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REGULAMENT 
privind capturarea, transportarea, evidența 

și îngrijirea câinilor și a pisicilor 

fără supraveghere și fără stăpân din 

municipiul Strășeni



1. DISPOZIȚII GENERALE 

1.1. Prezentul Regulamentul are scopul de a asigura securitatea vieții și a sănătății 

oamenilor, consolidarea moralității și atitudinii umane a societății, protecția 

animalelor împotriva suferințelor și decesului ca urmare a tratamentului crud 

aplicat față de acestea, 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, 

Serviciului de Protecție și Pază de Stat, 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 împotriva cruzimii; 

 evidența și controlul numărului de animale prin metode umane: 

 asigurarea condițiilor adecvate pentru coabitarea armonioasă a oamenilor și 

animalelor în municipiul Strășeni. 

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 animalele fără supraveghere 

și fără stăpân 

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

municipiul Strășeni constau în: 

 asigurarea unui nivel sanitar epidemiologie 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; 

 transmiterea animalelor în grija noilor proprietari. 

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 Evidență și Proiecție a Animalelor (în continuare - SEPA): 

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 ordinului de capturare. 

Acordarea serviciilor agenților economici (capturare, sterilizare, înregistrare și 

vaccinare împotriva rabiei) se efectuează de către SEPA în baza tarifelor stabilite 

de către Primăria municipiului Strășeni. 

3. Noțiuni generale. 

Azil de animale - loc de întreținere a animalelor fără adăpost, pierdute sau 

abandonate, special alocat și amenajat pentru întreținerea acestora; 

Punct pentru deținerea temporară a animalelor fără supraveghere și fără stăpân 

- loc special destinat și amenajat, în cadrul azilului, pentru deținerea temporară a 

animalelor confiscate sau înstrăinate într-un alt mod, precum și a animalelor găsite 

sau capturate, fără supraveghere și fără stăpân, în conformitate cu prevederile 

prezentului Regulament; 

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

punctul pentru deținere temporară sau azil; 

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); 

Cruzime față de animale - neasigurarea condițiilor zoo-igienice de întreținere a 

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

cauzarea intenționată de dureri și suferințe animalului, cu excepția cazurilor de 

autoapărare; 

Curator - Persoana care își asumă oficial responsabilitatea pentru un anumit/e 

animal/e fără adăpost aflate în azil sau în punctul pentru deținerea temporară . 

Persoana care asigură animalele cu apă, mâncare, servicii veterinare; 

Serviciul de Evidență si Protecția Animalelor - Serviciu din cadrul Întreprinderii 

Municipale „Gospodăria Comunală Strășeni”, autorizat de Consiliul municipal să 

soluționeze problemele privind controlul, evidența și protecția animalelor (în 

continuare - SEPA); 

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

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

contravin legislației în vigoare a Republicii Moldova; 

Semne de posesiune asupra animalului - indici 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. 

Contractor - Serviciul de Evidență și Protecție a Animalelor din cadrul 

Întreprinderii Municipale „Gospodăria Comunală Strășeni” sau organizație pentru 

protecția animalelor, autorizată de Primăria municipiului Strășeni să primească 

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

contract. 

Echipă de capturare – Persoanele din cadrul SEPA antrenate nemijlocit în 

procesul de capturare și transportare a animalelor fără stăpân la punctul pentru 

deținere temporară sau azil;   

Sterilizarea (castrarea) animalelor - intervenție chirurgicală efectuată sub 

anestezie, pentru privarea femelelor și masculilor de posibilitatea de a se 

reproduce; 

Eutanasia - Metodă de provocare (de către veterinar) a morții animalului prin 

procedee rapide și nedureroase, prin injecția medicală, fără a-i provoca sentimente 

de anxietate sau frică. În sensul prezentului Regulament, eutanasia reprezintă o 

excepție; 

Ucidere brutala 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 

evită starea de frică și de durere a animalului. 

Voluntar - persoană care, gratuit și benevol, oferă asistență, ajutor și cooperează cu 

instituțiile /asociațiile abilitate în ceea ce ține de evidența, întreținerea, socializarea 

animalelor, căutarea de noi proprietari pentru acestea etc. 

4. Capturarea animalelor fără supraveghere și fără stăpân 

4.1 Dispoziții generale: 

4.1.1. Prioritar se asigură capturarea animalelor fără supraveghere și fără stăpân 

care sunt agresive, celor care trăiesc pe teritoriul parcurilor publice, grădinițelor,  

școlilor, piețelor, străzilor, precum și animalelor pierdute care dețin semne de 

posesiune asupra acestora. 

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

fără supraveghere și fără stăpân, emis de către SEPA în baza cererilor sau 

dispozițiilor organelor autorizate. 

4.1.3. În timpul operațiunilor de capturare a animalelor, echipa de capturare a 

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 echipelor de capturare a animalelor fără supraveghere și 

fără stăpân le este interzis: 

 să se deplaseze pentru capturarea animalelor fără ordinul de capturare; 

 capturarea animalelor care nu sunt specificate în ordinul de capturare; 

 maltratarea animalelor în timpul operațiunilor de capturare (bătaie, 

ștrangulare, mutilare, rănire, 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 organele competente în baza cererii solicitanților; 

   scoaterea 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 perioadă lungă 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 supun 

animalul unui tratament crud sau degradant. 

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

proprietăți private sau într-un automobil, 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 echipei de capturare 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. La acțiunile pentru capturarea animalelor se admite doar personalul care nu 

se află la evidența dispensarelor de psihiatrie și a celor narcologice și 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, echipa pentru capturarea 

animalelor fără supraveghere și fără stăpân va include: 

 l persoană - șoferul care participă în cadrul operațiunilor de capturare; 

 1 persoana - chinolog care participă în cadrul operațiunilor de capturare; 

 1persoană - reprezentantul organizației pentru protecția animalelor, voluntar 

(în cazul în care există o solicitare din partea lor). 

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

stăpân, cu utilizarea echipamentului de imobilizare, echipa 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 o solicitare din partea lor). 

4.2.5. În timpul operațiunilor de capturare a animalelor, membrii echipei de 

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. Echipa de 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; 

    dispozitiv pentru imobilizarea animalelor în mediul urban (tuburi 



pneumatice cu seringi zburătoare pentru injectare); 

 dispozitiv veterinar care lansează săgeți zburătoare pentru injectare; 

 set de substanțe medicamentoase imobilizatoare; 

 aparate foto, pentru fotografierea animalelor capturate; 

  camera video, pentru efectuarea înregistrărilor video în cazul care viața         

animalului este în pericol și este necesar accesul într-o zonă privată sau în    

cazul în care este eliberat dintr-un lanț. 

4.2.7. Mijloacele pentru capturarea animalelor fără supraveghere și fără stăpân 

trebuie să fie în stare bună de funcționare, în conformitate cu documentația tehnică 

însoțitoare. 

4.2.8. Se interzice folosirea mijloacelor improvizate pentru capturarea animalelor fără 

supraveghere și fără stăpân, fără acordul în scris al organului abilitat de 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: costum de bumbac, mănuși din piele. Suplimentar, pe timp de iarnă, 

vor mai purta: o jachetă de bumbac termoizolantă cu căptușeală, pantaloni de 

bumbac cu căptușeala termoizolantă. 

4.2.10. Pe costum și pe sacou, pe spate, este aplicată înscrierea clară și vizibilă a 

denumirii și a numărului de telefon al Contractorului care efectuează capturarea 

animalelor. Pantalonii sunt prevăzuți cu benzi reflectorizante. 

4.2.11. Activitatea echipei pentru capturarea animalelor fără supraveghere și fără 

stăpân constă în: 

 primirea ordinelor pentru capturare și stabilirea traseului; 

 acțiunile prealabile, inclusiv alimentarea cu combustibil a mijlocului de 

transport special și pregătirea dispozitivului persoanelor-chinologi care 

participă în cadrul operațiunilor pentru capturare; 

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

reprezentantul SEPA, 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 cipului electronic; 

 plasarea animalului capturat în mijlocul de transport, într-o cușcă; 

 verificarea corespunderii animalelor capturate cu cele din ordinul pentru 

capturare; 

 transmiterea animalului la punctul pentru deținere temporară sau la azil. 



