2 
AO „Pentru protecția animalelor și a naturii 
SAVEUS mun. Bălți” în următoarea redacție: 
„Programul de CSVR(A) (Capturare - Sterilizare - 
Vaccinare - Returnare (Adopție) - un sistem de 
măsuri care se întreprind în condiții de lipsă a 
locurilor pentru întreținere a animalelor fără 
supraveghere, elaborată anual de către Primăria 
municipiului Bălți, în baza datelor de evidență a 
lor”. 

  1b) în Regulament: curator - o persoană care și-a asumat oficial responsabilitatea 
pentru anumite animale fără supraveghere și ce asigură animalele cu hrană, apă, 
supraveghere veterinară; 

1b) acceptat 
parțial 

1b) se acceptă în următoarea redacție: tutore 

(curator) este o persoană care și-a asumat oficial 
responsabilitatea pentru anumite animale fără 
supraveghere și ce asigură animalele cu hrană, apă, 
supraveghere veterinară, în scopul implementării 
socializării (adopției) ulterioare, în interacțiune cu 
persoanele interesate, a animalului sau animalelor 
de care are grijă. 

  1c) secția protecția animalelor (SPA) – beneficiar, secția protecția animalelor 
pentru controlul tuturor acțiunilor desfășurate în privința animalelor fără 
supraveghere și protejarea acestora, autorizat de Consiliul municipal Bălți; 

1c) respins  1c) această definiție poate fi inclusă în lista 
noțiunilor după aprobarea competențelor SPA, în 
modul prescris de legislația în vigoare. 

  1d) de adăugat în noțiunea „organizație specializată” „contractor” după sintagma 
„persoană juridică” cuvîntul ”antreprenor.” De exclus sintagma „desfășurarea 
altor activități cu animalele fără supraveghere.” 

1d) acceptat   

  2. În capitolul 5 „Condiții pentru întreținerea animalelor de companie” din Reguli, 
de efectuat următoarele modificări în p. 5.2.2 privind interzicerea întreținerii 
animalelor în spații comune: 

  

  2а) de exclus din lista spațiilor comune interzise pentru întreţinerea animalelor (p. 
6.3 al Regulilor) subsoluri, mansarde, scări și alte încăperi utilitare, precum și 
teritoriile alăturate blocurilor locative.  

2а) respins  2a) spațiile comune nu sunt destinate pentru 
întreținerea animalelor. 
În p. 6.3 din Reguli sintagma „...a exclude 
posibilitatea intrării animalelor fără supraveghere 



în subsoluri, mansarde și alte spații nerezidențiale” 
se adaugă cu sintagma „cu excepția pisicilor și 
motanilor, care sunt sanitari naturali împotriva 
șobolanilor și șoarecilor " (propunerea nr. 9 AO 
„Pentru protecția animalelor și a naturii SAVEUS 
mun. Bălți”).  

  2b) de exclus din capitolul 5 „Condiții pentru întreținerea animalelor de 
companie” al Regulamentului punctul 5.2.4 privind interzicerea întreținerii 
animalelor neînregistrate, nevaccinate și neglijate pe teritoriul  întreprinderilor, 
instituțiilor, organizațiilor. 

2b) respins 2b) propunerea este inacceptabilă, deoarece nu 
prevede responsabilitatea administrațiilor 
întreprinderilor, instituțiilor, organizațiilor pentru 
prezența animalelor fără supraveghere pe teritoriul 
lor. 

  3. În capitolul 6 „Drepturile și obligațiile proprietarului animalului de companie”  
de întrodus următoarele modificări: 

  

  а) de exclus din p. 6.2.8 din Reguli sintagma: „în curțile clădirilor rezidențiale 
private și a gospodăriilor situate la o distanță sonoră lângă alte clădiri rezidențiale” 
(acest lucru îi privește pe câini - dreptul de a lătra). 

3а) respins  3a) p. 6.2.8 din Reguli nu interzice lătratul câinilor, 
dar prevede luarea măsurilor „... pentru a preveni 
zgomotul produs de animale pe o perioadă 
îndelungată de timp...”  

  3b) p. 6.2.11 din Reguli de modificat după cum urmează: „În cazul decesului unui 
animal în condițiile în care, cauza morții sale este cunoscută și nu este asociată cu 
prezența unei boli infecțioase, transferul cadavrului animalului către o organizație 
specializată pentru înmormântarea sau eliminarea acestuia se efectuează la voința 
proprietarului. Îngroparea animalului se permite numai în locuri special 
amenajate”. 

3b) acceptat 
parțial 

3b) p. 6.2.11 din Reguli se completează cu 
sintagma „Proprietarul animalului decedat are 
dreptul să-l îngroape fără a-l transfera către o 
organizație specializată, cu condiţie disponibilității 
unui loc special desemnat și respectarii 
prevederilor regulilor și reglementăriilor sanitare” 

  3с) în p. 6.3 din Reguli, de lăsat doar această parte: Proprietarii animalelor de 
companie sunt obligați să respecte cu strictețe regulile și normele sanitaro-igienice 
pentru întreținerea lor, să asigure securitatea oamenilor, să prevină poluarea 
locurilor publice de către animalele sale”. 
Orice altceva ar trebui de exclus, deoarece lipsește animalele fără supraveghere 
de principalele surse de hrănă și adăpost (fără oferirea alternativei). 

