
CONSILIUL ORĂȘENESC ORHEI                                                                                PROIECT 

DECIZIE 

Nr. _______________ 

Din __________ 2014 

Cu privire la aprobarea Regulilor  

de întreținere a animalelor domestice și păsărilor domestice 

pe teritoriul oraşului Orhei  

 

 În temeiul Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006privind administraţia publică locală, art. 14, 

alin. (2) lit. s
1
), în scopul reglementării condițiilor de întreținere a animalelor domestice, 

păsărilor domestice și responsabilizării deținătorilor lor pe teritoriul oraşului Orhei, examinând 

informaţia prezentată de viceprimarul oraşului Orhei dl Boţan Roman  

 

CONSILIUL ORĂŞENESC ORHEI DECIDE: 

1. Se aprobă Regulile de întreținere a animalelor domestice și păsărilor domestice pe 

teritoriul oraşului Orhei (se anexează).  

2. Se obligă autoritatea executivă a Consiliului orășenesc Orhei: 

-  să aducă la cunoștința locuitorilor or. Orhei Regulile de întreținere a animalelor 

domestice și păsărilor domestice pe teritoriul oraşului Orhei, inclusiv prin publicarea 

acestuia pe pagina web oficială a Primăriei or. Orhei.  

- Să informeze Direcția raională pentru Siguranța Alimentelor Orhei despre aprobarea 

Regulilor de întreținere a animalelor domestice și păsărilor domestice pe teritoriul 

oraşului Orhei și să remită în adresa acesteia o copie a prezentei decizii. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprimarului or. Orhei dl Boțan 

Roman. 

 

Primarul or. Orhei                                                                               Vitalie Colun 

Viceprimar                                                                                          Valentin Muntean 

Viceprimar                                                                                          Roman Boțan 

Viceprimar                                                                                          Ala Savin 

Secretar                                                                                               Ala Buracovschi 

Jurist                                                                                                    Roman Russu 

Responsabil                                                                                     Roman Boțan  

de elaborarea proiectului de decizie                                                tel. 023532950 

                                                                                                         e-mail: roman.botan@orhei.md 

 

 

mailto:ghenadie.manole@orhei.md


Anexă: 

la decizia Consiliului orăşenesc Orhei 

nr.____ din_____________ 

 

 

REGULILE      

DE ÎNTREŢINERE A ANIMALELOR ŞI PĂSĂRILOR DOMESTICE PE TERITORIUL 

ORAŞULUI ORHEI 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

1. Prezentele Reguli sunt elaborate în scopul reglementării modalității de întreţinere a 

animalelor domestice şi păsărilor domestice în teritoriul oraşului Orhei. 

2. Prevederile prezentelor Reguli stabilesc condițiile de întreținere ale animalelor domestice 

şi/sau păsărilor domestice și responsabilitățile deținătorilor lor, în vederea apărării sănătăţii 

animale şi sănătăţii publice, prevenirii modurilor necorespunzătoare și abuzive de întreținere 

a animalelor domestice și păsărilor domestice pe lângă gospodării. 

3. Prezentele Reguli au în calitate de obiective unificarea eforturilor tuturor organelor abilitate 

şi persoanelor interesate în soluţionarea problemelor controlului şi supravegherii sanitar-

veterinare a condiţiilor de întreţinere, nutriție şi aplicare a măsurilor de imunizare curative şi 

profilactice a animalelor domestice şi păsărilor domestice, deţinerii şi evidenţei lor, 

respectării normelor şi regulilor sanitar-veterinare de întreţinere a animalelor şi/sau păsărilor 

domestice şi, întru asigurarea şi crearea condiţiilor corespunzătoare de coexistenţă a lor în 

condiţii urbane. 

4. Prevederile prezentelor Reguli sunt obligatorii pentru deţinătorii de animale domestice şi/sau 

păsări domestice de pe teritoriul orașului Orhei. Întreținerea câinilor și pisicilor pe teritoriul 

orașului Orhei este reglementată prin reguli distincte. 

5. Prezentele Reguli prevăd noţiuni cu următoarele semnificaţii:  

- animale domestice – animale îmblânzite, crescute, întreținute şi reproduse de 

persoane fizice sau juridice pentru utilitate economică, producţia de carne și/sau 

de alte produse comerciale. Noțiunea, în sensul prezentelor Reguli,  se referă la  

bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline, asini, descendenții obținuți prin 

încrucișarea acestora, iepuri de casă, nutrii ș.a.  și nu se referă la câini, pisici, alte 

animale de companie. 