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

operațiunilor de capturare: 

4.3.1. În cazul în care animalul este prins pentru sterilizare sau transfer în azil, 

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 acestuia 

se desfășoară folosind plase, bucle. 

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

buclelor, se admite utilizarea capcanelor cu momeală. 

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

lucra cu animalele. 

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

metodelor descrise mai sus, se va aplica imobilizarea animalului. 

4.3.6. Imobilizarea animalelor fără supraveghere și fără stăpân cu ajutorul 

substanțelor medicamentoase imobilizatoare cu utilizarea armelor pneumatice sau 

săgeților zburătoare pentru injectare se va efectua strict sub supravegherea 

medicului veterinar. 

4.3.7. Utilizarea substanțelor medicamentoase imobilizatoare pentru imobilizarea 

animalelor fără supraveghere și fără stăpân este admisă doar în conformitate cu 

prevederile prezentului Regulament. 

4.3.8. Substanțele utilizate în scopul imobilizării animalelor trebuie să fie sigure 

atât pentru oameni cât și pentru animale, și sa fie aprobate spre utilizare de 

legislația Republicii Moldova. Este interzis utilizarea preparatelor relaxante în 

timpul capturării animalelor. 

4.3.9. Imobilizarea animalului în timpul capturării se realizează prin utilizarea 

seringilor zburătoare pentru injectare trase din arme pneumatice sau săgeților 

zburătoare pentru injectare, lansate din dispozitive speciale veterinare. 

4.3.10. După fiecare utilizare, aceste seringi și săgeți trebuie să fie sterilizate. 

4.3.11. Consumul estimat de seringi sau săgeți pentru imobilizarea unui animal 

constituie 1.5 bucăți, luând în considerare ratările, pierderile etc. 

4.3.12. Perioada de utilizare a seringilor sau a săgeților cu referire la procedurile de 

imobilizare, constituie 10 animale. 

4.3.13. Atunci când imobilizarea animalelor se face cu ajutorul seringilor 

zburătoare se recomandă utilizarea substanțelor medicamentoase imobilizatoare, 



pentru care este necesar obținerea unei autorizații, în conformitate cu prevederile 

legale. 

4.3.14. Pentru a anestezia mai rapid animalul și pentru a reduce concentrația 

componentelor, se recomandă utilizarea combinațiilor de anestezice în doze 

corespunzătoare greutății animalului. Utilizarea anestezicilor combinate permite 

reducerea toxicității și reduce riscul efectelor secundare. 

4.3.15. Este interzisă utilizarea mio-relaxantelor și a ditilinei la capturarea 

animalelor. 

4.3.16. Nu se admite supradozajul substanțelor narcotice în timpul imobilizării 

animalelor fără supraveghere și fără stăpân cu ajutorul seringilor zburătoare. 

4.3.17. Medicul veterinar stabilește doza preparatului utilizat pentru imobilizarea 

animalului în funcție de greutatea animalului care urmează a fi capturat și umple 

seringa cu preparate. 

4.3.18. În timpul operațiunilor de capturare a animalelor fără supraveghere și fără 

stăpân cu utilizarea substanțelor farmaceutice, medicul veterinar va acorda 

asistență medicală animalului capturat nesupravegheat. 

4.3.19. Șoferul mijlocului de transport special trebuie să fie instruit pentru a oferi 

primul ajutor animalelor bolnave și rănite. 

4.3.20. 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. 

4.3.21. În scopul planificării de către Contractor a cheltuielilor necesare pentru 

preparatele pentru imobilizarea animalelor, se va face un calcul reieșind din 

greutatea medie a unui câine de 20-25 kg și greutatea medie a unei pisici de 3.0-3.5 

kg . Dozarea preparatului se face în conformitate cu recomandările producătorului 

preparatului. Consumul de medicamente este planificat conform datelor fișei 

tehnice pentru capturarea animalelor. 

4.3.22. Imobilizarea animalelor fără supraveghere și fără stăpân cu ajutorul 

substanțelor medicamentoase imobilizatoare cu folosirea armelor pneumatice sau 

săgeților zburătoare pentru injectare nu este aplicabilă în cazul capturării puilor de 

câini și pisici, întrucât pot fi grav rănite. 

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, la dispeceratul SEPA. 



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

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

pentru completarea cererii în forma stabilită. Reclamantul este responsabil pentru 

apelul fals, plătind costurile asociate înregistrării apelului fals, și de acțiunile 

desfășurate ca urmare al acestuia. 

4.4.2. Toate cererile pentru capturarea animalelor, acceptate de către Solicitant 

sunt stocate timp de cel puțin l an. 

4.4.3. Conducătorul SEPA 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 suni 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 01 ianuarie și până la data de 31 decembrie al 

fiecărui an.  

4.4.5. Reprezentantul SEPA 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 cauza refuzului. 

4.4.6. Reprezentantul SEPA 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 agresiv, la cererea pentru capturare a animalului, SEPA 

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, conducătorul SEPA întocmește ordinul pentru capturarea câinilor fără 

supraveghere și fără stăpân, cel puțin de două ori pe săptămână și transmite datele 

din ordinul pentru capturare grupului de capturare. Ordinele pentru capturare a 

animalelor fără supraveghere și fără adăpost sunt semnate de către conducătorul 

SEPA . 

4.4.9. SEPA duce evidența ordinelor pentru capturare în Registrul ordinelor pentru 

capturare emise. 



4.4.10. SEPA  transmite ordinul pentru capturare grupului de capturare pe suport 

de hârtie, sub semnătură, indicând data primirii.  

4.4.11. În caz de necesitate urgentă, ordinul pentru capturare poate fi transmis 

echipei de capturare prin telefon, cu transmiterea ulterioară a originalelor în scris, 

în termen de 3 zile calendaristice. 

4.4.12. SEPA este obligat să monitorizeze executarea cererilor pentru capturare 

transmise grupului de capturare cu includerea înscrisurilor respective în Registrul 

cererilor pentru capturare, în baza informațiilor primite de la echipă. 

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

capturare conform ordinelor primite, conducătorul SEPA, după stabilirea cauzelor 

și confirmarea necesității capturării animalelor, perfectează un nou ordin pentru 

capturare. 

4.4.14. Doar SEPA are dreptul să recepționeze cererile pentru capturare de la 

persoanele juridice și fizice, de a perfecta ordinul pentru capturare și de a le 

transmite echipei de capturare spre executare. 

4.4.15. Membrii echipei de capturare, imediat după capturarea animalului, în baza 

ordinelor pentru capturare, întocmește Raportul de capturare în mai multe 

exemplare, unul dintre care este transmis SEPA, exemplarele rămase – se transmit 

punctului pentru deținere temporară.  

4.4.16 În cazul decesului animalului în timpul operațiunilor de capturare sau 

transportare, membrii echipei de capturare întocmesc actul de deces al animalului 

fără supraveghere și fără stăpân, și îl transmite către SEPA. Apoi vor transporta 

cadavrul la laboratorul veterinar pentru examinare post-mortem. 

4.4.17. În momentul transmiterii animalelor capturate azilului, reprezentanții 

echipei de capturare și ai azilului vor întocmi actul de primire - predare a 

animalului la azil, pentru fiecare animal în două exemplare, unul - pentru echipa de 

captare (ulterior fiind transmis SEPA) și unul - pentru azil. 

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

capturare, reprezentanții echipei de capturare și proprietarul trebuie să întocmească 

actul de predare - primire a animalului. 

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 alte semne de proprietate, echipa 

pentru capturare va contacta prin intermediul telefonului SEPA pentru informații 

privind existenta 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, echipa 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, primite de la un azil sau de la o organizație pentru protecția 

animalelor, animalul capturat este transportat la azil. 