3с) respins 3c) cerințele p. 6.3 din Reguli prevăd prevenirea 
poluării de către animale a locurilor publice ca 
urmare a îndepărtării deșeurilor menajere la gunoi, 
precum și necesitatea de a lua măsuri pentru a 
exclude intrarea câinilor fără stăpîn, care, din cauza 
lipsei unei supravegheri veterinare 
corespunzătoare, nu sunt vaccinați și nu sunt 
deparazitați, în subsoluri, mansarde și alte spații 
nerezidențiale, unde se află rețele de inginerie care 
sunt supuse deservirii în mod regulat de către 
personalul respectiv. 
O alternativă pentru existența animalelor fără 
supraveghere este asistența tutorilor (curatorilor) și 
voluntarilor în asigurarea cu alimente și băutură, 
procedurile veterinare necesare, adopția 
animalelor, plasarea acestora în adăpost. 

  3d) în capitolul 7 al Regulilor „Reguli de plimbare și dresaj a câinilor”, de efectuat 
următoarele modificări: 
- în p. 7.2 „Se interzice plimbarea câinilor” de modificat subpunctul 7.2.2 cu 
următoarele: „Pe terenuri pentru copii, curțile, terenurile sportive, pe teritoriile 
împrejmuite ale instituțiilor preșcolare și educaționale, pe teritoriile instituțiilor 

3d) acceptat 
cu precizare 

3d) textul propus pentru p. 7.2 din Reguli se 
completează după sintagma „evenimente în masă” 
cu sintagma „dacă regulile pentru vizitarea 
parcurilor și a plajelor nu prevăd altceva”. 



medicale și în locurile aglomerate, precum și în parcurile orașului și pe plaje în 
timpul desfășurării evenimentelor de masă.” 

  III. De introdus în Regulamentul privind capturarea animalelor următoarele 
modificări: 

  

  1. În p. 11.1, de înlocuit textul subpunctului 1 cu următoarele:„Animalul nu suferă 
de boli mintale periculoase, manifestate prin agresiuni incontrolabile și atacuri 
nemotivate asupra oamenilor sau a altor animale”. 

1. Acceptat  

  2. În capitolul 3 „Gestionarea numărului de animale de companie fără 
supraveghere și ordinea capturării lor” din Regulament, de efectuat următoarele 
modificări: 

  

  2а) de înlocuit p. 3.2 care se exclude cu următorul: „Gestionarea numărului de 
animale fără supraveghere în municipiul Bălți se realizează prin metoda CSVR 
(capturare - sterilizare - vaccinare - returnare)”; 

2а) respins  2a) p. 3.2 din Regulamentele este acceptat în 
versiunea propusă de AO „Pentru protecția 
animalelor și a naturii SAVEUS mun. Bălți” 
(propunerea nr. 24). 

  2b) funcțiile de acceptare a cererilor pentru capturarea și emiterea fișelor de lucru 
de a atribui beneficiarului și anume: SPA creat  

2b) respins  2b) procedura de acceptare a cererilor pentru 
capturarea animalelor și elaborarea  fişelor de lucru 
pentru capturarea acestora, precum și procedura de 
capturare a animalelor sunt determinate de p. 3.9 și 
p. 3.19 din Regulamentul. 

  2с) de înlocuit conținutul p. 3.4 cu următoarele: „Capturarea animalelor de 
companie fără supraveghere în mun. Bălți se efectuează de către organizațiile 
specializate numai la prezenţa fişelor de lucru, emise de beneficiar, adică Servicuil 
protecția animalelor (SPA). Capturarea fără fişele de lucru este strict interzisă”; 

2с) respins  2c) procedura de acceptare a cererilor pentru 
capturarea animalelor și elaborarea  fişelor de lucru 
pentru capturarea acestora, precum și procedura de 
capturare a animalelor sunt determinate de p. 3.9 și 
p. 3.19 din Regulamentul. 

  2d) de înlocuit în p. 3.6 sintagma „Primăriei municipiul Bălți” cu sintagma 
„Serviciului protecția a animalelor (SPA).” 

2d) respins  2d) organul executiv al administrației publice 
locale în municipiu Bălți este primăria, care, la 
moment, nu dispune de serviciul protecția 
animalelor (SPA). 

  2e) de înlocuit conținutul p. 3.7 cu următoarele: „Cererile privind necesitatea 
capturării unui animal, în caz de amenințare directă și risc pentru viața și sănătatea 
unei persoane sau a altor animale, sunt supuse executării imediate. Înregistrarea 
audio a cererei se supune păstrării la termen de 1 an.” 

2e) respins 2e) în conformitate cu propunerea nr. 25 AO 
„Pentru protecția animalelor și a naturii SAVEUS 
mun. Bălți”, p. 3.7 din Regulamentul se expune 
după cum urmează: „Mesajele privind necesitatea 
capturării animalului, în cazul pericolului și 
riscului vieţii şi sănătății umane sau a altui animal, 
se depun prin telefonul 112 la serviciul național 
unic pentru apelurile de urgență.” 

  2f) de înlocuit în p. 3.9. al Regulamentului sintagma „Direcția gospodărie 
comunală a Primăriei municipiului Bălți” cu sintagma „Serviciul protecția 
animalelor (SPA)”; 

2f) respins  Primăria mun. Bălți, la moment, nu are serviciul 
protecția animalelor (SPA). 

  2g) de înlocuit în p. 3.11 sintagma „Serviciul public al autorității publice” cu 
sintagma „Serviciul protecția animalelor (SPA)”; 

2g) respins  Primăria mun. Bălți, la moment, nu are serviciul 
protecția animalelor (SPA). 

  2h) de înlocuit conținutul p. 3.34 cu următorul text: „Este inadmisibilă capturarea 
câinilor fără supraveghere în modul de „îndeplinire a normelor”. 

