
   

 

           REPUBLICA MOLDOVA                                  РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

            RAIONUL  SOROCA                                                         СОРОКСКИЙ РАЙОН                                                           
CONSILIUL MUNICIPAL SOROCA                          МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ   СОРОКА             
                          

            Proiect 

DECIZIE nr.________ 

din “____” _____________ 2022 
 

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind capturarea,  

transportarea, evidenţa şi îngrijirea câinilor şi a pisicilor fără  

supraveghere şi fără stîpân din mun. Soroca 

 

 În conformitate cu Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul 

decizional, Legea nr. 982/2000 privind accesul la informaţie, în temeiul art. 14 (2) lit. 

m) și s1), alin. 3 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, 

Consiliul municipal;  

DECIDE: 

1. Se aprobă Regulamentul privind capturarea, transportarea, evidenţa şi 

îngrijirea câinilor şi a pisicilor fără supraveghere şi fără stăpân din municipiul Soroca.  

 2. Se acceptă metoda de reducere a animalelor fără stăpân în mun. Soroca prin 

procedura de sterilizare. 

 3. Acţiunile de capturare, adăpostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare, 

eutanasie, revendicare/adopţie se realizează conform normelor şi măsurilor sanitar-

veterinare referitoare la protecţia animalelor, cu participarea reprezentanţilor 

asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor. 

4. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică şi intră în vigoare prin 

publicarea în Registrul de Stat al Actelor Locale. 

 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI     

 

SECRETARUL C/M     MARCEL BUŞAN 

 
Elaborat:  

____________N. Leşan 

 

Coordonat: 

____________ L. Pilipeţchi, primar 

 

Avizat: 

              ____________ Gh. Mînăscurtă, viceprimar 

 

___________ V. Ghimpu, viceprimar 

 

___________ M. Buşan, secretarul C/m 

 

___________ I. Barbaroş, specialist principal 

 

 



 

 

Notă informativă 

la proiectul de decizie „ Cu privire la aprobarea Regulamentului privind capturarea, 

transportarea, evidenţa şi îngrijirea câinilor şi a pisicilor fără supraveghere şi fără 

stîpân din mun. Soroca” 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Primăria mun. Soroca, dl Nicolae Leşan, specialist principal 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite 

Proiectul de decizie a fost elaborat temeiul Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în 

procesul decizional, Legea nr. 982/2000 privind accesul la informaţie, în temeiul art. 

14 (2) lit. m) și s1), alin. 3 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică 

locală, precum și multiplele solicitările parvenite din partea locuitorilor mun. Soroca. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Nu este necesar 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Nu suportă cheltuieli din bugetul local 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Corespunde cerințelor prevederilor legale 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului: -nu necesită 

Anunțul despre inițierea proiectului de decizie se publică pe site-ul oficial al 

Primăriei Municipiului Soroca www.primsoroca.md și se publică în rețele mas-media 

locală pentru audierii publice; inclusiv se transmite pentru consultare consilierilor 

municipali, inclusiv și altor părți cointeresate din mun. Soroca. Recomandările 

părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în 

adresa Primăriei mun. Soroca: 

- Direct la sediul pe str. Ștefan cel Mare, 5, MD-3000, mun. Soroca; 

Sau prin posta electronică msoroca@matc.md. 

7. Constatările expertizei juridice 

Proiectul este coordonat cu juristul Primăriei pentru expertiza juridică 
 

 

 

       Nicolae Leşan, specialist principal 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.primsoroca.md/


 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENT 

privind capturarea, transportarea, evidența și 

îngrijirea câinilor și pisicilor  

fără supraveghere și fără stăpân din 

municipiul Soroca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. DISPOZIȚII GENERALE 

 1.1. Prezentul Regulamentul are drept scop asigurarea securității vieții și sănătății 

oamenilor, consolidarea moralității și atitudinii umane a societății, protecția animalelor 

împotriva suferințelor și decesului urmare a tratamentului crud aplicat față de aceste ființe, 

precum și protecția drepturilor acestora.  

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

deținerea animalelor de companie și a comportamentului persoanelor fizice și juridice față 

de acestea, cu orice tip de proprietate (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).  

1.3. Prezentul Regulament se bazează pe următoarele principii: 

• atitudinea umană față de animale; 
• protecția animalelor de cruzime; 
• evidența și controlul numărului de animale prin metode umane; 
• asigurarea condițiilor adecvate pentru coabitarea armonioasă a oamenilor și 

animalelor în municipiul Soroca. 
1.4. Prezentul Regulament poate fi revizuit în cazul adoptării altor acte normative și de 

reglementare în acest domeniu, în conformitate cu legislația în vigoare. 

2. Scopurile, obiectivele și principiile de lucru cu animale fără supraveghere și fără 

stăpân 

2.1. Scopurile de lucru cu animalele fără supraveghere și fără stăpân din municipiul Soroca 

constă în:  

• asigurarea unui nivel sanitar epidemiologic corespunzător a bunăstării populației; 

• promovarea și asigurarea unui tratament uman față de animale; 

• gestionarea numărului de animale fără supraveghere și fără stăpân; 

• returnarea animalelor pierdute proprietarilor; 

2.2. Lucrul cu animalele fără supraveghere și fără stăpân se efectuează în conformitate cu 

respectarea principiilor unui tratament uman față de animale, excluzând cruzimea față de 

acestea. 

2.3. Informația despre animalele fără supraveghere și fără stăpân capturate este accesibilă și 

deschisă. Proprietarul, persoanele fizice și organizațiile interesate pot apela la Serviciul de 

Amenajare și Înverzire Primăria mun. Soroca (în continuare – Întreprindere) sau la 

Contractorul responsabil pentru capturarea și întreținerea animalelor fără supraveghere și 

fără stăpân, pentru obținerea informațiilor veridice despre animalele capturate. 