5.2. Pentru transportul animalelor capturate la punctul pentru deținere temporară 

sau în azil, trebuie utilizate mijloace de transport dotate în mod corespunzător 

pentru a asigura un nivel de confort și de siguranță pentru personal și pentru 

animale, precum și o manevrabilitate înaltă. 

5.2. 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 plasate în cuști 

individuale. 

5.3. 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. 

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

corespunzător pentru a preveni mișcarea lor în timpul deplasării mijlocului de 

transport. 

5.5. Cuștile trebuie să corespundă standardelor veterinare și tehnice. 

5.6. Mijlocul de transport special trebuie să fie în stare tehnică bună. 

5.7. Mijlocul de transport special 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, cu lese, zgărzi, 

botnițe etc., pentru a fi utilizate în caz de necesitate. 

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

dispozitive și tehnici care să prevină traumatizarea, rănirea sau moartea animalelor. 

5.9.   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 SEPA și 

numărul său de telefon. 

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

temperatura aerului este mai mare de 25 ° C, animalele capturate vor fi asigurate cu 

apă potabilă. 

5.11. 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 urgentă trebuie sa fie admise utilizării pe 

teritoriul Republicii Moldova. 

5.12. 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 eutanasiei 

animalelor neviabile. 

5.13. Zilnic, după finalizarea zilei de muncă, ca 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. 

6. Recepția, înregistrarea și evidența animalelor capturate 

6.2.1. 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 echipei pentru 

capturare actul de capturare, să examineze animalul în prezența 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 semnează pe actul de 

predare-primire a animalelor. 

6.1.3. Medicul veterinar sau reprezentantul SEPA 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. 

6.1.4. Înscrierea privind primirea animalului la punctul pentru deținere temporară 

trebuie inclusă în Registrul de mișcare a animalului în incinta punctului pentru 

deținere temporară (în continuare Registru) în termen de 24 de ore din momentul 

primirii animalului. 



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

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

animalului (formal 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 x 47 ± 5mm; 

 rezoluția fotografici este de cel puțin 540 x 360 pixeli; 

 imaginea este clară. 

6.1.7. 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 unei crotalieri cu aplicarea 

numărului de identificare, corespunzător Registrului, fie prin altă metodă comodă, 

fără punerea în pericol a sănătății animalului. 

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

reprezentantul SEPA sau medicul veterinar va include în fișa de evidență a 

animalului schimbările corespunzătoare. 

6.1.9. 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; 

 transferarea animalului în azil de animale; 

 decesul animalului, care este certificat prin actul de mortalitate. 

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 SEPA (pe numele 

conducătorului), 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 transferate în azil de animale ; 

 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 dețină și să îndeplinească: 

        registrul de evidență a animalelor ; 

 registrul de evidență ambulatorie ; 

 registrul de evidență a vaccinărilor; 

 registrul de evidență a substanțelor utilizate la eutanasie; 

 registrul de evidență a substanțelor toxice și substanțelor pentru 

măsurile de dezinfectare; 

 

6.2.3. Medicul veterinar implicat în activitatea azilului de animale trebuie să țină 

evidența tuturor procedurilor medicale efectuate și să prezinte lunar către SEPA 

(pe numele conducătorului) rapoarte privind numărul de animale care au ajuns la 

punctul de deținere temporară cu leziuni și boli, animale care au fost supuse 

tratamentului, animalele care au fost sterilizate, vaccinate, deparazitate, marcate cu 

microcip, sau crotaliere incluse în bazele de date a animalelor cu stăpân, supuse 

eutanasiei. 

6.2.4. Documentația cu referire la animalele fără supraveghere și fără stăpân și 

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

cipurilor electronice se va păstra timp de 1 an, SEPA, medicul veterinar implicat în 

activitatea azilului de animale și se pune la dispoziția organelor competente în 

cazul controalelor oficiale sau la solicitarea acestora. 

7. Returnarea animalelor stăpânilor 

7.2. În cazul în care la punctul pentru deținerea temporară a fost adus un animal 

fără supraveghere sau fără stăpân, dar care are un cip electronic, reprezentantul 

SEPA 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. 

7.3. 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 SEPA 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. 

7.4. În cazul în care semnele de proprietate de pe animal nu conțin informații 

care i-ar permite reprezentantului SEPA să identifice și să contacteze stăpânul 

animalului, reprezentantul SEPA întreprinde toate măsurile accesibile pentru a 

identifica și a notifica stăpânul, adresându-se după ajutor la cluburile chinologice,  

crescătorii de câini, la voluntari sau întreprinzând alte acțiuni similare. 

7.5. 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 a SEPA, 

la compartimentul Lista animalelor găsite cu semne de proprietate. 

7.6. Animalele pot fi restituite posesorilor existenți doar după ce medicul veterinar 

a efectuat următoarele acțiuni obligatorii: 

 examinarea animalului; 

 deparazitarea internă și externă (după caz); 

 vaccinarea (după caz); 

 înregistrarea animalului în baza de date; 

 marcajul (după caz); 

 eliberarea pașaportului veterinar. 

   

7.7.  Revendicarea animalului din punctul de deținere temporară se realizează în 

cazul respectării următoarelor condiții: 

 Prezentarea unei dovezi care demonstrează posesiunea asupra animalului: 

pașaportul animalului, înregistrări veterinare, certificat privind vaccinul anti-rabie, 

poze comune și altele; 

 prezentarea unei copii a buletinului de identitatea al proprietarului; 

 executarea și semnarea formularului de returnare și a acordului privind 

transferul animalului în proprietate (sub tutelă); 

 achitarea serviciilor legate de capturarea, întreținerea și tratarea animalului. 

Plata se efectuează conform tarifelor stabilite anual de către primăria municipiului 

Strășeni. Achitarea taxelor se efectuează înainte de returnarea animalului din 

centrul de deținere temporară. 

7.8.  Reprezentantul SEPA este obligat să returneze animalele revendicate, în baza 

cererii de revendicare. 

7.9.  Proprietarii de animale care au fost anunțați de reprezentanții SEPA 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 24 ore din momentul anunțării. 

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

animalul, SEPA îl notifică despre perioada de întreținere a animalului la punctul 

pentru deținere temporară și despre acțiunile ulterioare (transmiterea în azil, 

adopție, eutanasie etc.). Precum și despre faptul că abandonarea unui animal 

servește drept motiv pentru atragerea la răspundere a proprietarului animalului 

pentru abandonarea acestuia. 

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

deținere temporară, SEPA va trimite ulterior o solicitare către organele de poliție 

privind inițierea unei anchete și atragerea la răspundere a proprietarului animalului 

pentru abandonarea animalului. 

8. Întreținerea animalelor în punctele pentru deținere temporară 

8.1. Perioada întreținerii animalelor 

8.1.1. Animalele fără supraveghere și cele fără stăpân sunt întreținute la punctul 

pentru deținere temporară timp de 14 zile lucrătoare din momentul înregistrării în 

punctul pentru deținere temporară (perioadă denumită în continuare - perioadă de 

adăpostire) și a cazurilor când animalul este revendicat de către fostul proprietar 

sau adoptat de un nou stăpân până la expirarea perioadei de adăpostire. 

8.2.Plasarea câinilor și pisicilor în punctele pentru deținere temporară 

 

8.2.1 În scopul reducerii stresului la care sunt supuse animalele și în scopul 

prevenirii și combaterii bolilor, animalele sunt plasate separat unele de celelalte, în 

baza următoarelor criterii: 

a) Sănătate; 

b) nivel de agresivitate; 

c) sex; 

d) vârstă. 

8.2.2. Pisicile și câinii sunt plasați în secții diferite (pentru câini, pentru pisici). Nu 

se admite plasarea pisicilor și câinilor în limitele vizibilității unora sau altora. 