2h) respins  2h) p. 3.34. al Regulamentului se expune în 
următoarea redacție: 



„Numărul de animale fără supraveghere supuse 
capturării zilnice se determină în conformitate cu 
programul CSVR(A), elaborat de către Primăria 
municipiului Bălți pentru o anumită perioadă, cu 
rata de sterilizare stabilită de aceasta, reieşind din 
numărului de animale fără supraveghere din Bălți” 

  3. De exclus toate referințele la motani, pisici și pisoi din capitolul 6 „Recepția, 
înregistrarea și repartizarea animalelor” din proiectul Regulamentului (motiv: 
adăpostul existent este destinat câinilor, nu pisicilor). 

3. Respins 3. Regulamentul nu exclude apariția necesității de 
capturarea motanilor, pisicilor (cu pisoii lor) și de 
repartizarea lor într-o unitate de deținere 
temporară. 

  4. În Anexa nr. 4 din Regulamentul privind declarația de angajament, de efectuat 
următoarele modificări: 

  

  4.1. Denumirea „Declarație de angajament” ar trebui înlocuită cu denumirea 
„Acord” (acordul este o formă legală de tranzacție, termenul „declarație de 
angajament” în legătură cu o persoană care ajută voluntar animalele este 
inacceptabil). 

4.1. Respins 1. În acest caz, nu merge vorbă despre o înțelegere 
(acord), ci despre exprimarea voluntară a voinței 
unei persoane fizice de a-și asuma obligația de a 
avea grijă de un animal fără supraveghere. 

  4.2. De adăugat după titlu următorul text: „Părțile acordului (curator - nume 
complet) și serviciul de control și protecția animalelor (SCPA) au încheiat (data) 
următorul acord: În continuare – conform textului, p. 1 și p. 2 fără schimbări. 

4.2. Respins 4.2. Respins din aceleași motive care sunt expuse 
mai sus în p. 4.1. 

  4.3. În p. 3 după sintagma „organele respective” de adăugat sintagma „și SPA” 
 

4.3. Acceptat 
parțial 

4.3. Acceptată parțial, cu adăugarea după sintagma 
„servicii respective” sintagmei „Direcției 
gospodărie comunală și administrației izolatorului 
de întreținere temporară (adăpost) a animalelor fără 
supraveghere” 

  4.4. În p. 4, sintagma „administrația izolatorului de detenție temporară a 
animalelor (adăpost)” de înlocuit cu „SPA”. 

4.4. Respins 4.4. Mijloacele de identificare (crotalii plasate pe 
ureche) se atașajă animalelor în izolatorul de 
detenție temporară a animalelor (adăpost). 

  4.5. Conținutul p. 6 de modificat după cum urmează: „Cooperează cu SCPA: 
furnizează toate datele necesare pentru a monitoriza starea și comportamentul 
animalului de care am grijă, ajut la adoptare”. 

4.5. Respins 4.5. P. 6 conține definiția  amănunţită și nu necesită 
clarificări. 

  4.6. De înlocuit în p. 7 sintagma „administrația izolatorului de detenție temporară 
a animalelor (adăpost) cu „SPA” 

4.6. Respins 4.6. P. 7 după sintagma „înștiința la timp” se 
completează cu sintagma „Direcția gospodărie 
comunală” (în continuare conform textului) 

  4.7. De completat acordul cu un punct cu textul următor: 
„La rândul său, serviciul protecția animalelor (SPA) se angajează să asiste la 
obținerea supraveghetorului animalelor fără stăpân: 
• înlesniri pentru sterilizarea în mod de sinestătător a câinilor; 
• scutire de impozit pentru întreținerea animalelor de companie; 
• reduceri la clinica veterinară pentru medicamente și servicii, asistență în 
furnizarea de alimente în prezența unui număr mare de animale. 

4.7. Respins 4.7. Prelevarea tutelei asupra animalului fără 
supraveghere de către curator nu face obiectul 
contractului și nu prevede obligațiile altei părți 
(persoane), și în afară de aceasta: 
• sterilizarea câinilor fără supraveghere se 
efectuează în conformitate cu cerințele p. 10.9 a 
Regulamentului, adică din contul bugetului local; 
• Regulile nu determină ordinea taxării pentru 
întreținerea animalelor de companie; 
• reducerile se efectuează de către agenții 
economici care sunt independenți în desfășurarea 



activităților sale economice, și procedura de 
furnizare a acestora este în afara domeniului de 
aplicare al prezentelor Reguli și Regulament; 
• pentru furnizarea de alimente, un număr mare de 
animale aflate sub îngrijire nu este prevăzută sursă 
de finanțare (înafară de adăpost) 

  5. În capitolul 10 „Sterilizarea” al Regulamentului, de efectuat următoarele 
modificări: 

  

  5.1. De schimbat titlul capitolui în „Metodă de sterilizare și CSVR” (sau de 
adăugat un capitol separat „Metoda CSVR). 

5.1. Respins 5. Conform propunerii nr. 2 a AO „Pentru protecția 
animalelor și a naturii SAVEUS mun. Bălți”, în p. 
1.4 a Regulior se include sintagma „CSVR(A) 
(Captură - Sterilizare - Vaccinare - Returnare 
(Adopție) - un program pentru reducerea umană a 
numărului de animale fără supravegere”. Metodele 
de implementare a acesteia (capturare, sterilizare 
etc.) sunt reflectate în capitolile corespunzătoare 
ale Regulilor și Regulamentului. 