2.4. Capturarea animalelor fără supraveghere și fără stăpân pe teritoriile închise ale 

întreprinderilor și organizațiilor se desfășoară în baza unui contract. Acordarea serviciilor 

agenților economici (capturare, sterilizare, înregistrare și vaccinare împotriva rabiei)  se 

efectuează de către Întreprindere în baza tarifelor stabilite de către Primăria municipiului 

Soroca. 
 

 

 

3. Definirea termenilor 

3.1. Azil de animale - loc de întreţinere a animalelor fără adăpost, pierdute sau abandonate, 

special alocat și amenajat pentru întreţinerea animalelor; 

3.2. Capturarea animalelor - set de măsuri pentru prinderea și transportul animalelor la 

punctul pentru deţinere temporară sau azil; 

3.3. Câini și pisici nesupravegheate și fără stăpân (fără adăpost) - animale rămase fără 

îngrijirea omului și fără supraveghere directă din partea stăpânului (proprietarului), aflate în 



stradă sau în alte locuri publice, fără însoțitor (în continuare - animale nesupravegheate și 

fără stăpân). 

3.4. Contractor - persoană juridică sau întreprinzători individuali, care încheie un contract 

de stat (Acord) privind executarea de lucrări, servicii sau executarea unor împuterniciri de 

stat pentru capturarea, transportul, crotalierea, sterilizarea animalelor nesupravegheate și 

fără stăpân, îngrijirea lor în punctul pentru deținerea temporară; 

3.5 Cruzime față de animale - neasigurarea condițiilor zooigienice de întreținere a 

animalelor, fapt care ar putea pune în pericol viața sau sănătatea lor, precum și cauzarea 

intenţionată de dureri şi suferinţe animalului care nu se referă la autoapărare.  
3.6. Curator - Persoana care își asumă oficial responsabilitatea pentru un anumit/e animal/e 

fără adăpost. Persoana care asigură animalele cu apă,  mâncare, servicii veterinare. 

3.7. Întreprindere-reprezentantul ”Serviciul de Amenajare și Înverzire Primăria mun. 

Soroca”; 

3.8. Persoană care deține un animal de companie - persoană juridică sau fizică, care 

îngrijește animalul, în baza dreptului de proprietate sau altor drepturi care nu contravin 

legislației în vigoare a Republicii Moldova; 

3.9. Punct pentru deţinerea temporară a animalelor fără supraveghere şi fără stăpân - loc 

special destinat şi amenajat pentru deținerea temporară a animalelor găsite sau capturate, 

fără supraveghere și fără stăpân, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament; 

3.10. Semne de posesiune asupra animalului –  indicii și semne care arată  faptul că 

animalul poate avea proprietar - zgardă, datele înregistrării, jeton cu adresă, medalion, 

ștampilă, cip electronic aspect fizic îngrijit  ș.a.m.d.  

3.11. Solicitant - Serviciul de Amenajare și Înverzire Primăria mun. Soroca sau organizație 

pentru protecția animalelor, temporar autorizată de Primăria municipiului Soroca să 

primească cererile de capturare și să efectueze alte acțiuni referitoare la animale, în baza 

unui contract.   

3.12. Sterilizarea (castrarea) animalelor - intervenţie chirurgicală efectuată sub anestezie, 

pentru privarea femelelor şi masculilor de posibilitatea de a se reproduce; 

3.13 Ucidere brutală a animalelor - privarea de viață a animalelor, fără utilizarea 

medicamentelor veterinare corespunzătoare (inclusiv substanțele narcotice), înregistrate în 

Republica Moldova, sau a altor metode fizice sau chimice, care nu elimină frica și durerea. 

3.14. Voluntar – persoană, care gratuit și binevol oferă asistență, ajutor gratuit și cooperează 

în ce ține de evidența, întreținerea, socializarea animalelor, căutarea de noi proprietari 

pentru acestea și alt ajutor. 

 
 

4. Capturarea animalelor fără supraveghere și fără stăpân 

4.1. Dispoziții generale 

4.1.1. Mai întâi de toate se asigură capturarea animalelor fără supraveghere și fără stăpân 

care provoacă situații de conflict, precum și celor care trăiesc pe teritoriul parcurilor publice, 

locurilor de colectare a gunoiului. 

4.1.2. Capturarea se efectuează doar în baza ordinului pentru capturarea animalelor fără 

supraveghere și fără stăpân, emis de către Solicitant. 

4.1.3. În timpul operațiunilor pentru capturarea animalelor, formațiunea pentru capturarea 

animalelor fără supraveghere și fără stăpân trebuie să dețină ordinul pentru capturare.  

4.1.4. Organizațiile de orice formă de proprietate (cu excepția reprezentanților azilurilor 

pentru animale și a organizațiilor pentru protecția animalelor) nu au dreptul în mod 

independent să gestioneze numărul de câini și de pisici fără supraveghere și fără stăpân. 