8.2.3. Pisicile femele trebuie izolate de masculi. 

8.2.4. Puii de pisică și cei de câine trebuie izolați de animale adulte (excepție fac 

mamele puilor). Pisicile care alăptează vor fi plasate împreună cu puii. 

8.2.5. Animalele capturate care au semne de proprietate (lesă, jeton etc.) inclusiv 

microcip, precum și câinii utilitari, câinii de vânătoare, precum și alte animale de 

rasă capturate, sunt ținute separat de celelalte animale. 



8.2.6. Animalele capturate care suferă de boli infecțioase, suspecte de boli deosebit 

de periculoase, sunt izolate în secții separate (boxe) sau voliere, aflate în regim de 

carantină. Animalele agresive de asemenea vor fi izolate de alte animale. 

8.2. Cerințele față de volierele pentru câini și spațiile pentru pisici 

8.2.1. Toate animalele din azil sunt ținute în voliere și în spații cu pardoseli netede, 

ușor de curățat și de dezinfectat, cu pantă în direcția scurgerii. Materialele din care 

este confecționată pardoseala trebuie să fie rezistentă la acțiunea dezinfectanților. 

8.2.2. Este interzisă plasarea animalelor în spații, voliere, boxe (cuști) în care 

pardoseala este acoperită cu apă sau alte lichide. 

8.2.3. Animalele pot fi ținute atât în voliere individuale, cât și în voliere comune, 

ținându-se cont de normele de întreținere, specificate în prezenta secțiune. 

8.2.4. În cazul în care acest lucru este posibil, în volierele comune din punctul 

pentru deținere temporară, vor fi plasate animalele capturate în același habitat și 

care au fost aduse la punctul pentru deținere temporară în aceeași zi.  

8.2.5. Toate volierele și cuștile de la punctul pentru deținere temporară vor fi 

numerotate. Numărul de identificare al volierei sau al cuștii va fi indicat în mod 

clar, pe o placă din material durabil, fixată pe peretele volierei sau cuștii. 

8.2.6. Pe fiecare volieră (cușcă, boxă) în care sunt ținute animalele, trebuie să fie 

atașată o planșetă pentru notițe. 

8.2.7. În fiecare volieră (cușcă, boxă) în care sunt ținute animalele, trebuie să existe 

așternut pentru animale și vase (care nu pot fi răsturnate) cu apă de băut. 

8.2.8. Toate volierele (boxele) trebuie să fie încălzite, fiind căptușite total sau 

parțial (astfel încât temperatura aerului să fie de cel puțin +7°C în spațiile destinate 

câinilor și de cel puțin + 15°C în spațiile destinate pisicilor). 

8.2.9. Punctul pentru deținere temporară trebuie să dispună de un număr suficient 

de boxe individuale (voliere) destinate animalelor bolnave sau rănite. Animalele 

bolnave și rănite vor fi izolate în aceste boxe (voliere), pentru a putea fi îngrijite 

corespunzător pe parcursul întregii perioade de adăpostire. Intr-o singură boxă 

(volieră) nu poate fi ținut mai mult de un animal bolnav sau rănit. Toate boxele din 

izolator trebuie să fie încălzite/căptușite și ventilate. 

8.3.10. În toate spațiile destinate deținerii animalelor, boxe, cuști sau voliere se va 

asigura ventilația aerului. Ventilarea poate fi una naturală sau poale fi asigurată în 

mod artificial - cu ajutorul ventilatoarelor de evacuare. 

 



8.3. Caracteristicile volierelor și ale boxelor pentru câini 

8.3.1. În secția destinată câinilor, pardoseala volierei (boxei) va fi acoperită cu 

lemn sau masa plastică, care protejează de frig, precum și așternut și un castron 

pentru apă care nu poate fi răsturnat. Pe cât este posibil, în timpul alimentării, 

fiecare animal trebuie să dispună de un castron separat. 

8.3.2. Înălțimea pereților volierelor pentru câini trebuie să fie de cel puțin 185 cm. 

8.3.3. Volierele pentru câini care sunt amplasate în aer liber trebuie să aibă o 

cabină căptușită/încălzită și acoperită, precum și un teren îngrădit pentru plimbat, 

pentru asigurarea nevoilor minime de mișcare ale animalului. 

8.3.4. Cușca (cabina) va proteja animalul de frig, precipitații, căldură excesivă și 

alte fenomene meteorologice. Construcția cuștii (cabinei) va fi astfel concepută 

încât să asigure o temperatură interioară a aerului de cel puțin +7°C pentru câini 

(pereți multistrat, cu căptușeală etc.). 

8.3.5. Suprafața minimă a volierei amplasate în aer liber pentru fiecare câine va fi 

de 1m2 de spațiu acoperit per câine (cușcă, cabină) pentru odihnă și 2m2 spațiu de 

mișcare per câine (în cazul volierei amplasate în aer liber). 

8.3.6. Dimensiunile boxei pentru câini trebuie să corespundă înălțimii și lungimii 

animalului. Dimensiunea minimă a boxei pentru câini de talie mică este de – 

1,5m2, pentru câini de talie mare este de - 2,4m2. 

8.4. Caracteristicile spațiilor pentru pisici 

8.4.1. Spațiile destinate pisicilor trebuie să aibă o parte acoperită și 

încălzită/căptușită pentru a asigura nevoile minime de mișcare ale animalului și un 

teritoriu adiacent pentru plimbare. Suprafața minimă a spațiului care îi revine 

pentru 1 pisică este de - 1m2. Partea încălzită/căptușită este necesară pentru a 

proteja pisicile de frig, precipitații, căldură excesivă și de alte fenomene 

meteorologice pentru a asigura temperatura minimă a aerului în interior de minim 

15°C. 

8.4.2. La intrare, în spațiul destinat pisicilor se va amenaja un antreu cu pereți de 

plasă. 

8.4.3. Terenul destinat plimbării pisicilor trebuie să fie situat în imediata apropiere 

a spațiului în care se află pisicile și să fie îngrădit din toate părțile, inclusiv din 

partea de sus. Suprafața terenului destinat plimbării pisicilor trebuie să fie suficient 

pentru plimbarea tuturor pisicilor din azil pe parcursul zilei. Numărul pisicilor care 

se pot plimba în același timp pe teritoriul respectiv este calculat reieșind din 

necesarul de spațiu de – 1 m2 per pisică. Pe terenul destinat plimbărilor trebuie 



amplasate diverse dispozitive de joacă pentru pisici. 

8.4.4. Pisicile pot fi plasate în boxe (cabine) separate, compartimente, voliere. 

Dimensiunea minimă a unei boxe este de lm2 per pisică. 

8.5. Cerințe pentru întreținerea câinilor 

8.5.1. Pardoseala volierelor va fi acoperită cu rumeguș sau alte materiale 

absorbante. Rumegușul trebuie schimbat în fiecare zi în totalitate, în timpul 

operațiunilor de curățare. Consumul mediu constituie aproximativ 0.8 kg de 

material/zi de așternut pentru un câine adult și 0.4 kg/zi de material/zi de așternut 

pentru pui. 

8.5.2. Pe timp de iarnă, pentru încălzirea volierelor este folosit fânul (paie), 

reieșind din necesarul de maxim 50 kg per cușcă (cabină) pe lună. Pe măsură ce se 

murdărește, fânul (paiele) din voliere va fi schimbat în totalitate. Pentru izolarea 

termică poate fi folosit și orice alt material accesibil, comod și sigur. 

8.5.3. Azilul de animale poate avea unul sau mai multe terenuri îngrădite, care să 

fie destinate plimbării animalelor și asigurării necesarului de mișcare și nevoilor de 

comunicare ale acestora. 

8.5.4. Toate terenurile destinate plimbării animalelor în aer liber, în cazul în care 

există asemenea spații, trebuie să fie îngrădite cu un gard și porți cu lacăte pentru a 

preveni evadarea animalelor. 

