
Anexa: 

Nr. 1 la decizia  4/10 din 27.06.2013 

 

R E G U L I L E 

 

de întreţinere a cîinilor  şi pisicilor în localitătea or. Nisporeni și extravilan 

şi luarea sub control a problemei animalelor vagabonde. 

 

1. Dispoziţii generale 

 

1.1 Prezentele reguli sînt elaborate având ca obiect   ameliorărea situaţiei 

epizootice,soluţionării problemei animalelor vagabonde  şi prevenirea 

proliferării lor pe domeniul public,reglementării modalităţii întreţinerii 

pisicilor şi cîinilor în teritoriu , a incidentelor provocate de acestea şi mărirea 

gradului de confort şi siguranţă al populaţiei localităţii or. Nisporeni și 

extravilan. 

1.2 Prevederile prezentei legi stabilesc drepturile şi obligaţiunile proprietarilor şi 

posesorilor de cîini şi pisici - /în continuare animale de companie/  indiferent 

de forma lor juridică,precum şi a autorităţilor publice locale în vederea 

prevenirii şi evitării rabiei şi a altor boli parazitare comune animalelor şi 

omului. 

1.3 Prezentele reguli au în scop unificarea eforturilor tuturor organelor şi persoane 

interesate in soluţionarea problemelor deţinerii evidenţei,vaccinării animalelor 

de companie,respectarea normelor sanitar veterinare şi de întreţinere a lor 

pentru a asigura locuitorii localotăţii un mod civilizat de coexistenţă. 

1.4 Prevederile prezentei legi sint obligatoriu pentru toţi proprietarii şi posesorii de 

animale de companie. 

 

NOTA nr.1 

   Animale de companie – animale crescute şi întreţinute de om fără     interes  

economic, ca ocupaţie secundară (e.g.: paza unor obiective,sprijinirea persoanelor 

bolnave sau handicapate, procedee medicale alternative etc.) sau pentru petrecerea 

timpului liber, incluzând în mod special câinii şi pisicile, dar şi alte specii de 

animale(păsări exotice etc.) 

 

Prevederile prezentelor reguli prevăd noţiune de cîini agresivi,care include 

cîini cu o înălţime mai mare de 40,0 cm.,cu o înălţime mai mică de 40,0 cm,dar 

sînt de rasele pitbulterier american,bulterier,stafordterier ectr. 

 

 

2. Obligaţiunile  deţinătorilor de cîini şi pisici 

 

2.1  Toate persoanele fizice şi juridice - posesori de cîini şi picsici  sînt obligaţi: 



2.2 Să înregistreze cînii şi pisicile mai mari de 3 luni la  Primăria or. Nisporeni şi 

DRSV şi SPOA. 

2.3  Deţinătorii de cîini socotiţi ca agresivi /conform notei nr.1/vor fi înregistraţi şi 

certificaţi de MAI/CPR ori Asociaţia Cinologică care ar confirma că au fost testaţi 

şi socotiţi ca adaptaţi social. 

2.4  Anual se vaccinează împotriva rabiei la servicii  veterinare competente.Sînt 

vaccinate animalele în vîrstă mai mare de 3 luni. 

2.5 Imediat să anunţe Direcţia Sanitar Veterinară ,medicul veterinar de liberă 

practică care deserveşte localitatea despre înbolnăvire,schimbări deviante în 

comportament,deces suspect ale animalelor de companie. 

2.6 Imediat sa anunţe Direcţia raională Sanitar Veterinară despre cazurile de 

agresiune,cazuri de muşcături a oamenilor de cîinii ce le aparţim,animalele imediat 

trebue prezentate la  serviciu sanitar-  veterinar pentru control şi investigaţii. 

Sa prezinte, la   cererea   Direcţiei raionale Sanitar Veterinare   , cîinii, pisicile 

pentru efectuarea controlului, investigaţiilor diagnostice şi vaccinărilor  

profilactice. 

2.7. Să plimbe cîinii numai in locurile destinate acestui scop şi nici într-un caz  în 

scuare, grădiniţe, locuri de  odihnă şi  grădini publice. 