- păsări domestice (de curte)  – toate păsările care sunt crescute, întreținute şi 

reproduse de persoane fizice sau juridice pentru producţia de carne, de ouă de 

consum sau de alte produse comerciale. Noțiunea, în sensul prezentelor Reguli,  

se referă la  găini, curci, bibilici, raţe, gâște, prepeliţe, porumbei, fazani, 

potârnichi, precum şi păsări alergătoare (Ratitae), crescute sau ţinute în captivitate 

pentru reproducţie, producţie de carne sau de ouă pentru consum; 

- deţinător – persoană fizică sau juridică, indiferent de forma de proprietate şi 

statutul juridic, care deţine în proprietate, în posesiune sau în folosinţă 

permanentă ori provizorie animale în calitate de proprietar de animale şi/sau 

deţinător de exploataţie, sau de îngrijitor temporar al animalelor, inclusiv 

conducătorii grupurilor de animale, ai mijloacelor de transport în care se află 

animale, precum şi administratorii târgurilor sau expoziţiilor de animale, fermelor 

de animale, centrelor de colectare a animalelor şi unităţilor de sacrificare; 

- SITA – Sistemul de Identificare şi Trasabilitate a Animalelor, reglementat prin 

Legea nr.231-XVI din 20 iulie 2006 privind identificarea şi înregistrarea 

animalelor. SITA este un complex de elemente şi proceduri ce permit identificarea 



şi înregistrarea animalelor şi exploataţiilor (unități de animale, construcţii sau 

întreprinderi în aer liber în care sunt crescute, ţinute sau manipulate animale).  

II. CONDIȚIILE  DE ÎNTREŢINERE A ANIMALELOR DOMESTICE ȘI PĂSĂRILOR 

DOMESTICE 
6. Pe teritoriul orașului Orhei întreţinerea animalelor domestice şi păsărilor domestice de către 

persoane fizice, se permite în adăposturi amenajate în acest scop pe terenul proprietate 

privată, doar în zonele orașului în care sunt amplasate case individuale de locuit (gospodării 

particulare/private), ce dispun de curte (ogradă) și numai dacă prin aceasta nu se creează 

disconfort vecinilor – locatari ai gospodăriilor adiacente. 

7. Dacă casele individuale de locuit dispun de curţi de folosinţă comună întreţinerea animalelor 

domestice şi păsărilor domestice se permite doar cu acordul scris al tuturor coproprietarilor. 

8. Se interzice întreţinerea animalelor domestice şi păsărilor domestice (inclusiv a porumbeilor, 

albinelor, viermilor de mătase) în blocurile locative și în terenurile adiacente acestora, în 

apartamente din blocurile locative, balcoane, în locurile publice. 

9. Adăposturile și/sau locurile de întreținere în curţile gospodăriilor particulare se amplasează 

și se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului sau disconfort vecinilor.  

10. Adăpostul de întreţinere trebuie să fie amenajat şi dotat conform particularităţilor biologice 

ale animalelor sau păsărilor întreținute, iar locurile de întreţinere trebuie să fie îngrădite cu 

gard de o înălţime nu mai puţin de 1,5 m. 

11. Suprafaţa minimă a adăposturilor de întreținere trebuie să corespundă particularităţilor 

biologice ale animalelor sau păsărilor întreținute: 

a) asini, cabaline, bovine - 2,5– 6 m.p. la un cap; 

b) ovine şi caprine – 1,5 m.p. la un cap; 

c) porcine – 1,3 m.p. la un cap; 

d) iepuri -0,4-0,5 m.p. la un cap; 

e) găini – 6 capete la 1 m.p.; 

f) curcani – 3-4 capete la 1 m.p.; 

g) gâște – 4 capete la 1 m.p.; 

h) rațe– 4-5 capete la 1 m.p. ; 

i) prepelițe – 8 capete la 1 m.p. 

12. La amplasarea adăposturilor de întreținere ale gospodăriilor specializate (fermelor de 

animale) se ţine cont de direcţia vântului dominant şi de distanţa minimă faţă de sectorul 

locativ și/sau obiectele de menire social-culturală: 

a) 250 m pentru fermele mici (până la 20 bovine sau 20 porcine, până la 500 păsări); 

b) 500 m pentru fermele mijlocii şi mari (cu un efectiv de peste 20 bovine, mai mare de 

20 porcine sau mai mare de 500 păsări). 