8.5.5. Dacă acest lucru este posibil, scoaterea la plimbare a câinilor trebuie 

asigurată de către angajații azilului sau de către voluntari, pe teritoriile special 

amenajate pentru plimbarea câinilor, unde animalul este adus ținut în lesă. 

8.5.6. Sistemul de drenaj al teritoriului destinat plimbării animalelor trebuie să 

prevină contaminarea cu fecale a teritoriului respectiv și a celor învecinate. 

8.5.7. Terenul destinat plimbării câinilor trebuie să fie suficient de spațios pentru a 

permite plimbarea în timpul zilei a tuturor câinilor din azil. Numărul patrupezilor 

scoși concomitent la plimbare este calculat reieșind din necesarul de 8m2 per câine, 

înălțimea gardului ce încercuiește teritoriul pentru plimbare a patrupezilor va fi de 

cel puțin 2m. 

8.5.8. Timpul acordat plimbării câinelui depinde de condițiile meteorologice și 

starea fizică a patrupedului și trebuie să fie de cel puțin 30 de minute pentru fiecare 

plimbare. Scoaterea la plimbare a câinilor poate fi asigurată de către voluntari, care 

pot scoate patrupezii și în afara azilului. 

8.5.9. În scopul finanțării bugetare, necesarul de hrană pentru câini se calculează 

reieșind din greutatea medie a patrupedului întreținut în punctul pentru deținere 



temporară, și constituie 20-25 kg. 

8.6. Cerințe pentru întreținerea pisicilor 

8.6.1. Spațiile destinate pisicilor vor fi prevăzute cu așternut pentru animale, litiere 

cu nisip, castroane care nu pot fi răsturnate. Apa nu trebuie să lipsească niciodată 

din aceste castroane. 

8.6.2. Litierele cu nisip trebuie instalate reieșind din necesarul mediu de 1 litieră la 

3 pisici. Litiera trebuie sa fie umplută cu nisip igienic. 

8.6.3. Curățarea litierelor trebuie efectuată zilnic. 

8.6.4. În scopul finanțării bugetare, necesarul de hrană pentru pisici se calculează 

reieșind din greutatea medie a pisicii întreținute în punctul pentru deținere 

temporară, și constituie 3.0-3.5 kg. 

 

8.7. Cerințe generale privind hrana animalelor 

 

8.7.1. Cățelușii și motănașii cu vârste cuprinse între 6-12 săptămâni trebuie hrăniți 

de 3-4 ori pe zi. 

8.7.2. Cățelușii și motănașii cu vârste cuprinse între 12 săptămâni și 12 luni 

(juniorii) trebuie hrăniți de 2-3 ori pe zi. 

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

8.7.4. Accesul liber la apă a animalelor trebuie asigurat în mod obligatoriu. Se va 

asigura apă permanentă în vas și va fi schimbată zilnic. 

8.7.5. Hrana și apa vor fi curate, fără impurități vizibile. 

8.7.6. Animalele sunt adăpate cu apă de la robinet. Hrana și mâncarea pentru 

animale trebuie să fie proaspătă, iar calitatea lor trebuie să corespundă normelor 

sanitare. Hrana trebuie să fie sănătoasă, gustoasă și suficientă, din punct de vedere 

a cantității și valorii nutritive, astfel încât să poată asigura menținerea sănătății, 

greutății normale și bunăstării animalului. Apa pentru adăpare trebuie turnată în 

vase detașabile care nu pot fi răsturnate. 

8.7.7. Hrana trebuie împărțită după finalizarea curățeniei încăperilor, volierelor, 

boxelor (cuștilor) în care sunt ținute animalele. 

8.7.8. Se recomandă hrănirea animalelor cu alimente uscate sau conservate. 

8.7.9. Cantitatea zilnică de mâncare a unui câine este stabilită, după cum urmează: 

În perioada aprilie-septembrie: 



 Hrană uscată pentru un câine adult.   ..........................      ..400 g/zi 

 Hrană uscată pentru un câine junior.   ............................   ..200 g/zi 

 Conservă de carne pentru cățeluși  ............. . . . . ..104g/3 ori pe zi 

 Conservă pentru femelele care alăptează (suplimentar) ... 150 g/zi 

În perioada octombrie-martie: 

 Hrană uscată pentru un câine adult .................................. 450 g/zi 

 Hrană uscată pentru un câine junior ................................ 250 g/zi 

 Conservă de carne pentru cățeluși ................... 104g/3 ori pe zi 

 Conservă pentru femelele care alăptează (suplimentar) ... 150 g/zi 

8.8.10. Pisicile sunt hrănite conform recomandărilor medicului veterinar, ținându-

se cont de caracteristicile fiziologice, specie, vârstă și sex, precum și recomandările 

producătorilor de hrană pentru animale, dar nu mai mult de 35g de hrană completă 

per 1 kg/zi de greutate corporală. 

8.8.11. Medicul veterinar poate prescrie hrană dietetică sau hrană suplimentară 

animalelor bolnave sau epuizate. 

8.8.12. Nu este permis hrănirea pisicilor cu alimente pentru câini și viceversa. 

8.8.13. În scopul planificării achiziționării hranei și asigurării controlului 

consumului acesteia sunt folosite formulare care sunt completate lunar și 

prezentate SEPA (pe numele conducătorului) cel târziu în prima zi a lunii imediat 

următoare. 

 

8.8. Norme de întreținere și de curățare în cadrul azilului 

 

8.8.1. Lista echipamentelor, instrumentelor și a agenților de curățare folosiți la 

curățare și dezinfectare este stabilită în baza ordinului aprobat de către punctele 

pentru deținere temporară, în modul stabilit. Nu se admite folosirea acelorași 

echipamente și mijloace igienice pentru curățarea blocurilor pentru deținerea 

animalelor, izolator sau blocurile de carantină, precum și alte spații. Pentru a se 

evita astfel de situații, inventarul și echipamentul trebuie marcat în mod 

corespunzător. 

8.8.2. Utilizarea aceluiași inventar și a produselor de curățare în blocuri pentru 

întreținerea animalelor, blocuri de carantină, izolator și în alte încăperi nu este 

permisă. Pentru aceasta, inventarul și produsele de curățare trebuie să fie etichetate 

corespunzător 

8.8.3. Toate spațiile, volierele, boxele (cuștile ) în care sunt ținute animale trebuie 

curățate și dezinfectate zilnic. 

8.8.4. Castroanele pentru mâncare, cele pentru apă și așternuturile trebuie 

dezinfectate cel puțin o dată pe săptămână. 



8.8.5. Se interzice curățarea și dezinfectarea cuștilor, așternuturilor sau a 

castroanelor direct în secțiile în care sunt ținute animalele. 

8.8.6. Igienizarea generală (curățarea, spălarea, dezinfectarea) a tuturor spațiilor, 

inclusiv a volierelor și spațiilor gospodărești, trebuie efectuată cel puțin o dată pe 

lună. 

8.8.7. După încheierea perioadei de întreținere, în blocul de carantină sau izolator, 

fiecare boxă eliberată va fi supusă dezinfecției obligatorii. 

8.8.8. Curățenia zilnică și dezinfectarea planificată a spațiilor în care sunt ținute 

animalele se efectuează în conformitate cu normele sanitar veterinare. 

8.8.9. Fiecare spațiu, volieră, boxă (cușcă) pentru ținerea animalelor trebuie să fie 

curățat și dezinfectat înainte ca în aceasta să fie plasat un alt animal. 

8.8.10. În timpul curățării spațiilor se va evita contactul animalelor cu apa și 

dezinfectanții, în cazul în care nu e posibilă prevenirea contactului, animalul 

urmează a fi repartizat într-o altă volieră pe parcursul efectuării curățeniei. 

8.9.11. Condițiile de colectare, stocare, evacuare (utilizare) a deșeurilor menajere 

solide și a celor biologice în azil se stabilesc în conformitate cu cerințele organelor 

de control sanitar epidemiologic și veterinare. Evacuarea și utilizarea deșeurilor 

menajere solide și a deșeurilor biologice este asigurată de organizațiile specializate, 

pe baza unui contract. 