4.1.5. Contractorilor și formațiunilor pentru capturarea animalelor fără supraveghere și fără 

stăpân le este interzis: 

• să se deplaseze pentru capturarea animalelor fără ordinul pentru capturare; 

• capturarea animalelor care nu sunt specificate în ordinul pentru capturare; 



• maltratarea animalelor în timpul operațiunilor de capturare (bătaie, strangulare, 

mutilare, rânire, cauzarea durerilor inutile, suferinței, împușcatul, otrăvitul etc.); 

• acceptarea cererilor pentru capturare direct de la persoane fizice și juridice; 

• gestionarea în mod independent a numărului de animale de pe teritoriul municipiului 

și  capturarea acestora fără ordinul pentru capturare eliberat de către Solicitant; 

• efectuarea capturării animalelor fără supraveghere în prezența copiilor în locuri 

publice, cu excepția cazurilor în care animalul prezintă un pericol pentru public; 

• evacuarea animalelor  din apartamente, de pe teritoriul proprietății private, fără o 

hotărârea a instanței de judecată (cu excepția situației din punctul 4.1.6); 

• scoaterea câinilor de la legătoare din fața magazinelor, farmaciilor, blocurilor 

locative, precum și din alte locuri publice. Excepție face cazul când animalul este 

abandonat pentru o lungă perioadă de timp: când există dovezi că animalul este lăsat 

fără supraveghere mai mult de 3 ore. În acest caz, scoaterea  animalului de la 

legătoare are loc în prezența reprezentanților organelor de poliție cu efectuarea 

înregistrării video; 

• atribuirea posesiei asupra animalului capturat, precum și vinderea ulterioară a 

acestuia unor persoane fizice sau juridice; 

• utilizarea substanțelor și preparatelor farmaceutice interzise, care nu sunt înregistrate 

în Republica Moldova; 

• utilizarea de momeli otrăvitoare; 

• utilizarea altor metode de capturare, care în procesul de capturare nu supun animalul 

unui tratament inuman sau degradant. 

4.1.6. În cazul în care viața animalului este în pericol și se află pe teritoriul unei proprietăți 

private (automobil, apartament etc.) și există dovezi că animalul este abandonat și suferă (de 

sete, supraîncălzire, foame, lipsă de aer etc.), Contractorul este în drept să ia animalul, dar 

numai în prezența reprezentaților organelor de poliție, cu efectuarea înregistrării video.  

4.1.7. Personalul Contractorului este obligat să respecte normele de tratare umană a 

animalelor în timpul operațiunilor de capturare și de transportare a animalelor. 

4.1.8. Animalele fără supraveghere și fără stăpân sunt capturate vii, fără a le cauza vătămări. 

4.2. Organizarea activității privind capturarea animalelor 

4.2.1. În cadrul acțiunilor pentru capturarea animalelor se admite personalul Contractorului 

care nu se află la evidența  dispensarelor de psihiatrie și celor narcologice, care au susținut 

instructajul inițial în cadrul organizației respective.    

4.2.2. Personalul care participă în cadrul acțiunilor pentru capturarea animalelor este obligat 

să transporte animalele până la punctul pentru deținere temporară în ziua în care animalele 

au fost capturate. 

4.2.3. În cadrul operațiunilor de capturare a animalelor fără supraveghere și fără stăpân, fără 

utilizarea echipamentului de imobilizare, formațiunea pentru capturarea animalelor fără 

supraveghere și fără stăpân va include: 

• 1 persoană - șoferul care participă în cadrul operațiunilor de capturare; 

• 1 persoana – chinolog, care participă în cadrul operațiunilor de capturare; 

• 1 persoană - reprezentantul organizației pentru protecția animalelor, voluntar (în 

cazul în care există dorință din partea lor). 

4.2.4. În cadrul operațiunilor de capturare a animalelor fără supraveghere și fără stăpân, cu 

utilizarea echipamentului de imobilizare, formațiunea pentru capturarea animalelor fără 

supraveghere și fără stăpân va include: 

• 1 persoană - șoferul care participă în cadrul operațiunilor de capturare; 

• 1 persoană - medicul veterinar; 

• 1 persoană - chinolog, care participă în cadrul operațiunilor de capturare; 

• 1 persoană - reprezentantul organizației pentru protecția animalelor, voluntar (în 

cazul în care există dorință din partea lor). 



4.2.5. În timpul operațiunilor pentru capturarea animalelor, membrii formațiunii pentru 

capturarea animalelor fără supraveghere și fără stăpân, sunt obligați să dețină o legitimație 

de serviciu care să confirme relația lor de muncă cu Contractorul și să o prezinte la 

solicitarea cetățenilor, precum și să prezinte ordinul pentru capturare. 

4.2.6. Formațiunea pentru capturarea animalelor fără supraveghere și fără stăpân trebuie să 

dispună de următoarele echipamente de capturare a animalelor fără supraveghere și fără 

stăpân: 

• plasă pentru prinderea câinilor; 

• plasă pentru prinderea pisicilor; 

• plasă cu ochiuri de cel mult 100 mm (20 x 2 m); 

• bucle pentru prinderea câinilor; 

• cuști pentru câini; 

• cuști pentru pisici; 

• capcană pentru câini; 

• alte dispozitive similare; 

• aparate foto, pentru fotografierea animalelor capturate. 

4.2.7. Mijloacele pentru capturarea animalelor fără supraveghere și fără stăpân  trebuie să 

fie în stare bună de funcționare. 

4.2.8 Să posede acordul în scris privind folosirea de la organului abilitat a inspecție 

veterinară. 

4.2.9. Operațiunile pentru capturarea animalelor fără supraveghere și fără stăpân sunt 

desfășurate cu condiția că personalul Contractorului este îmbrăcat în haine speciale de 

protecție. 

4.2.10. Pantalonii sunt prevăzuți cu benzi reflectorizante. Pe costum și pe sacou, pe spate 

este aplicată înscrierea clară și lizibilă cu denumirea clară și lizibilă. 