NOTAnr.2: 

Incintele în care există câini de pază antrenaţi, în stare liberă, vor fi 

semnalizate obligatoriu de proprietarul/administratorul acestora cu un 

panou nedetaşabil cu dimensiunile de 15 × 25 cm, aplicat la fiecare intrare 

şi pe gardul care delimitează amplasamentul la intervale de 25 m, 

reprezentând un profil de cap de câine, însoţit de inscripţia „CÂINE 

PERICULOS”, ambele elemente reprezentate în relief, de culoare neagră 

pe fond alb. 
 

2.8. Să se deplaseze cu cîinii  în curţile comune,  parcuri şi pe străzi numai cu 

cureluşa  şi jetonul /ri paşaportul de înregistrare/, iar cîinii  agresivi şi cu botniţă/ 

sau conform notei nr.3 /. 

2.9 Deţinătorul e obligat instantaneu să ea  măsuri pentru liniştirea propriului 

animal atunci când acesta se manifestă agresiv faţă de oameni ori alte animale. 

 

NOTA nr.3: 

Obligatoriu-cîinii din rasele socotite ca agresivi ori câinii care au 

muşcătura suficient de puternică încât să poată provoca răni periculoase 

vor purta o botniţă potrivită rasei şi vârstei animalului ori de câte ori sunt 

conduşi în spaţii publice sau private cu acces public unde pot intra în 

contact cu persoane/animale străine. 

 

2.10.  În caz de perdere a animalului ,  proprietarul este obligat să prezinte 

organului care a înregistrat animalul certificatul respectiv care ar confirma lipsa 



animalului  în punctele izolatoare de  primire a  animalelor. 

2.11. Să vîndă cîinii şi pisicile numai  la pieţile  specializate cu certificatul eliberat 

de către direcţia Sanitar-Veterinară raională Nisporeni. 

 

3. Deţinătorilor de cîini li se interzice: 

 

3.1 plimbatul cîinilor în locuri neautorizate de către primării, scăldatul lor în 

bazine de apă şi lacuri, circulaţia liberă pe raza localităţilor cu cîini fără lesă şi 

botniţă, precum şi intrarea cu cîini în localurile publice - magazine, pieţe de 

desfacere a produselor agroalimentare, parcuri, scuaruri, stadioane ,cimitire şi 

mijloace de transport în comun. 

 

NOTA nr.4 

Cu excepţia magazinelor de profil cinologic,farmacii veterinare , Prin 

excepţie de la prevederile date-accesul în spaţiile amintite va fi permis doar 

nevăzătorilor care sunt conduşi de câini special antrenaţi. 

Nu vor fi supuşi acestui regim cîinii de serviciu ai Ministerului Apărării, 

Ministerului Afacerilor Interne şi ai trupelor militare de frontieră la 

executarea funcţiilor de serviciu în cazuri excepţionale. 

 

3.2 vînzarea, procurarea, participarea la expoziţii, precum şi transportarea 

animalelor cu orice tip de transport în alte localităţi fără certificatul de la serviciul 

sanitar-veterinar de stat. 

3.3 Conducătorilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, indiferent de 

forma de proprietate, şi persoanelor particulare li se interzice deţinerea cîinilor 

vagabonzi pe terenurile întreprinderilor şi în curţile caselor de locuit. 

3.4  Este interzisă lăsarea liberă a câinilor în incintele unde intrările sunt deschise 

permanent sau împrejmuirile nu pot împiedica ieşirea acestora din amplasament. 

 

 

NOTĂ nr.5 

Prin excepţie de la prevederile prezentelor reguli animalele ale căror 

mod de viaţă necesită o mobilitate crescută (ex. pisici) vor avea 

posibilitatea să îşi satisfacă necesităţile de mişcare neasistate de stăpân sau 

de vreun supraveghetor cu condiţia ca: 

(a) acest lucru să nu producă deranj locuitorilor din zonă ori vecinilor. 

(b) animalul să nu fie pus în situaţia de a supravieţui pe cont propriu sau din 

mila altor cetăţeni. 

4. DEŢINĂTORII DE CÎINI AU DREPTUL: 

4.1 să ţină un cîine în apartamentul folosit de o singură familie, iar în 

apartamentul folosit de cîteva familii - numai cu acordul tuturor locatarilor; 



4.2  să ţină în curţile de folosinţă comună - 1 sau 2 cîini legaţi ziua şi noaptea la 

10 m de la apartamente; 

4.3  să ţină în curţile particulare cîini legaţi sau liberi, dacă curţile sînt îngrădite 

bine,în context cu nota nr.2. 