  5.2. De completat p. 10.4 cu următoarea dispoziție: „Sterilizarea animalelor de 
executat înainte de vaccinare”. 

5.2. Respins 5.2 Conținutul propunerii se reflectă în cerințele p. 
3.3; p. 8.5 și subpunctului 4 p. 11 din Regulament, 
care indică succesiunea acțiunilor întreprinse în 
legătură cu animalele capturate. 

  5.3. De completat capitolul 10 cu următoarele puncte:   

  а) p. 10.10 cu următorul conținut: „Pentru a gestiona numărul animalelor fără 
supraveghere, de utilizat metoda CSVR cu o rată de sterilizare, care se calculează 
în baza numărului estimat de câini din mun. Bălți”. 

а) respins a) conform propunerii nr. 2 AO „Pentru protecția 
animalelor și a naturii SAVEUS mun. Bălți”, în p. 
1.4 din Reguli se include sintagma „CSVR(A) 
(Captură - Sterilizare - Vaccinare - Returnare 
(Adopție) - un program pentru reducerea umană a 
numărului de animale fără supraveghere", și în p. 
3.34 din Regulament se include sintagma „cu o 
anumită rată de sterilizare, în baza numărului de 
animale fără supraveghere din municipiul Bălți” 
(propunerea nr. 27 AO „Pentru protecția 
animalelor și a naturii SAVEUS mun. Bălți”). 

  b) p. 10.11 cu următorul conținut: „Participanții la programul CSVR: 
• voluntari, organizații de protecție a animalelor, curatori; 
• primăria; 
• adăposturi municipale și private; 
• medicii veterinari; 
• specialiști în capturare; 
• persoane care iau câini pentru supraexpunere; 
• mass media, grupuri în rețelele de socializare”. 

b) respins b) programul CSVR(A), elaborarat de către 
Primăria mun. Bălți, pentru o anumită perioadă de 
timp, conținutul și procedura de implementare se 
supune expunerii printr-un act normativ separat. 

  c) p. 10.12 cu următorul conținut: „Pregătirea și implementarea CSVR se 
realizează de către serviciul (SPA) special creat, autorizat de Consiliul municipal 
Bălți”; 

c) respins c) textul Regulamentului poate fi completat cu 
conținutul prezentei propuneri în cazul existenței 
SPA în structura Primăriei mun. Bălți 



  d) p. 10.13 cu următorul conținut „Funcțiile SCPA” d) respins d) textul Regulamentului poate fi completat cu 
conținutul prezentei propuneri în cazul existenței 
SPA în structura Primăriei mun. Bălți 

  e) p. 10.14 cu următorul conținut: „Contractul dintre tutore și SCPA se încheie în 
mod voluntar.” 

e) respins e) din aceleași motive stabilite în legătură cu 
propunerile prestate pentru modificarea 
conținutului anexei nr. 4 a Regulamentului 
(propunerile nr. 4.1 – 4.7 ale capitolul III parvenite 
de la Irina Smirnov, cu un grup de voluntari - 217 
persoane). 

  f) p. 10.15. cu următorul conținut „Curatorul (tutorele) își asumă obligații și 
drepturile enumerate” coform propunerii nr. III, p. 4.7). 

f) respins f) din aceleași motive stabilite în legătură cu 
propunerile prestate pentru modificarea 
conținutului anexei nr. 4 a Regulamentului 
(propunerile nr. 4.1 – 4.7 ale capitolul III parvenite 
de la Irina Smirnov, cu un grup de voluntari - 217 
persoane). 

  g) p. 10.16. absența unui acord cu tutorele nu poate sta la baza interzicerii 
întoarcerii câinelui în habitat în timpul operației CSVR. 

g) acceptat  

8. dna Panov A. V. 
(propuneri 
prezentate în 
scris în timpul 
consulărilor 
publice) 

1. Este inuman uciderea animalelor. 
 

Acceptat 
 
 
 
 

 

 

 
 

  2. De pus „la flux” sterilizarea animalelor fără supraveghere și a celor 
domestice. 

Acceptat 
 

 

  3. De extins perioada de întreținere a câinilor în adăpost, pentru căutarea 
proprietarul, până la o lună. 

Acceptat. 
 

 

  4. Eutanasierea - numai pentru animalele agresive care prezintă pericol 
pentru societate. 

Acceptat  

9. Dna Olga 
Corcevscaia, 
(propuneri 
prezentate în 
scris în timpul 
consulărilor 
publice). 

Articolele, care includ condițiile în care eutanasia poate fi utilizată, necesită 
revizuire suplimentară. 

Acceptat 
 

 

10. Dna 
Vinogradova 
Lidia 
(propuneri 
prezentate în 
scris în timpul 
consulărilor 
publice) 

1. Singura soluție umană a problemei animalelor fără supraveghere pe teritoriul 
municipiului Bălți este programul CSVR. 

1. Acceptat 
 

 



  2. De introdus sancțiuni pentru refuzul și lipsa de voință de a steriliza animalele 
de companie. 

2. Respins 2. Cerințele pentru sterilizarea obligatorie a 
animalelor sunt reflectate în p. 4.5 și p. 6.2.1 din 
Reguli, nerespectarea cărora servește drept bază 
pentru atragerea la răspundere administrativă în 
conformitate cu articolul 158 partea (1) din Codul 
Contravențional nr. 218 din 24.10.2008 al RM. 