8.9.12.Containerul pentru evacuarea (utilizarea) deșeurilor nu trebuie să fie 

supraîncărcat. Evacuarea deșeurilor se va efectua cel puțin de 3 ori pe săptămână.  

8.9. Controlul veterinar în punctul pentru deținere temporară 

8.9.1. Se interzice privarea de ajutor medical veterinar a animalelor bolnave sau 

rănite pe durata aflării acestora în punctul pentru deținere temporară. 

8.10.2. În momentul plasării animalului în punctul pentru deținere temporară, după 

examinarea inițială și înregistrarea animalului, medicul veterinar efectuează: 

 identificarea animalelor bolnave și rănite; 

 plasarea în carantină a animalelor bolnave și informarea imediată a 

Serviciului Veterinar din municipiul Strășeni privind toate cazurile de boli 

contagioase sau infecțioase (rabie); 

 proceduri terapeutice și de profilaxie; 

 stabilirea dietelor și regimurilor alimentare ale animalului, cântărirea. 

8.10.3. Medicul veterinar este obligat: 



 să inspecteze zilnic teritoriul și să verifice gradul de respectare a normelor 

sanitar veterinare în punctul pentru deținere temporară; 

 să inspecteze zilnic animalele și să controleze starea animalelor în punctul 

pentru deținere temporară. 

8.10.4.Orice procedură medicală veterinară la care a fost supus animalul trebuie 

înregistrată de către medicul veterinar în registrul corespunzător. 

8.10.5. În cazul absenței temporare a medicului veterinar la punctul pentru 

deținere temporară, examinarea animalelor se asigură de către asistentul medicului 

veterinar. 

8.10.6. Fiecare angajat al azilului de animale va primi instrucțiunile de rigoare 

pentru recunoașterea semnelor de boală a animalelor și atenționarea medicului 

veterinar asupra acestui fapt. 

9. Sterilizarea animalelor. 

9.1. Animalele fără supraveghere și fără stăpân care se află în punctul pentru 

deținere temporară trebuie să fie sterilizate (castrate) obligatoriu în cazurile în care: 

 sunt transmise cu drept de proprietate unui nou proprietar; 

 sunt transmise fostului proprietar, cu excepția situației descrise la punctul  9.2: 

 sunt transferate la azil. 

 

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

deținere temporară, nu vor fi supuse sterilizării (castrării). 

9.3. Se va asigura în mod prioritar sterilizarea femelelor luate în custodie sau 

solicitate înapoi de proprietari din punctul pentru deținere temporară. 

9.4. Până la sterilizarea animalului, medicul veterinar desfășoară examinarea 

clinică a animalului pentru a determina condițiile în care este posibilă sterilizarea. 

9.5. Se interzice sterilizarea (castrarea) animalelor a căror stare de sănătate nu 

permite desfășurarea unei asemeni intervenții chirurgicale. 

9.6. Temeiurile medicale pentru nesterilizarea (ne castrare), 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. 

9.7. Se interzice comportamentul dur și abuziv față de animale în timpul 

sterilizării.  

9.8. După sterilizarea animalelor se întocmește Actul de sterilizare și îngrijire a 

animalelor în secția staționară a centrului de sterilizare. 



9.10. 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 și 

fără stăpân. 

9.11. În timpul perioadei de întreținere a animalului după sterilizare, medicul 

veterinar trebuie să efectueze o examinare medicală zilnică a animalului. 

9.12. În perioada de îngrijire post-operatorie, după sterilizare (după castrare), în 

caz de necesitate animalului i se va acorda ajutor veterinar imediat. 

9.13. Perioada de reabilitare post-operatorie, după sterilizare va fi plătită din contul 

bugetului municipiului și nu va depăși 10 zile. 

10. Eutanasia, înhumarea și eliminarea cadavrelor animalelor. 

10.1. În cazul în care este necesară încetarea durerilor fizice insuportabile a 

animalelor neviabile, dacă există o boală incurabilă care a fost diagnosticată de un 

specialist în domeniul medicinii veterinare sau consecințe incurabile a 

traumatismului acut, incompatibile cu viața, de asemenea în cazul diagnosticării 

sigure a rabiei, după 15 zile de carantină - confirmată a rabiei se efectuează 

eutanasia. Procedura respectivă trebuie să fie efectuată de către medicul veterinar, 

care trebuie să argumenteze decizia. Pentru eutanasie trebuie să fie folosite 

medicamentele și anestezia care sunt permise de regulament și care vor garanta 

moartea rapidă și fără durere. 

10.2. Se interzice eutanasia animalelor din alte motive decât cele descrise în 

punctul 10.1. 

10.3 Decizia privind eutanasia se emite pentru fiecare animal separat. 

10.4 Decizia privind eutanasia este luată de un medic veterinar din centrul de 

întreținere temporară. 

10.5. În cazul în care animalul găsit are semne de proprietate și trece prin dureri 

insuportabile care nu pot fi înlăturate altfel, animalul poate fi eutanasiat doar cu 

acordul stăpânului, sau dacă stăpânul nu este găsit în decurs de 24 ore din 

momentul înregistrării animalului în punctul pentru deținere temporară, decizia cu 

privire la eutanasie se ia de către reprezentantul SEPA împreună cu medicul 

veterinar. 

10.6. Eutanasia animalelor care au mușcat oameni și care sunt suspectate de rabie 

este interzisă până la expirarea termenului de 14 zile. Astfel de animale trebuie să 

fie plasate în carantină unde vor fi examinate de către veterinar. Dacă diagnosticul 

de rabie se confirmă, medicul veterinar va lua decizia cu privire la eutanasia 

animalului. 



10.7. Procedura de eutanasie trebuie să înceapă cu anestezie generală profundă, 

după care va urma etapa care rezultă cu decesul obligatoriu. Se interzice 

provocarea morții animalului în stare conștientă. 

10.8. Se interzic următoarele metode de provocare a morții: 

 înecare, asfixiere, otrăvire: 

 injecții dureroase, utilizarea substanțelor relaxante în scopul eutanasiei, 

otrăvirea; 

 supraîncălzirea, utilizarea curentului electric, obstrucționarea respirației; 

 alte metode de provocare a morții însoțite de cruzime. 

10.9. Eutanasia animalelor poate fi efectuată doar de către medicii veterinari, în 

conformitate cu prevederile legislației Republicii Moldova. 

10.10. Metoda optimă de eutanasie, acceptată în practica internațională, o 

reprezintă injecțiile cu substanțe din grupul barbituratelor. 

10.12. Se admite utilizarea altor preparate recomandate de Agenția Națională 

pentru  siguranța a alimentelor agreate cu organizațiile pentru protecția animalelor. 

Acordul în acest sens va fi obținut de la cel puțin 3 organizații pentru protecția 

animalelor. 

10.13. În scopul tratării umane a animalului, trebuie să se aplice metoda cea mai 

puțin traumatizantă de introducere a preparatelor, luând în considerare 

dimensiunile animalului precum și caracteristicile anatomice și fiziologice ale 

acestuia. 

10.14. Eutanasia trebuie să fie efectuată de medicul veterinar într-o încăpere 

special amenajată, în care nu au acces persoane terțe, în cazuri excepționale, se 

permite accesul persoanelor terțe. 

10.15. La efectuarea eutanasiei, pe lângă medicul veterinar, e necesară prezența 

reprezentantului SEPA. În cadrul procedurii de eutanasie pot participa 

reprezentanți ai organizațiilor obștești pentru protecția animalelor (la exprimarea 

dorinței lor). 

10.16. Este interzisă efectuarea eutanasiei animalelor în prezența altor animale. 

10.17. Eliminarea cadavrului este permisă numai după constatarea rigidității 

cadaverice. După efectuarea eutanasiei este necesară curățarea și dezinfectarea 

spațiilor. 