4.2.11. Activitatea formațiunii pentru capturarea animalelor fără supraveghere și fără stăpân 

constă în: 

• primirea ordinelor pentru capturare și concretizarea traseului; 

• acțiunile prealabile, inclusiv a mijlocului de transport și pregătirea dispozitivului 

persoanelor-chinologi care participă în cadrul operațiunilor pentru capturare; 

• dacă este cazul, întâlnirea cu părțile interesate: reprezentanții reclamantului,  

curatorul animalului, reprezentanții organizației pentru protecția animalelor etc.; 

• plecarea spre locul de capturare; 

• capturarea animalelor fără supraveghere sau fără stăpân, dacă este cazul, cu 

imobilizarea animalului; 

• verificarea animalului pentru determinarea existenței etichetei cu număr (бирка) sau 

a altui dispozitiv de identificare; 

• încărcarea animalului capturat în mijlocul de transport special și plasarea acestuia în 

cușcă special destinate; 

• verificarea conformității animalelor capturate cu cele din ordinul pentru capturare; 

• transportarea la punctul pentru deținere temporară; 

• transmiterea animalului la punctul pentru deținere temporară. 

4.3. Metode de capturare. Cerințe privind imobilizarea animalelor în timpul 

operațiunilor de capturate 

4.3.1. În cazul în care animalul este prins pentru sterilizare, atunci în timpul operațiunilor de 

capturare se recomandă în primul rând de a stabili contactul cu curatorul animalului, care va 

acorda asistență la capturarea și plasarea animalului în cușcă. 

4.3.2. În cazurile în care este imposibil de a antrena curatorul în scopul acordării asistenței 

sau este imposibil de a stabili contactul cu animalul, capturarea animalelor fără 

supraveghere și fără stăpân se desfășoară folosind plase, bucle, cuști speciale destinate. 



4.3.3. În cazurile în care este dificil de a captura animalul cu ajutorul  plasei, buclelor,  se 

admite utilizarea capcanelor cu momeală amplasate în cuști care au drept scop atragerea în 

interior . 

4.3.4. Se interzice utilizarea cătușelor și altor instrumente traumatizante pentru a lucra cu 

animale. 

4.3.5. În acele cazuri în care este imposibil de a captura animalul cu ajutorul metodelor 

descrise mai sus, se va aplica alte metode care nu sunt interzise prin lege. 

4.3.6. Imobilizarea animalelor fără supraveghere și fără stăpân cu ajutorul antipsihoticelor 

cu utilizarea armelor pneumatice sau “săgeților zburătoare pentru injectare” este interzis. 

4.3.7. Utilizarea antipsihoticelor pentru imobilizarea animalele fără supraveghere și fără 

stăpân nu se admite. 

4.3.8. Este interzis utilizarea preparatelor relaxante în timpul capturării animalelor. 

4.3.9. Imobilizarea animalului în timpul capturării se realizează cu respectarea metodelor 

umanitare. 

4.3.10.Șoferii mijlocului de transport special trebuie să fie instruiți, pentru a oferi primul 

ajutor animalelor bolnave și rănite. 

4.3.11. În caz de necesitate, în cadrul operațiunilor de capturare a animalelor fără 

supraveghere și fără stăpân, conducătorul mijlocului de transport special și medicul 

veterinar care participă în cadrul operațiunilor de capturare, sunt obligați să acorde primul 

ajutor medical. 

4.4. Întocmirea cererilor și ordinelor pentru capturarea animalelor fără supraveghere 

și fără stăpân 

4.4.1. Cererile de la persoanele fizice și persoanele juridice (în continuare - reclamanți) 

pentru capturarea animalelor fără supraveghere și fără stăpân se prezintă în scris, 

Solicitantului. 

În cazul unei amenințări, unui risc pentru viața omului sau animalului, cererea pentru 

capturare poate fi transmisă și prin telefon, cu comunicarea datele necesare pentru 

completarea cererii în forma stabilită. Reclamantul este de unul singur responsabil pentru 

apelul fals și plătește costurile asociate înregistrării apelului fals, și de acțiunile desfășurate 

ca urmare al acestuia.  

4.4.2. Toate cererile pentru capturare animalelor, acceptate de către Solicitant  la telefon, la 

fel și toate convorbirile cu reclamanții se înregistrează. Datele de înregistrare sunt stocate 

timp de cel puțin 1 an. 

4.4.3. Reprezentantul Solicitantului purcede la soluționarea cererilor pentru capturare 

primite, în funcție de gravitatea situației: imediat - în caz de urgență, sau în cazul în care 

situația nu este urgentă - în termen de 24 de ore de la primirea cererii. 

4.4.4. Cererile sunt înregistrate în Registrul special al cererilor pentru capturarea animalelor 

fără supraveghere și fără adăpost (în continuare – Registru). Numărul de referință al cererii 

este atribuit la momentul înregistrării în Registru, în ordinea consecutivă, începând cu data 

de 1 ianuarie și până la data de 31 decembrie inclusiv al fiecărui an. Toate cererile primite 

trebuie să fie înregistrate în baza de date electronică. 

4.4.5. Reprezentantul Solicitantului efectuează analiza necesară a cererilor pentru capturare 

primite, se deplasează la fața locului pentru examinarea situației, concretizarea detaliilor 

suplimentare, se întâlnește cu reclamantul pentru identificarea animalului, oferă soluții 

alternative, evaluează oportunitatea capturării, iar apoi aprobă cererea pentru capturare a 

animalului. În cazul refuzului, trebuie să  se specifice în cerere cauza respingerii acesteia. 

În cazul în care cererea pentru capturare a fost depusă cu referire la un câine care se află în 

custodia unui curator (un câine cu crotalie) cererile pentru capturare se examinează în mod 

obligatoriu, în prezența curatorului. 

4.4.6. Reprezentantul Solicitantului are dreptul de a respinge  cererea pentru capturare, în 

cazul în care consideră insuficientă justificarea acesteia, sau nu corespunde realității. 