  3. De contactat cu SCPA (Chișinău) - Serviciul de Controlul și Protecția 
Animalelor (tel. 022-907777). 

3. Acceptat 
 

 

11. Verber Iana 
(propuneri 
prezentate în 
scris în timpul 
consulărilor 
publice). 

O soluție umană a problemei animalelor fără supraveghere, ar fi modificarea 
poiectului regulamentului după modelul celui adoptate de către Primăria mun. 
Chișinău nr. 4/4 din 17.09.2019, și de exclus eutanasierea, care nu va rezolva 
problema. De acționat conform programului CSVR. 

 Acceptat 
 

 

12. Popescu E. 
(propuneri 
prezentate în 
scris în timpul 
consulărilor 
publice) 

1. De luat măsuri în privința administrației întreprinderilor (KNAUF, CET-Nord 
etc.) pentru asigurarea întreținerii civilizate a câinilor care păzesc teritoriile 
întreprinderilor menționate. 

1. Acceptat 
 

 

  2. De efectuat sterilizarea preferențială (gratuită) a animalelor, ce se află în 
posesia stăpânilor săraci. 

2. Respins 2. Nu este determinată sursa de finanțare 

  3. Toate articolele referitoare la eutanasierea animalelor trebuie să fie excluse. 3. Acceptat 
parțial 
 

P. 14.2 din Regulament și p. 15.2 din Reguli sunt 
excluse, precum și subpunctele 2 și 4 din p. 14.1 
din Regulament, iar din p. 15.1 al Regulilor sunt 
excluse litere b) și d)  

  4. De obligat proprietarii animalelor să le sterilizeze, de introdus amenzi pentru a 
opri avalanșa de căţeluşi și pisoi aruncați pe străzi. 

4. Respins 4. Cerințele pentru sterilizarea obligatorie a 
animalelor sunt reflectate în p. 4.5 și p. 6.2.1 din 
Reguli, nerespectarea cărora servește drept bază 
pentru atragerea la răspundere administrativă în 
conformitate cu articolul 158 partea (1) din Codul 
Contravențional nr. 218 din 24.10.2008 al RM. 

13. Homutov A.V.,  
(propuneri 
prezentate în 
scris în timpul 
consulărilor 
publice) 

1. De introdus taxa pentru salubrizare (5 lei pe chitanță). 1. Respins Propunerea nu cade sub incidența Regulilor și 
Regulamentelor discutate. 

  2. De creat o comisie cu participares voluntarilor pentru examinarea cazurilor în 
care câini vor fi eutanasiați. 

2. Respins 2. Completarea dată este reflectată în propunerea 
AO „Pentru protecția animalelor și a naturii 
SAVEUS mun. Bălți” nr. 40. 

  3. De examinat propunerea privind sterilizarea animalelor de companie. 3. Acceptat  

14. Andrițcaia Lidia 
Ivanovna 

1. Nu - eutanasiei, doar sterilizarea animalelor domestice și fără stăpân. 1. Respins 1. P. 14.2 se exclude din Regulament, iar p. 15.2 
din Reguli, (punctele care reglementează 



(propuneri 
prezentate în 
scris la în timpul 
desfășurării 
consulărilor 
publice) 

eutanasierea, ca metodă de gestionare a numărului 
de animale fără supraveghere). 
În plus, se exclud numai literele b) și d) din p. 15.1 
ale Regulilor, precum și subpunctele 2) și 4) din p. 
14.1 ale Regulamentului. 

  2. De majorat perioada de întreținere a animalelor capturate, deoarece 14 zile și 
încă 7 zile suplimentare nu sunt de ajuns. 

2. Acceptat  

  3. De distribuit animalele familiilor sau de oferit asistență pentru a le asigura cu 
hrană. 

3. Acceptat  

15. Șiptenco L. D. 
(propuneri 
prezentate în 
scris în timpul 
consulărilor 
publice) 

1. De prevenit otrăvirea pisicilor din strada Nicolai Iorga, 6. 1. Acceptat 1. Reflectată de cerințele p. 18.1 din Reguli. 

  2. De oferit asistență prin hrană pentru pisici, trei pisici sterilizate - în casă, și 
patru - afară (600 de lei din pensie se cheltuiesc pentru pisici). 

2. Respins 2. Nu este prevăzută sursa de finanțare. 

16. Ciubara Andrei 
(propuneri 
transmise prin 
poșta 
electronică) 

1. Înainte de a introduce eutanasierea, este necesar să se fie elaborate reguli pentru 
întreținerea animalelor de companie și să se fie stabilit modul moniorizării 
întreținerii lor. 

1. Respins 1. Proiectul de Reguli privind întreținerea câinilor, 
pisicilor și a altor animale, precum și Regulamentul 
privind capturarea animalelor și colectarea 
cadavrelor animalelor decedate și înmormântarea 
(eliminarea) lor au fost supuse consultării publice. 
Aceleași proiecte  stabiliesc, de asemenea, și 
procedura respectării  și monitorizării a 
implementării acestora. 

  2. Înregistrarea animalelor de companie și introducerea unei taxe care ar putea 
susține adăpostul, dacă aceste fonduri va fi trimise adăpostului. 

2. Respins 2. Înregistrarea animalelor de companie este 
prevăzută de cerințele capitolul 3 din Reguli și de 
cerințele capitolul 6 din Regulament. Propunerea 
de a introduce o taxă nu intră sub incidența 
Regulilor și a Regulamentului. 

  3. Inadmisibilitatea eliberării animalelor pentru primbarea desinestătătoare. 3. Respins 4. Este reflectată prin cerințele p. 6.2.3 și p. 6.5.5 
din Reguli, nerespectarea cărora servește drept 
bază pentru atragerea la răspundere administrativă 
în conformitate cu art. 158 partea (1) din Codul 
Contravențional nr. 218 din 24.10.2008 al RM. 