10.18. După efectuarea eutanasiei animalului, va fi întocmit Actul de deces al 

animalului cu sau fără supraveghere și fără stăpân. 

10.19. Cazurile de eutanasie a animalelor sunt înscrise în Registrul de evidență a 

eutanasiei animalelor. 



10.20. Dacă cimitirul pentru animale sau groapa Bekkare nu se află lângă teritoriul 

punctului de deținere temporară, atunci Contractorul responsabil de deținerea 

animalelor trebuie să asigure depozitarea cadavrelor animalelor și a altor deșeuri 

biologice în congelatoare speciale și plasate în pungi de plastic, până în momentul 

când sunt preluate de către serviciul special pentru evacuarea cadavrelor. 

10.21. Utilizarea deșeurilor biologice din azilul pentru animale se efectuează în 

conformitate cu prevederile legislației veterinare a Republicii Moldova în locurile 

speciale. 

10.22. În azilul pentru animale se va asigura evidența cadavrelor animalelor, 

moarte în timpul operațiunilor de capturare sau deținere, sau prin eutanasie, 

inclusiv cu menționarea datei de transmitere a cadavrelor organizației care se 

ocupă cu eliminarea cadavrelor, denumirea organizațiilor și persoanelor care au 

efectuat aceste lucrări, în mod alternativ, dacă înhumarea sau eliminarea cadavrelor 

a fost efectuată de către Contractor, se indică data, locul de înhumare al cadavrelor. 

11. Adoptarea animalului de către un nou stăpân 

11.1. Dispoziții generale 

11.1.1. Adoptarea unui animal de către o persoană fizică sau juridică are loc doar 

după completarea de către acestea a formularului de restituire/adopție. 

1 l. 1.2.Formularul de restituire/adopție este adresat SEPA și poate fi depus imediat 

ce animalul a ajuns la punctul pentru deținere temporară. 

1 1.1.3.Animalele pot fi adoptate de la punctele pentru deținere temporară doar 

după ce medicul veterinar a efectuat următoarelor proceduri obligatorii: 

• controlul medical veterinar al animalului; 

• tratamentul de deparazitare generală al animalului; 

• vaccinarea animalului împotriva rabiei; 

• sterilizarea (castrarea) animalului; 

• îngrijirea post-operatorie a animalului; 

• marcajul animalului; 

• înregistrarea animalului în baza de date a animalelor cu stăpân și eliberarea 

unui pașaport pentru animale de companie, în care sunt indicate toate datele 

relevante, inclusiv cele privind vaccinarea și sterilizare (castrarea) 

animalului. 

11.1.4. În cazul în care în momentul adoptării animalului de către un nou stăpân 

animalul a fost deja sterilizat, vaccinat împotriva rabiei și marcat - procedurile 

respective nu se repetă. 

11.1.5. Animalul este transmis în grija noului său stăpân în conformitate cu 

Acordul privind transmiterea animalului în proprietate (în custodie). 



11.1.6. Accesul în azilul pentru animale, a persoanelor care doresc să-și recupereze 

sau să adopte un animal este permis de luni până vineri, între orele 12.00 - 17.00. 

11.1.7. Accesul în azilul pentru animale, a persoanelor care doresc să recupereze 

sau să adopte un animal are loc între orele specificate mai sus, conform 

regulamentului de ordine interioară, privind vizitarea punctului pentru deținere 

temporară, aprobat de către SEPA (șeful instituției) și publicate pe pagina de 

internet a SEPA. 

11.1.8. Recuperarea și adopția animalelor după înregistrare în azilul pentru 

animale poate fi efectuată pe toată perioada aflării animalelor în acesta. 

11.1.9. Pe durata primelor 3 zile lucrătoare de la data înregistrării, doar 

proprietarii își pot recupera animalele. 

11.1.10. Transmiterea animalelor capturate unui nou stăpân poate fi efectuată doar 

după expirarea celor 3 zile lucrătoare din momentul înregistrării animalului la 

punctul pentru deținere temporară. 

11.1.11. În cazul în care după adopția unui animai din azilul pentru animale se va 

găsi fostul stăpân și acesta va dori să-și recupereze animalul, noul stăpân este 

obligat să cedeze animalul fostului stăpân. 

11.1.12. În cazul în care stăpânul animalului a semnat anterior refuzul de întreține a 

animalului și acesta a fost ulterior adoptat, noul stăpân are dreptul să decidă dacă 

va întoarce sau nu animalul. 

11.1.13. Animalele capturate sau primite la azilul pentru animale în alt mod, nu vor 

fi vândute sau transmise în posesie persoanelor fizice și juridice pentru ca acestea 

să fie folosite în experimente medicale sau experimente de altă natură, să participe 

în lupte cu alte animale, să fie folosite ca hrană pentru alte animale, să fie utilizate 

la fabricarea unor produse sau oricare alte acțiuni care contravin valorilor și 

normelor morale universale. 

11.2. Căutarea noilor proprietari 

11.2.1. În scopul identificării unor noi proprietari pentru animale, Contractorul care 

se ocupă de întreținerea animalelor în azilul pentru animale, SEPA, poate atrage 

voluntari și organizații pentru protecția animalelor. 

În scopul identificării proprietarului, se recomandă următoarele acțiuni: 

 plasarea anunțurilor despre animale în mijloacele de informare în masă 

(ziare, radio, TV); 

 plasarea pe paginile de internet ale SEPA, organizațiilor pentru protecția 

animalelor, precum și pe paginile de internet, blogurile voluntarilor, 

informațiilor cu privire la animale și pozele acestora; 



 plasarea anunțurilor despre animale pe standuri, panouri informaționale și 

alte mijloace exterioare de publicitate din municipiu. 

11.3. Luarea animalului în custodie 

11.3.1 Persoanele fizice pot lua gratis în custodie din azilul pentru animale un 

animal pe an, organizațiile nonguvernamentale pot lua gratis în custodie din 

punctul pentru deținere temporară 100 de animale pe an. Pentru fiecare animal luat 

suplimentar în custodie, se va achita o taxă în mărimea stabilită de Primăria 

municipiului Strășeni. Achitarea taxei se face de către noul proprietar în favoarea 

Contractorului, care se ocupă de întreținerea animalelor în azilul pentru animale. 

11.3.2 Reprezentantul SEPA verifică în baza de date a animalelor cu proprietar, 

informația cu privire la persoana care vrea să ia un animal în custodie pentru a 

vedea dacă persoana dată mai deține animale. 

11.3.3 Anterior transmiterii animalului în custodie noului proprietar, reprezentantul 

SEPA va informa noii proprietari cu privire la regulile de deținere a animalelor de 

companie în municipiul Strășeni. 

11.3.4 În caz că animalul va fi ținut în spațiu liber de noul proprietar, persoană 

fizică, care dorește să ia animalul în custodie, trebuie să ofere reprezentantului 

SEPA dovada deținerii imobilului sau a teritoriului deținut cu drept de proprietate 

care va permite asigurarea condițiilor necesare pentru deținerea câinelui în aer 

liber, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la deținerea 

animalelor de companie în municipiul Strășeni. 

11.3.5.  Persoanele fizice pot lua animalul în custodie din azilul pentru animale cu 

respectarea următoarelor condiții: 

1. are vârsta de cel puțin 18 ani; 

2. prezintă buletinul de identitate în original sau copia acestuia; 

3. întocmește și semnează Actul de recuperare și Acordul de transmitere a 

animalului în proprietate (în custodie); 

4. prezintă informație cu privire la numărul de animale ce se află în 

proprietate, la ziua adopției; 

5. prezintă acordul scris al vecinilor dacă până la adopție proprietarul are: 

a) 3 sau mai mulți câini; 

 

11.3.6.  Persoanele juridice pot lua în custodie animale din azilul pentru animale cu 

respectarea următoarelor condiții: 

1. completează Formularul de adopție și Acordul de transmitere a animalului în 

proprietate (în custodie); 

2. prezintă originalul sau copia Certificatului de înregistrare: 

3. prezintă dovezi cu privire la disponibilitatea spațiului liber pentru deținerea 



animalelor suplimentare; 

4. prezintă contractul de arendă a teritoriului sau documentele ce atestă dreptul 

de proprietate asupra terenului pe care vor fi deținute animalele: 

5. prezintă ștampila organizației. 