4.4  să ţină cîinii de pază pe terenul întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor 

- numai legaţi, în context cu nota nr.2. 

4.5  să scoată cîinii din apartamente, teritorii izolate în curţi comune, pe străzi 

numai cu lese ,iar cei clasificaţi ca periculoşi –în conformitate cu nota nr.1 ,aliniat 

5. OBLIGAŢIUNILE ORGANELOR DE GESTIONARE A FONDULUI 

LOCATIV 

 

5.1. Înregistrează  animalele   prezentate şi eliberează  posesorilor acestora 

certificatul de înregistrare   a cîinelui sau a pisicii  concomitent cu  încasarea plăţii 

pentru cheltuelile de înregistrare. 

2.2. Prezintă lista posesorilor de animale la DRSV  Nisporeni pentru vaccinarea 

împotriva rabiei. 

5.3. Încasează plata pentru întreţinerea animalelor cu comodităţi  parţiale sau 

depline,dacă  în aceste locuinţe nu există contoarele necesare . 

5.4. Efectuiează anual ( octombrie - decembrie ) recensămîntul animalelor şi 

prezintă listele respective DRSV al r-nului Nisporeni. 

5.5. Efectuează controlul permanent de respectare a locurilor de plimbare a 

cîinilor/ce déjà au fost întocmite  şi întărite/. 

5.6 .Anunţă  poliţia în scopul sancţionării conducătorilor de întreprinderi,instituţii 

şi locuitorilor r-nului Nisporeni care hrănesc şi întreţin animale vagabonde pe 

teritoiul întreprinderilor,în curţile de folosinţă  comună şi în alte locuri  publice. 

5.7. Aduc la cunoştinţa locatarilor din teritoriu Regulile în vigoare,informează 

periodic populaţia prin intermediul  mass-media /ori alte modalităţi-se indică 

/despre: 

-locul  de întreţinere a cîinilor şi pisicilor pierduţi sau rătăciţi,actele necesare şi 

condiţiile de răscumpărarea lor de către stăpîn, 

-numărul,amplasarea şi programul de lucru al terenurilor de plimbare a 

cîinilor,adrsele şcolilor şi cluburilor chinologice,asociaţilor amatorilor şi de 

protecţie a animalelor. 



5.8. Informează  Regia Autosolubritate /ori alte organe ce se ocupă de acest 

gen/despre locul aflării cadavrelor animalelor pierite în teritoriul gestionat,în 

scopul colectării lor urgente. 

5.9. Organizează,pînă la 31 decembrie 2013,prin intermediul întreprinderilor 

raionului de gestionare a fondului locativ,catagrafierea şi înregistrarea tuturor 

cîinilor şi pisicilor din  or. Nisporeni cu eliberarea certificatului de înregistare şi a 

getonului numerotat pentru  animalele înregistrate.Datele de evidenţă şi 

înregistrare  vor fi folosite pentru aplicarea taxelor respective şi elaborarea 

planurilor de vaccinare şi imunizare profilactică a animalelor contra rabiei,pestei şi 

altor boli infecţioase. 

5.10. Prezintă inspectoratului fiscal raional ,pînă la 31 martie 2013 a anului 

următor după cel gestionat,o copie a listelor de evidenţă a animalelor deţinute de 

locuitorii şi agenţii economici din municipiu. 

5.11. Va marca,pînă la 1 septembrie 2013,perimetrele ( graniţele) terenurilor de 

plimbare a cîinilor,le va îngrădi şi le va amenaja conform minimului necesar al 

cerinţelor în vigoare pentru astfel de terenuri,va organiza paza,salubrizarea şi 

perceperea  plăţii pentru fregventarea lor de către posesorii de cîini conform 

tarifelor aprobate sau a abonamentelor lunare,trimestriale,semestriale sau anulate. 

5.12. La procesul de înregistrare a cîinilor stăpînii lor fi familiarizaţi cu prevederile 

prezentelor Reguli,normele şi taxele de întreţinere a animalelor în primăria or. 

Nisporeni,cu lista şi cu schema amplasării terenurilor pentru plimbarea 

cîinilor,stabilite,repartizate,aprobate şi amenajate de către subdiviziunile Primăriei 

raionului Niaporeni,cu tarifele de plată pentru deservirea,salubrizarea,amenajarea 

şi paza lor. 