  4. Necesitatea informării proprietarului, că animalul lui a fost capturat ca un 
animal fără supraveghere. 

4. Respins 4. Procedura de informare a proprietarului 
animalului capturat se reflectă în cerințele 
capitolului 8 din Regulament. 

17. Renato Usatîi, 
Primarul mun. 
Bălți 
(propuneri orale 
prezentate pe 

1. Este necesar să se implice clinicile veterinare private în sterilizare și să se 
mărească numărul de animale sterilizate până la 50 pe zi, adică să se pună un 
accent serios pe sterilizare. 
. 
 

1. Acceptat 
parțial 
 
 
 

1. Respins, în ceea ce privește reglementarea 
numărului de anumale sterilizate zilnic, astfel p. 
3.34. Regulamentului se expune în următoarea 
redacție: „Numărul de animale fără supraveghere 
supuse capturării zilnice se determină în 



parcursul 
consultărilor 
publice) 

 
 
 

conformitate cu programul CSVR(A), elaborat de 
către Primăria municipiului Bălți pentru o anumită 
perioadă, cu rata de sterilizare stabilită de acesta, 
reieşind din numărul de animale fără supraveghere 
din mun. Bălți” 

  2. De prevăzut în Regulamentul adăpostului organizarea, cu o anumită frecvență, 
a întâlnirilor de lucru, cu participarea reprezentanților organizațiilor publice de 
protecție a animalelor, și monitorizarea activității adăpostului, care îl va face 
transparent și va exclude tot felul de discuții despre funcșionarea acestuia. 

2. Acceptat 
 

 

  3. Eutanasierea trebuie redusă la minimum și specificată în mod clar în ce cazuri 
trebuie să fie aplicată, iar p. 14.2 din Regulament și p. 15.2 a Reguli ar trebui să 
fie excluse. 

3. Acceptat 
 

 

  4. De introdus o taxă sanitară obligatorie în valoare de 5 lei în scopuri respective: 
de exemplu pentru sterilizare sau pentru curățarea bazinelor de apă. 

4. Respins 4. Recomandarea nu intră sub incidența Regulilor 
și Regulamentelor discutate. 

18. Savciuc V.; 
directorul 
adăpostului 
(propuneri orale 
prezentate pe 
parcursul 
consultărilor 
publice) 

De a angaja în adăpost suplimentar  un medic veterinar, ce va permite majorarea 
numărului de sterilizări până la 10 pe zi și din punct de vedere financiar ar fi mai 
ieftin. 

Acceptat Luat în considerație pentru introduce în proiectul 
de decizie al Consiliului municipal Bălți. 

19. Semenov Irina 
(propuneri orale 
prezentate pe 
parcursul 
consultărilor 
publice) 

De modificat p. 3.2 din Regulamentul privind capturarea animalelor, păstrând 
doar sterilizarea, ca metodă principală de gestionare a numărului de animale fără 
supraveghere, și, de asemenea, de exclus p. 8.4, 11.3 și 14.2 din Regulamentul 
pentru capturarea animalelor și p. 15.2 din Regulile de întreținere a animalelor, 
care conține definiția eutanasiei, ca metodă de gestionare a numărului de animale 
fără supraveghere. 

Acceptat 
parțial 
 

Conținutul p. 8.4 din Regulament a fost modificat 
ținând cont de recomandarea AO „Pentru protecția 
animalelor și a naturii SAVEUS mun. Bălți” nr. 31. 
 

20 Elena Culic 
(propuneri orale 
prezentate pe 
parcursul 
consultărilor 
publice) 

1. De angajat la adăpost încă un medic veterinar pentru sterilizarea animalelor, 
dacă permite zona blocului operațional. 

1. Acceptat 
 

Luat în considerare pentru depunerea la proiectul 
de decizie a Consiliului municipal. 

  2. De încheiați contracte de sterilizare în afara adăpostului (în clinicile private) și, 
prin urmare, majorând numărul de sterilizări ale animalelor. 

2. Acceptat 
 

Luat în considerație pentru introduce în proiectul 
de decizie al Consiliului municipal Bălți. 

  3. În Regulamentele privind eutanasierea, indiferent de forma de adoptare, trebuie 
să fie indicată data intrării lor în vigoare, după aprobarea măsurilor de sterilizare. 

3. Acceptat 
 

 

  4. Regulamentele, care au fost adoptate la Chișinău privind animalele de 
companie și cele care vor fi adoptate în municipiul Bălți, ar trebui să fie utilizate 
ca model pentru alte orașe și ar trebui de dezvoltat această inițiativă pentru 
întreaga țară. 

4. Respins 4. Această recomandare nu intră sub incidența 
Regulilor și Regulamentelor discutate. 



21. Olga 
Corcevscaia 
(propuneri orale 
prezentate pe 
parcursul 
consultărilor 
publice) 

De angajat la adăpost un specialist care ar oferi informații despre animale, 
deoarece aceste informații nu le putem găsi în rețelele de socializare, nu există un 
site unde oamenii să poată obține aceste informații de interes. 

Acceptat 
 

Luat în considerație pentru introduce în proiectul 
de decizie al Consiliului municipal Bălți. 

22. Locuitor al mun. 
Bălți, domiciliat 
pe str. Heciului 
(propuneri orale 
prezentate pe 
parcursul 
consultărilor 
publice) 

Este necesar să se implice întreprinderi și organizații, în special depozitele auto, 
situate pe str. Heciului, nu numai să participe la rezolvarea problemei animalelor 
fără stăpân, ci și să fie ogligate pentru întreținerea câinilor de pe teritoriul lor. 