4.4.7 În cazul în care animalul este caracterizat de către reclamant prin prezența unui 

comportament conflictual sau agresiv, la cererea pentru capturare a animalului Solicitantul 

anexează în mod obligatoriu plângerile în scris ale locatarilor, cu indicarea obligatorie a 

adreselor și numerelor de contact ale acestora, precum și o descriere detaliată a câinelui, 

inclusiv o fotografie a acestuia (dacă este) și a habitatului respectiv. 

4.4.8. În baza cererilor pentru capturare înaintate de către persoanele fizice și juridice, 

reprezentantul Solicitantului întocmește ordinul pentru capturarea câinilor fără supraveghere 

și fără stăpân, nu mai puțin de două ori pe săptămână și transmite datele din ordinul pentru 

capturare Contractorului. Ordinele pentru capturare a animalelor fără supraveghere și fără 

adăpost sunt semnate de către șeful Solicitantului. 

4.4.9. Solicitantul ține evidența ordinelor pentru capturare în  Registrul ordinelor pentru 

capturare emise. 

4.4.10. Solicitantul transmite ordinul pentru capturare Contractorului pe suport de hârtie, 

sub semnătura Contractorului, indicând data primirii. Ordinele pentru capturare pot fi 

trimise de către Solicitant Contractorului prin e-mail, scanate, cu transmiterea ulterioară a 

originalelor în termen de 7 zile calendaristice. În cazul în care Solicitantul nu poate 

transmite ordinele pentru capturare Contractorului, se admite ca reprezentantul 

Contractorului să primească ordinul prin procură, contrasemnată de către șeful sau 

contabilul șef al Contractorului. 

4.4.11. În caz de necesitate urgentă, și dacă nu pot fi utilizate mijloacele de comunicare 

menționate mai sus, ordinul pentru capturare poate fi transmis Contractorului prin telefon, 

cu transmiterea ulterioară a originalelor în scris, în termen de 7 zile calendaristice. 

4.4.12. Solicitantul este obligat să monitorizeze executarea cererilor pentru capturare 

transmise Contractorului cu includerea înscrisurilor respective în Registrul cererilor pentru 

capturare, în baza informațiilor primite de la Contractor. 

4.4.13 În cazul în care Contractorul nu a desfășurat în totalitate volumul de capturare 

conform ordinelor primite, reprezentantul Solicitantului, după stabilirea cauzelor și 

confirmarea necesității capturării animalelor, perfectează un nou ordin pentru Contractor.  

4.4.14. Doar Solicitantul are dreptul să accepte cererile pentru capturare de la persoanele 

juridice și fizice, de a perfecta ordinul pentru capturare și de a le transmite Contractorului 

spre executare. 

4.4.15. Contractorul, imediat după capturarea animalului, în baza ordinelor pentru capturare, 

întocmește Raportul de capturare, în mai multe exemplare, unul dintre care este transmis 

Solicitantului, exemplarele rămase - Contractorului, punctului pentru deținere temporară. 

Documentele aferente operațiunilor de capturare sunt păstrate timp de 1 an. 

4.4.16 În cazul decesului animalului în timpul operațiunilor de capturare sau transportare, 

Contractorul întocmește actul  de deces al animalului fără supraveghere și fără stăpân, și îl  

transmite Solicitantului. Contractorul va transporta cadavrul la laboratorul veterinar al 

municipiului pentru examinare post-mortem. 

4.4.17. La momentul transmiterii animalelor capturate, reprezentanții Contractorului și  vor 

întocmi  actul de primire și predare a animalului la azil, pentru fiecare animal în două 

exemplare, unul - pentru Contractor. 

4.4.18. Atunci când animalul capturat se restituie fostului proprietar la locul de capturare, 

reprezentanții Contractorului și proprietarul trebuie să întocmească actul de predare primire 

a animalului fostului proprietar. 

5. Transportarea animalelor capturate 

5.1. Animalele capturate vor fi transportate: 

a. în cazul animalelor fără microcip și alte semne de proprietate - la punctul pentru 

deținere temporară; 

b. în cazul animalelor care dețin microcip și altor semne de proprietate, formațiunea 

pentru capturare va contacta prin intermediul telefonului Solicitantul pentru informații 

privind existența proprietarului animalului capturat, după care: 



• în cazul în care proprietarul animalului, este imposibil de contactat  prin 

telefon sau în cazul refuzului proprietarului de a lua animalul - acesta este 

transportat la punctul pentru deținere temporară;  

• în cazul în care proprietarul animalului este identificat, formațiunea pentru 

capturare îl informează telefonic, și în cazul disponibilității proprietarului de a 

lua animalul de la locul de capturare, în timp de 15 minute de la apel - 

animalul este înmânat proprietarului, în cazul în care proprietarul refuză să ia 

animalul sau nu are  posibilitate sa îl ia în timp de 15 minute - animalul este 

transportat la punctul pentru deținere temporară.  

c. în cazul capturării unui animal fără supraveghere și fără stăpân, în baza unei cereri 

 pentru capturare, primit de la un azil sau de la o organizație pentru protecția 

animalelor, animalul capturat este transportat la azil. 

5.2. Transportul animalelor fără supraveghere și fără stăpân  capturate, trebuie să fie 

efectuat cu mijloace de transport dotate în mod corespunzător. 

5.3. După capturare, animalul este plasat într-o cușcă individuală, care este încărcată în 

mijlocul de transport special, transportat la punctul pentru deținere temporară sau la azil. 

Este interzis transportul animalelor fără a fi plasat în cuști individuale. 

5.4. Cuștile pentru transportul animalelor trebuie să fie selectate în funcție de mărimea 

animalului. Cușca trebuie să fie întotdeauna mai lungă decât corpul animalului. Cuștile 

trebuie să fie confecționate din materiale durabile. Pot fi folosite și cuștile din masă plastică. 

5.5. În timpul transportului, cuștile individuale trebuie să fie fixate în mod corespunzător 

pentru a preveni mișcarea lor în timpul deplasării mijlocului de transport. 