Acelaşi set de documente va fi afişat/se indica locurile unde vor fi afişate. 

Împreună cu setul de documente menţionat vor fi afişate normele şi regulile 

igienice şi sanitar-veterinare,de control,vaccinare şi imunizare a animalelor contra 

rabiei,pestei şi altor boli infecţioase,precum şi adresa cu telefoanele de urgenţă ale 

instituţiilor medicale şi sanitar-veterinare şi celor mai apropiate secţii de poliţie şi 

informaţie referitor la măsurile aplicate. 

6. POLIŢIA  MUNICIPALĂ DE SECTOR 

6.1 În comformitate cu Legea despre poliţie şi a legislaţiei în vigoare vor 

supraveghea /controla/ respectarea prevederilor regulilor de întreţinere a cîinilor în 

timpul plimbărilor acestora de către stăpîni{  jeton,zgardă,botniţă -pentru cîinii 

agresivi  } 

 



NOTĂ nr.6 

Prin excepţie de la prevederile  purtarea echipamentelor amintite 

nu este obligatory pentru câinii special antrenaţi şi testaţi în acest scop 

de către Asociaţia Cinologică  ori MAI afiliată la respectiv la expoziţii, 

competiţii, filmări sau alte evenimente, în cazul în care deţinătorul îşi 

asumă în scris responsabilitatea pentru orice accident  provocat de 

animale, dacă acesta ar fi putut fi prevenit prin purtarea 

echipamentelor restrictive. 

 

6.2 Va  acorda în permanenţă tot sprijinul necesar şi ajutorul necesar la 

neutralizarea animalelor vagabonde din teritoriu. 

6.3 În cazul depistării  a încălcărilor prevederilor  regulilor  menţionate. 

 

7. Responsabilitatea pentru încălcarea prezentelor Reguli 

 

7.1 Vinovaţii de încălcarea regulilor nominalizate vor fi sancţionaţi conform 

,, CODULUI  CONTRAVENŢIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA” 

Şi anume:art.157 .Punct 5-10 

(5).Eschivarea de la vaccinarea cîinelui contra rabiei  se sancţionează cu amendă 

de pînă la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de 

pînă la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. 

    (6) Circulaţia liberă pe raza localităţii sau transportarea în transportul public de 

persoane a cîinilor agresivi sau a celor din categoria periculoşi fără lesă şi botniţă  

  se sancţionează cu amendă de pînă la 20 de unităţi convenţionale. 

    (7) Neasigurarea curăţirii deşeurilor provenite de la animalul plimbat de 

proprietar în afara locuinţei  se sancţionează cu amendă de pînă la 50 de unităţi 

convenţionale. 

    (8) Vînzarea, participarea la expoziţii, transportarea animalului de companie în 

alte localităţi fără carnetul de sănătate al animalului   se sancţionează cu amendă 

de pînă la 5 unităţi convenţionale. 

    (9) Încălcarea termenelor de depunere la organele de poliţie a informaţiei 

privind deţinerea cîinilor din categoria celor periculoşi  

    se sancţionează cu amendă de pînă la 50 de unităţi convenţionale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de pînă la 100 de unităţi convenţionale aplicată 

persoanei cu funcţie de răspundere. 

    (10) Refuzul de a elimina animalul mort sau îngroparea animalului în loc 

neautorizat   se sancţionează cu amendă de pînă la 10 unităţi convenţionale 

aplicată persoanei fizice, cu amendă de pînă la 20 de unităţi convenţionale 



aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.în baza proceselor verbale întocmite 

de către colaboratorii poliţiei  în comun cu  inspectorii Direcţiei Sanitar Veterinar 

Nisporeni. 

şi158. Punct .1-2 

(1) Încălcarea interdicţiilor sau a regulilor de întreţinere a cîinilor, pisicilor şi altor 

animale, aprobate prin decizie a autorităţii administraţiei publice locale,   se 

sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale 

aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 20 la 40 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.  

    (2) Plimbarea cîinilor sau altor animale în locuri publice contrar regulilor 

aprobate prin decizie a autorităţii administraţiei publice locale  se sancţionează cu 

amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale. 

 

Secretar al consiliului 

..........................                                                           data  .................................. 

 

 

 