Respins 4. Este reflectată prin cerințele p. 5.2.4 și p. 5.4 din 
Reguli, nerespectarea cărora servește drept bază 
pentru atragerea la răspundere administrativă în 
conformitate cu articolul 158 partea (1) din Codul 
Contravențional nr. 218 din 24.10.2008 al 
Republicii Moldova. 

23. Irina Pașneac 
(propuneri orale 
prezentate pe 
parcursul 
consultărilor 
publice) 

1. Este necesar de reflectat în Regulament, actele normative pe care se bazează. 1. Acceptat 
 

P. 1.2 din Regulament se completează, după 
sintagma „Prevederile prezentului Regulament” cu 
sintagma „se bazează pe dispozițiile Regulilor de 
întreținere a câinilor, pisicilor și a altor animale pe 
teritoriul municipiului Bălți și ...” (în continuare 
conform textului). 

  2. În p.1.1 al Regulilor de indicat ce documente normative reglementează 
protecția drepturilor animalelor de companie. 

2. Acceptat 
 

P. 1.1 din Reguli se completează, după sintagma   
„privind activitatea sanitar-veterinară” cu sintagma 
„și Convenția europeană pentru protecția 
animalelor de companie”, precum și cu sintagma 
„asigurarea protecției drepturilor animalelor” din 
p. 1.1 din Reguli, din p. 1.1 din Regulament, 
cuvântul „drepturi” se înlocuiește cu cuvântul „de 
companie”. 

  3. În p. 1.2, de menționat că dispozițiile Regulamentului se aplică pe relațiile care 
apar în desfășurarea capturării animalelor fără supraveghere și colectării 
cadavrelor animalelor decedate. 

3. Acceptat 
 

 

  4. De concretizat conținutul p. 2.1 și p. 2.2 din Regulament. 4. Acceptat 
 

P. 2.1 se expune după cum urmează: „Prezentul 
Regulament se bazează pe următoarele principii: 
- transparență în implementarea procedurii de 
capturare a animalelor pe teritoriul municipiului 
Bălți; 
- tratamentul uman al animalelor și protecția 
acestora împotriva cruzimii; 
- utilizarea metodelor umane pentru a gestiona 
numărul animalelor. 
P. 2.2 se expune după cum urmează: 
- gestionarea numărului de animale fără 
supraveghere; 



- asigurarea returnării animalelor pierdute 
proprietarilor acestora; 
- desfășurarea transmiterii animalelor fără 
supraveghere în grija noilor proprietari; 
- asigurarea unui nivel sanitar epidemiologic, 
corespunzător bunăstării populației; 

  5. De indicat în Regulament perioada de implementare și de valabilitate a acestuia, 
sursele și valoarea finanțării și disponibilitatea resurselor de muncă. 

5. Respins 5. Regulamentul conține prevederi generale, în 
care se determină sursele de finanțare a 
activităților, volumul concret al mijloacelor 
financiare din bugetul local sau din alte surse 
destinate acestor scopuri, resursele umane și 
condițiile de intrare în vigoare a prevederilor 
Regulamentului, ce se determină prin acte 
normative separate ale administrației publice 
locale. 

  6. Este necesar în detalii și în mod consecutiv, de la început până la sfârșit, de 
reflectat în Regulamentul toate acțiunile care se întreprind în procesul de capturare 
a animalelor, colectarea cadavrelor a animalelor decedate și înmormântarea lor. 

6. Respins 6. Ordinea tuturor acțiunilor necesare și 
consecutivitatea acestora sunt reflectate în 
capitolele corespunzătoare ale Regulamentelui și 
anexelor sale. 

  7. În p. 3.4 al Regulamentului, de indicat denumirea organizației specializate care 
se ocupă de capturarea animalelor, deoarece nu este clar unde trebuie de adresat 
dacă apare necesitatea capturării animalelor. 

7. Respins Regulamentul se bazează pe Reguli, care conțin 
definiția organizației specializate - o persoană 
juridică care a încheiat cu Primăria mun. Bălți, în 
modul prescris de lege, un acord pentru capturarea 
animalelor, precum și pentru colectarea, 
înmormântarea (eliminarea) cadavrelor animalelor 
decedate. 
Astfel, organizația specializată poate fi orice 
întreprinzător care are autorizație și un acord cu 
Primăria mun. Bălți, astfel indicarea unei anumite 
organizații specializate în textul Regulamentului 
nu este oportună. 
În plus, reieșind din fapul că, beneficiarul 
serviciilor de capturare și colectare a animalelor 
decedate în municipiul Bălți este primăria, și aceste 
servicii se realizează din contul bugetului local, 
cererile respective trebuie depuse la Primăria mun. 
Bălți, în modul prevăzut în p. 3.6 al 
Regulamentului. 

  8. De exclus din Regulament, ca absurd (birocratic), p. 3.6 privind depunerea 
cererilor în scris, când apare necesitatea capturării unui animal sau de a colecta 
cadavrului acestuia. 

8. Respins 8. Atunci când apăre necesitatea capturării (sau 
colectării cadavrului) unui animal, care se 
efectuează din contul bugetului local, depunerea 
cererii, în forma stabilită și indicarea datelor de 
contact ale solicitantului permit optimizarea 
procedurii de capturare (colectare) și anume: 



a) prezintă temei pentru capturarea/ colectarea 
animalului; 
b) exclude, dacă există o persoană de contact, 
cheltuielile inutile de timp și surse financiare 
pentru căutarea și capturarea (colectarea) 
animalului; 
c) permite desfășurarea evidenței și controlului 
volumului lucrărilor executate, eforturilor și 
surselor financiare. 