5.6. Cuștile trebuie să corespundă cerințelor standardelor și altor documente tehnice. 

5.7. Pentru transportul animalelor capturate, trebuie utilizate mijloace de transport dotate în 

mod corespunzător pentru a asigura un nivel suficient de confort și siguranță pentru 

personal și pentru animale, precum și o manevrabilitate înaltă. 

5.8. Mijlocul de transport  trebuie să fie în stare tehnică bună. 

5.9. Mijlocul de transport destinat transportării animalelor capturate, fără supraveghere și 

fără stăpân va fi dotat cu un set de cuști portabile pentru pisici și câini într-o cantitate 

suficientă pentru a satisface ordinul emis, lese, zgărzi, botnițe etc., pentru a fi utilizate în caz 

de necesitate. 

5.10. În timpul încărcării, transportării și descărcării animalelor vor fi utilizate dispozitive și 

tehnici care să prevină traumatizare,  rănirea sau moartea animalelor. 

5.11. Mijlocul de transport special destinat transportării animalelor capturate, fără 

supraveghere și fără stăpân va asigura siguranța și protecția animalelor ținând cont de 

condițiile meteorologice, fiind prevăzut cu ventilație naturală sau asigurată în mod artificial. 

Mijlocul de transport special va fi clar marcat cu logo-ul Contractorului și numărul său de 

telefon. 

5.12. În cazul operațiunilor de transport care durează mai mult de 3 ore și temperaturii 

aerului mai înaltă de 25 ° C, animalele capturate vor fi asigurate cu apă potabilă. 

5.13. Mijlocul de transport special destinat transportării animalelor capturate, fără 

supraveghere și fără stăpân va dispune de un set de medicamente veterinare pentru 

acordarea asistenței de urgență eventualelor victime care au avut de suferit în procesul de 

capturare și transportare. Substanțele incluse în setul de medicamente veterinare pentru 

acordarea asistenței de urgență trebuie sa fie admise utilizării pe teritoriul Republicii 

Moldova. 

5.14. Nu este permisă eutanasia animalelor în mijlocul de transport special. În cazul în care 

animalul suferă într-o măsură extrem de mare, încât este necesară alinarea suferinței 

 acestuia, transportarea la punctul pentru deținere temporară sau la azil se efectuează sub 

anestezie, unde  medicul veterinar decide asupra eutanasierii animalelor neviabile. 



5.15. Zilnic, după finisarea zilei de muncă, urmare a operațiunilor de capturare și 

transportare a animalelor fără supraveghere și fără stăpân, mijlocul de transport special, 

instrumentele, echipamentele, cuștile portabile vor fi curățate și dezinfectate. 

5.16. Mijlocul de transport destinat transportării animalelor capturate va fi  dotat și cu alte 

mijloace tehnice prevăzute și care nu contravin legislației în viguare. 

6. Recepția, înregistrarea și evidența  animalelor capturate 

6.1.1.Fiecare animal care a ajuns la punctul pentru deținere temporară va fi supus unui 

examen medical veterinar, înregistrat și luat la evidență. 

6.1.2. Atunci când un animal a fost adus la punctul pentru deținere temporară de la locul de 

capturare, medicul veterinar trebuie să primească din partea formațiunii pentru capturare 

actul de capturare, să examineze animalul în prezența șoferilor și personalului care au 

participat la capturarea animalului, și să completeze documentul respectiv cu informații 

privind starea generală a animalului, dacă acesta are răni, fracturi, contuzii sau alte leziuni 

corporale. După completarea coloanelor respective, medicul veterinar și persoanele care au 

participat la capturare își pun semnătura pe actul de predare primire a animalelor.    

6.1.3. În cazul în care animalul a fost găsit nesupravegheat lângă punctul pentru deținere 

temporară, se întocmește actul de primire a animalului. 

6.1.4. Medicul veterinar sau persoanele care au capturat va examina (scana) animalele 

capturate/primite în ziua capturării/primirii, pentru a vedea dacă nu au vre-un cip electronic 

implantat anterior sau alte marcaje individuale de identificare. 

6.1.5. Înscrierea privind primirea animalului la punctul pentru deținere temporară.   

6.1.6. Fișa de evidență a animalului este întocmită de medicul veterinar. 

6.1.7. În fișa de evidență, în locul destinat fotografiei, este lipită fotografia animalului 

(format electronic PDF sau JPEG), care trebuie să corespundă următoarelor cerințe: 

• în fotografie este reprezentat doar un singur animal; 
• animalul fotografiat ocupă aproximativ 80% din suprafața fotografiei; 
• fotografia conține caracteristici distinctive ale animalului; 
• fotografia este color; 
• dimensiunea fotografiei este de  37 х 47 ± 5mm; 
• rezoluția fotografiei este de cel puțin 540 х 360 pixeli;  
• imaginea este clară. 

6.1.8. Pentru identificarea animalelor plasate în punctele pentru deținere temporară, acestea 

trebuie să fie marcate - fie cu o lesă inamovibilă cu aplicarea numărului de identificare a 

animalului, fie cu atașarea unuei crotalierei cu aplicarea numărului de identificare, 

corespunzător Registrului, fie prin altă metodă comodă, fără punerea în pericol a sănătății 

animalului.    

6.1.9. Ulterior, în cazul în care caracteristicile animalului se schimbă în timp, 

reprezentantul sau medicul veterinar va include în fișa de evidență a animalului schimbările 

corespunzătoare. 

6.1.10.  Faptul plecării animalului din punctul pentru deținere temporară trebuie indicat, de 

către medicul veterinar, în Registru și în fișa de evidență, în cel mult 6 ore din momentul 

plecării animalului. 