11.3.7. Reprezentantul SEPA are următoarele obligații în azilul pentru animale : 

• să urmărească dacă returnarea animalului către fostul proprietar și luarea 

animalului în custodie din azilul pentru animale se desfășoară în 

conformitate cu condițiile prevăzute în prezentul Regulament; 

• să primească și să examineze toate documentele necesare de la persoanele 

care vor să-și returneze animalul sau să-l ia în custodie; 

• să întocmească și să semneze actul de predare-primire. 

11.3.8.  SEPA are dreptul să refuze cererea pentru adopție din următoarele motive: 

• noul proprietar nu dispune de condițiile corespunzătoare pentru deținerea 

animalului; 

• nu au fost prezentate toate documentele necesare; 

• există mărturii cu privire la faptul că persoana respectivă a dat dovadă de 

comportament crud față de animale în trecut și nu a respectat normele sanitar 

veterinare de întreținere a animalelor; 

• nerespectarea prevederilor contractuale, în cazul animalelor luate anterior în 

custodie din punctul pentru deținere temporară. 

 

11.3.10 Temeiul de refuz al adopției, cu argumentarea corespunzătoare, urmează a 

fi înscris în Formularul de adopție de către reprezentantul SEPA. 

12. Colectarea cadavrelor de animale 

12.1. Cererea pentru colectare a cadavrelor de animale este transmisă de către 

persoane fizice sau juridice către SEPA 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. 

12.2. Cererea pentru colectarea cadavrelor de animale este examinată de către 

SEPA imediat după primirea acesteia. SEPA întocmește ordinul pentru colectarea 

cadavrelor, pe care îl transmite echipei de colectare. Evidența ordinelor pentru 

colectarea cadavrelor se ține în Registrul ordinelor pentru colectarea cadavrelor de 

animale. 

12.3. Pentru a preveni răspândirea bolilor și a infecțiilor. Echipa de colectare are 

obligația să execute ordinele de colectare a cadavrelor de animale fără întârziere, în 

ziua primirii ordinului. Imediat după transportarea cadavrului, mașina se 

dezinfectează. 

12.4. Reprezentantul echipei 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 ale cadavrului 

animalului sunt transmise către SEPA. 

12.5. Contractorului și echipei acestuia, care colectează cadavrele animalelor li se 
interzice: 

• să se deplaseze la chemare fără să dețină ordinul privind colectarea 

cadavrelor de animale; 

• să colecteze cadavrul oricărui alt animal, dacă acesta nu este specificat în 

ordinul pentru colectarea cadavrelor de animale; 

• să accepte cereri directe, de la persoane fizice și juridice, pentru colectarea 

cadavrelor de animale; 

• să-și însușească cadavrul oricărui animal și să-1 vândă oricărei persoane 

fizice sau juridice. 

13. Accesul în punctul de deținere temporară 

13.1. Funcționarii responsabili din cadrul azilul pentru animale sunt obligați: 

 să organizeze programul de acces în azil a voluntarilor și 

reprezentanților organizațiilor pentru protecția animalelor în baza 

buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova, cu 

înscrierea într-un registru special al tuturor vizitatorilor și datele 

acestora; 

 să elaboreze și să prezinte SEPA pentru aprobare programul de lucru și 

orarul vizitelor azilului de către voluntari și reprezentanții organizațiilor 

pentru protecția animalelor pentru activități de voluntariat (îngrijirea 

animalelor în punctele pentru deținere temporară, precum și socializarea 

lor, identificarea foștilor proprietari sau noilor proprietari etc.) ; 

 să stabilească lista alimentelor interzise și recomandate pentru animale; 

 să efectueze un instructaj primar, zilnic pentru voluntarii din azil. 

13.2. Intrarea pe teritoriul azilului pentru animale este permisă voluntarilor prin 

filtrul sanitar, după ce s-au familiarizat cu regulile de vizitare a punctului pentru 

deținere temporară, cu prevederile Regulamentului cu privire la drepturile și 



responsabilitățile voluntarilor în punctul pentru deținere temporară, elaborat și 

aprobat de SEPA, deținând permisul (pentru o singură intrare sau permanent) emis 

de către funcționarii responsabili din cadrul punctului pentru deținere temporară. 

13.3. Pentru obținerea permisului pentru o singură intrare sau permanent, 

voluntarul va întocmi o cerere către azilul pentru animale. 

13.4. În azilul pentru animale sunt admiși: 

• toți cetățenii care doresc să viziteze azilul; 

• voluntarii care ajută la întreținerea și reabilitarea animalelor tară 

supraveghere și fără stăpân; 

• reprezentanți ai organizațiilor obștești, fundațiilor de caritate. 

Se permite vizita voluntarilor în azilul pentru animale de la ora 08:30 până 

la 17:00 

13.5. În azil este interzis accesul: 

• minorilor sub 16 ani neînsoțiți de un adult; 

• persoanelor în stare de ebrietate sau care sunt sub influența substanțelor 

narcotice sau psihotrope; 

• persoanelor agresive sau cu comportament inadecvat. 

14. Monitorizarea activităților Contractorului privind gestionarea animalelor 

fără supraveghere și fără stăpân. 

14.1. Monitorizarea activității Contractorilor responsabili de capturarea, 

transportarea, sterilizarea (castrarea), deținerea animalelor fără adăpost și stăpân 

sunt efectuate de: 

 reprezentanții Serviciul de Evidență si Proiecția Animalelor; 

  consilierii municipali; 

 reprezentantul Direcția teritorială pentru siguranța alimentelor; 

 organizațiile pentru protecția animalelor. 

14.2. Contractorii responsabili de capturarea, transportarea, sterilizarea (castrarea), 

deținerea animalelor fără supraveghere și fără stăpân sunt obligați, în cazul 

inspecțiilor programate și inopinate, să prezinte toate actele referitoare la animale, 

precum și toate animalele. Persoanele care efectuează controlul, au dreptul de a 

inspecta toate spațiile în care se află animalele. 

14.3. În cazul în care animalele fără supraveghere sunt transmise unui nou 

proprietar, aceștia trebuie să prezinte la cerere, animalul persoanelor și 

organizațiilor enumerate la punctul 14.1., care efectuează controlul Contractorilor. 

14.4. Pe teritoriul azilului pentru animale va fi stabilit cu marcaj special locul de 

parcare (pot fi câteva locuri) pentru mijlocul de transport special de transportarea 



animalelor. Descărcarea animalelor din mijlocul de transport special pentru 

transportul animalelor capturate are loc numai atunci când acesta staționează în 

acest loc de parcare. 

14.5. În cazul în care persoanele fizice sau juridice vor solicita instalarea de 

camere de supraveghere pentru transmitere on-line în spațiile pentru deținerea 

animalelor, cu acoperirea costurilor necesare pentru achiziția, instalarea, 

funcționarea utilajului corespunzător din propriile resurse - Serviciul Evidență si 

Protecție a Animalelor de Companie poate permite asemenea acțiuni. 

15. DISPOZIȚII FINALE 

 

15.1. Prezentul Regulament este obligatoriu pentru toate persoanele fizice și 

juridice ale municipiului Strășeni și oaspeții lui. 

15.2.Prezentul Regulament este adoptat prin decizia Consiliului Municipal, după 

organizarea consultarilor publice. 

15.3.Regulamentul poate fi modificat în cazul apariției unor noi prevederi legale, în 

conformitate cu Legea privind transparența în procesul decizional. 
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