  9. De indicat în Regulament costul programului necesar pentru funcționarea unei 
baze de date electronice unice și sursa finanțării acesteia. 

9. Respins 9. Regulamentul conține prevederi generale, în 
care se determină din ce surse de finanțare ele se 
desfășoară, dar volumul concret al mijloacelor 
financiare din bugetul local sau din alte surse 
destinate acestor scopuri, condițiile de intrare în 
vigoare ale prevederilor Regulamentului se 
determină prin acte normative separate ale 
autorității administrației publice locale. 

  10. De reflectat costul serviciilor pentru capturarea animalelor în zone private. 10. Respins 10. Regulamentul conține prevederi generale, în 
care se determină din ce surse de finanțare ele se 
desfășoară, dar volumul concret al mijloacelor 
financiare din bugetul local sau din alte surse 
destinate acestor scopuri, condițiile de intrare în 
vigoare ale prevederilor Regulamentului se 
determină prin acte normative separate ale 
autorității administrației publice locale. 

  11. De indicat în p. 3.6 din Regulament o adresă concretă de e-mail, unde ar trebui 
trimisă cererea pentru capturarea animalului. 

11. Acceptat  

  12. De eliminat contradicțiile conținute în p. 3.2 și în p. 4.2 din Regulament 
privind procedura de utilizare a capcanelor și cătușelor. 

12. Acceptat  

  13. Costul estimat al implementării bazei de date electronice unice, care nu se 
cunoaște când va fi implementată, mai bine ar fi de alocat pentru sterilizarea 
animalelor. 

13. Respins 13. Introducerea bazei de date electronice unice în 
municipiul Bălți prevede utilizarea ei ulterioară la 
nivel național. 

  14. De efectuat înregistrarea animalelor, utilizând programul Excel. 14. Acceptat 
parțial 

14. Înregistrarea animalelor, utilizând programul 
Excel, se va desfășura până la momentul 
introducerei bazei de date electronice unice. 

  15. De efectuat eutanasierea animalelor numai la concluzia a cel puțin doi medici 
veterinari, cu participarea reprezentanților organizațiilor de protecție a animalelor, 
pentru a exclude uciderea premeditată a animalelor. 

15. Respins 15. Este reflectată în recomandarea propusă de AO 
„Pentru protecția animalelor și a naturii SAVEUS 
mun. Bălți” (recomandarea nr. 40) 

24. Dinu Diaconu 
(propuneri orale 
prezentate pe 
parcursul 
consultărilor 
publice) 

1. A propus excludere completă a eutanasiei din Regulament și Reguli, cu 
excepția cazurilor în care trebuie de luat în considerare încheierea comună a 
medicilor veterinari, voluntari, reprezentanți ai autorităților publice. 

1. Respins 1. Este reflectată în recomandarea propusă de AO 
„Pentru protecția animalelor și a naturii SAVEUS 
mun. Bălți” (recomandarea nr. 40) 



  2. De prevăzut excluderea subiectivității în cererile de capturare a animalelor 
(cereri de capturare dintr-un sentiment de răzbunare, relații ostile cu vecinii etc.). 

2. Respins 2. Este reflectată de cerințele p. 3.12 din 
Regulament. 

  3. De creat un fond pentru a ajuta animalele fără supraveghere. 3. Respins 3. Această recomandare nu intră sub incidența 
Regulilor și Regulamentelor discutate. 

  4. De introdus impozit special.  4. Această recomandare nu intră sub incidența 
Regulilor și Regulamentelor discutate. 

  5. De identificat înlesniri pentru agenții economici care oferă asistență în 
rezolvarea problemei animalelor fără stăpân. 

 5. Această recomandare nu intră sub incidența 
Regulilor și Regulamentelor discutate. 

25. Prapușneac Olga 
(propuneri orale 
prezentate pe 
parcursul 
consultărilor 
publice) 

1. A exprimat o cerere de asistență în găsirea și alocarea unui sediu pentru 
întreținerea animalelor după sterilizare, care se efectuază prin forțele și mijloacele 
voluntarilor. 

1. Respins 1. Această recomandare nu intră sub incidența 
Regulilor și Regulamentelor discutate. 

  2. S-a pronunțat împotriva eutanasiei, ca metodă de gestionare a numărului de 
animale fără stăpân. 

2. Acceptat  

26. Beriozkin 
Tatiana 
(propuneri orale 
prezentate în 
parcursul  
consultărilor 
publice) 

1. De identificat finanțare suplimentară a adăpostului, ținând cont de necesitatea 
de a transporta cadavrele animalelor decedate la Fălești. 

1. Acceptat 1. Luat în considerație pentru introduce în proiectul 
de decizie al Consiliului municipal Bălți. 

  2. Eutanasierea trebuie să fie complet exclusă din Reguli și Regulamentul 2. Respins 1. P. 14.2 se exclude din Regulament, iar p. 15.2 
din Reguli, (punctele care reglementează 
eutanasierea, ca metodă de gestionare a numărului 
de animale fără supraveghere). 
În plus, se exclud numai literele b) și d) din p. 15.1 
ale Regulilor, precum și subpunctele 2) și 4) din p. 
14.1 ale Regulamentului. 

  3. De inclus în facturile de plăți comunale (ținîd cont o persoană sau un 
apartament) taxă de cel mult 1-2 lei pentru rezolvarea problemelor legate cu 
animalele fără supraveghere. 

3. Respins Această recomandare nu intră sub incidența 
Regulilor și Regulamentelor discutate. 

 