6.1.11. Plecarea animalelor din punctele pentru deținerea temporară are loc în conformitate 

cu prezentul Regulament, în următoarele cazuri:   

• transmiterea animalului fostului sau noului stăpân; 
• transmiterea animalului în grija curatorului; 
• întoarcere animalului în habitatul obișnuit; 

• decesul animalului, care este certificat printr-un act de deces al animalului fără 

supraveghere și fără stăpân, sau printr-un Actul de eutanasiere.   
6.2. Alte evidențe obligatorii în punctele pentru deținerea temporară a animalelor 



6.2.1. Punctele pentru deținerea temporară a animalelor fără supraveghere și fără stăpân 

sunt obligate să prezinte rapoarte trimestriale către Primăria mun. Soroca, conținând date 

privind mișcarea animalelor în punctul pentru deținere temporară:  

• numărul animalelor capturate care au ajuns la punctul pentru deținere temporară în 

alt mod;  

• animale care au fost returnate fostului stăpân;  

• animale care au fost transmise unui nou stăpân;  

• animale care sunt deținute în punctul pentru deținere temporară;  

• animale care au fost returnate în habitatul obișnuit;  

• animale care au decedat  în momentul capturării, pe parcursul deținerii;  

• animale care au fost eutanasiate.  

6.2.2. Punctul pentru deținerea temporară a animalelor fără supraveghere și fără stăpân este 

obligat să asigure:  

• registrului de evidență al medicamentelor;  

• registrul de evidență al vaccinurilor;  

• registrul de evidență a substanțelor utilizate la eutanasierea animalelor; 

• registrul de evidență al substanțelor toxice și substanțelor pentru măsurile de 

dezinfectare; 

• registrul de evidență al cipurilor electronice. 

6.2.3. Medicul veterinar implicat în activitatea punctului pentru deținere temporară a 

animalelor trebuie să țină evidența tuturor procedurilor medicale efectuate . 

6.2.4. Toate documentația cu referire la animalelor fără supraveghere și a celor fără stăpân 

și acțiunile întreprinse cu referire la acestea, privind evidența medicamentelor și  a cipurilor 

electronice se va păstra timp de 1 an, de către Solicitant, Contractor,  medicul veterinar 

implicat în activitatea punctului pentru deținere temporară, și se pune la dispoziția organelor 

competente în cazul controalelor oficiale sau la solicitarea acestora. 

7. Returnarea animalelor stăpânilor 

7.1. În cazul în care la punctul pentru deținere temporară a fost adus un animal fără 

supraveghere sau fără stăpân, dar care are un cip electronic, reprezentantul este obligat să: 

1) stabilească identitatea și datele de contact ale stăpânului animalului în 

conformitate cu baza de date a animalelor cu stăpân; 

2) să anunțe stăpânul câinelui timp de maximum 24 de ore de la primirea animalului 

la punctul pentru deținere temporară prin intermediul telefonului și prin alte mijloace de 

comunicare, înregistrat în baza de date a animalelor cu stăpân. 

7.2. În cazul în care animalul fără supraveghere și fără stăpân capturat are alte semne de 

marcaj decât cipul electronic, prin intermediul căruia se poate identifica și contacta stăpânul, 

reprezentantul Solicitantului este obligat să identifice stăpânul animalului respectiv și să-l 

înștiințeze în cel mult 24 de ore de la plasarea acestuia în punctul pentru deținere temporară.  

7.3. În cazul în care semnele de proprietate de pe animal nu conțin informații care i-ar 

permite reprezentantului să identifice și să contacteze stăpânul animalului, reprezentantul 

întreprinde toate măsurile accesibile pentru a identifica și notifica stăpânul (adresându-se 

după ajutor la cluburile chinologice, cluburi felinologice, crescătorii de câini, adresându-se 

după ajutor la  voluntari sau întreprinzând alte acțiuni similare). 

7.4. În cazul în care asupra animalului capturat a fost găsit oricare semn de proprietate, 

datele despre animal din fișa personală (descrierea animalului, numărul său de identificare, 

locul și data capturării, rasa, sexul, greutatea, culoarea, semnele distinctive, inclusiv 

semnele de proprietate, fotografia) trebuie să fie publicate, în mod obligatoriu, chiar în ziua 

capturării animalului, pe pagina de internet, la compartimentul Lista animalelor găsite cu 

semne de proprietate. 

7.5. Animalele pot fi restituite posesorilor anteriori doar după ce medicul veterinar a 

efectuat următoarele acțiuni obligatorii: 



• examinarea animalului; 

• deparazitarea internă și externă; 

• vaccinarea; 

• înregistrarea animalului în baza de date; 

• microciparea; 

7.6. Revendicarea animalului din punctual de deținere temporară se realizează în cazul 

respectării următoarelor condiții: 

• Prezentarea unei dovezi care demonstrează posesiunea asupra animalului: pașaportul 

animalului, înregistrări veterinare, certificat privind vaccina antirabie, poze comune și altele. 

• prezentarea unei copii a buletinului de identitatea  

• executarea și semnarea formularului de returnare și a acordului privind transferul 

animalului în proprietate (sub tutelă). 

• achitarea serviciilor legate de capturarea, întreținerea, și traratea cu caracter 

nemedicinal a animalului. Plata se efectuează conform tarifelor stabilite anual de către 

primăria municipiului Soroca. Achitarea taxelor se efectuează înainte de returnarea 

animalului din centrul de deținere temporară.  

7.7. Reprezentantul este obligat să returneze animalele revendicate, în baza cerererii de 

revendicare. 

7.8. Proprietarii de animale care au fost anunțați de reprezentanții precum că animalul lor 

se află în punctul pentru deținere temporară sunt obligați să se prezinte la punctul respectiv, 

să completeze Formularul privind transmiterea animalului în grija stăpânului anterior/pentru 

adopție (Declarația de responsabilitate) și să preia animalul care îi aparține, timp de 7 zile 

lucrătoare de la data notificării.  

7.9. În cazul în care animalul are stăpân, dar care nu vrea să-și recupereze animalul, 

reprezentantul îl notifică despre perioada de întreținere a animalului la punctul pentru 

deținere temporară și despre procedura ulterioară de lichidare a acestuia urmare a expirării 

perioadei de întreținere (cu privire la eutanasiere, în conformitate cu capitolul 9 din 

prezentul Regulament), precum și despre faptul că abandonarea unui animal servește drept 

motiv pentru atragerea la răspundere a proprietarului animalului pentru abandonarea 

animalului. 

7.10. În cazul refuzului stăpânului de a lua animalul capturat din punctul pentru deținere 

temporară, reprezentantul va trimite ulterior o solicitare către organele de poliție privind 

inițierea unei anchete și atragerea la răspundere a proprietarului animalului pentru 

abandonarea animalului. 

7.11. Toate conversațiile telefonice referitoare la căutarea și notificarea stăpânului 

animalului vor fi înregistrate (format audio) și păstrate timp de cel puțin 1 an. 

8. Sterilizarea animalelor. 

8.1 Animalele fără supraveghere și fără stăpân trebuie să fie sterilizate (castrate) obligatoriu 

în cazurile în care:  

1. sunt returnate în habitatul lor conform programului “Capturare – Sterilizare – 

Eliberare”; 

2. este prelungită perioada de deținere a animalului.  

8.2. Animalele de rasă care sunt returnate fostului proprietar din punctul pentru deținere 

temporară, nu vor fi supuse sterilizării (castrării).  

8.3 Până la sterilizarea animalului, medicul veterinar desfășoară examinarea clinică a 

animalului pentru a determina condițiile în care este posibilă sterilizarea.  

8.4 Se interzice sterilizarea (castrarea) animalelor a căror stare de sănătate nu permite 

desfășurarea unei asemeni intervenții chirurgicale.  

8.5 Temeiurile medicale pentru nesterilizarea (necăstrare), trebuie să fie indicate de către 

medicul veterinar în Fișa de evidență a animalului, în baza de date a animalelor cu 

proprietar și în Registrul de evidență a animalelor fără supraveghere și fără stăpân primite la 

centrul de sterilizare.  



8.6 Sterilizarea (castrarea) animalelor se face prin ovariohisterctomie pentru femele și 

orhiectomie pentru masculi.  

8.7  Este interzis comportamentul dur și abuziv față de animale la în timpul sterilizării.  

8.8 După sterilizarea animalelor se întocmește Actul de sterilizare și îngrijire a animalelor în 

secția staționară a centrului de sterilizare.  

8.9 Informația conform Actului de sterilizare și îngrijire a animalelor în secția staționară a 

centrului de sterilizare se introduce în baza de date a animalelor cu stăpân.  

 8.10 În perioada de îngrijire post-operatorie, după sterilizare (după castrare), în caz de 

necesitate animalului i se va acorda ajutor veterinar imediat. 

9. Colectarea cadavrelor de animale 

9.1. Cererea pentru  colectare a cadavrelor de animale este transmisă de către persoane 

fizice sau juridice către Solicitant prin telefon, cu un mesaj cu toate datele (adresa locului 

cadavrului, tipul animalului, numele apelantului, telefonul de contact) necesare pentru a 

completa formularul acestei cereri. 

9.2. Cererea pentru colectarea cadavrelor de animale este examinată de către Solicitant 

imediat după primirea acesteia. Solicitantul întocmește ordinul pentru colectarea cadavrelor, 

pe care îl transmite Contractorului prin e-mail. Totodată, Solicitantul îi comunică 

Solicitantului Contractorului prin telefon despre ordinele expediate, cu transmiterea 

ulterioară a originalelor în termen de 5 zile. Evidența ordinelor pentru colectarea cadavrelor 

se ține în Registrul ordinelor pentru colectarea cadavrelor de animale.  

9.3. Pentru a preveni răspândirea bolilor și a infecțiilor, Contractorul are obligația să 

execute ordinele de colectare a cadavrelor de animale fără întârziere, în ziua primirii 

ordinului. Imediat după transportarea cadavrului, mașina se dezinfectează. 

9.4. Reprezentantul formațiunii pentru capturare al Contractorului care execută ordinul 

pentru colectarea cadavrelor animalelor, are obligația să fotografieze animalul în locul unde 

a fost găsit acesta, să întocmească actul de colectare a cadavrelor de animale. În actul 

respectiv va fi indicat:  

• numele și prenumele angajatului care a colectat cadavrul;  

• data colectării;  

• adresa unde a fost găsit animalul mort;  

• descrierea animalului;  

• data și adresa unde a fost predat cadavrul animalului (laborator, cimitir, loc de 

incinerare etc.).  

Actul de colectare a cadavrelor de animale și fotografiile respective a cadavrului animalului 

 sunt transmise Solicitantului. 

10. DISPOZIŢII FINALE 

10.1. Prezentul Regulament este obligatoriu pentru toate persoanele fizice şi juridice ale 

municipiului Soroca şi oaspeţii lui. 

10.2. Prezentul Regulament este adoptat prin Decizia Consiliului Municipal, după 

organizarea unor dezbateri publice. 

10.3. Regulamentul poate fi modificat în cazul apariţiei unor circumstanţe semnificative noi, 

în conformitate cu Legea privind transparenţa în procesul decizional. 
 

                                 SECRETARUL  C/M     MARCEL BUȘAN 
 

 

 

 

 
  

  

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