 

 

III. RESPONSABILITĂȚILE DEŢINĂTORILOR DE ANIMALE DOMESTICE ȘI 

PĂSĂRI DOMESTICE 

13. Deținătorii sunt obligaţi: 

a) să respecte prezentele Reguli de întreţinere a animalelor domestice şi păsărilor 

domestice pe teritoriul orașului Orhei și legislația sanitar-veterinară în vigoare; 

b) să identifice și să înregistreze în baza de date a SITA, conform legislației în vigoare, 

animalele din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline, asini și descendenții 

obținuți prin încrucișarea acestora, toate exploatațiile (gospodăriile) în care se întrețin 

sau se manipulează aceste animale, fie fermă, stână, târg, abator, centre de colectare 

a animalelor.  Înregistrarea se efectuează la Oficiul teritorial al Operatorului 



Național (situat în incinta Direcției raionale pentru Siguranța Alimentelor 

Orhei), conform legislației în vigoare. 

c) să poarte întreaga răspundere pentru asigurarea şi garantarea sănătăţii animalelor 

domestice şi/sau păsărilor domestice, nutriției, protecţiei lor, protecţiei mediului şi a 

salubrităţii produselor obţinute de la ele sau din abatajul lor; 

d) să evite provocării de dureri, suferinţe sau vătămări inutile animalelor/pasărilor aflate 

în îngrijirea lor; 

e) să întreţină animalele/păsările şi adăposturile acestora, cu respectarea normelor 

sanitar-veterinare, fără să producă poluarea mediului înconjurător sau disconfort 

vecinilor; 

f) să menţină curăţenia în adăposturile de întreţinere şi teritoriile adiacente ale acestora; 

g) să respecte şi să aplice întocmai, măsurile stabilite de organele sanitar - veterinare de 

stat, pentru prevenirea şi combaterea bolilor la animale; 

h) să permită  personalului sanitar - veterinar autorizat, verificarea stării de sănătate a 

animalelor/păsărilor din gospodărie şi să-l sprijine în efectuarea operaţiunilor sanitar-

veterinare; 

i) să anunţe, fără întârziere, Direcţia  Raională   pentru  Siguranţa  Alimentelor Orhei şi 

Primăria orașului Orhei despre apariţia suspiciunilor sau îmbolnăvirilor la animalele 

domestice şi/sau păsările domestice, iar până la sosirea personalului sanitar - 

veterinar autorizat, să izoleze forţat animalele bolnave, pierite, ucise sau tăiate 

clandestin, fiind interzisă folosirea sau comercializarea cărnii sau a altor produse, 

subproduse şi semifabricate provenite de la aceste animale, fără aprobările prevăzute 

de legislația în vigoare. 

j) să prezinte animalele pentru efectuarea acţiunilor medicale veterinare de interes 

public, la locul, data şi ora stabilite de personalul sanitar - veterinar autorizat; 

k) să acorde sprijin Direcţiei  Raionale   pentru  Siguranţa  Alimentelor Orhei şi să 

contribuie la efectuarea acţiunilor medicale veterinare de interes public, inclusiv la 

imunizarea profilactică şi curativă a animalelor şi păsărilor; 

l) să respecte şi să aplice normele legale privind să mişcarea, transportul de animale și 

păsări domestice, în conformitate cu legislația în vigoare privind trasabilitatea 

animalelor; 

m) să aplice măsurile sanitar-veterinare privind prevenirea bolilor animalelor sau 

prevenirea răspândirii acestora în teritoriu; 

n) să efectueze regulat dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea adăposturilor de 

întreţinere; 

o) să efectueze curăţenia pe domeniul public, murdărit cu dejecții ca urmare a deplasării 

animalelor/ pasărilor aflate în îngrijirea lor; 

p) în cazul sacrificării animalelor domestice mari, se efectueze sacrificarea numai cu 

permisiunea şi sub supravegherea personalului sanitar - veterinar autorizat în locuri 

amenajate special pentru aceasta, iar produsele postabatoriale se vor utiliza numai 

după expertiza sanitar-veterinară a lor cu eliberarea documentelor corespunzătoare. 

q) în cazul pieirii animalelor și păsărilor din cauza bolilor, cadavrele acestora se vor 

transmite preventiv spre examinare Direcției Raionale  pentru  Siguranţa Alimentelor 

Orhei. 



r) să separe deşeurilor inerte şi reciclabile de gunoiul de grajd, pentru ca acesta să poată 

fi colectat și evacuat de către Întreprinderii Municipale „Servicii Comunal-Locative” 

Orhei. 

14. Deţinătorilor este strict interzis: 

a) retragerea forţată din mediul ambiant a animalelor sălbatice şi întreţinerea lor în 

condiţii casnice; 

b) întreținerea necorespunzătoare a animalelor și sau păsărilor domestice, producând 

poluarea mediului sau disconfort vecinilor– locatari ai gospodăriilor adiacente.  

c) păşunatul animalelor în spații publice, parcuri, zone de odihnă, zone de protecţie ale 

străzilor, şoselelor, etc. 

d) deplasării animalelor/ pasărilor pe spații publice, pe lângă edificii de menire social-

culturală (instituții publice, de învățământ, medicale ș.a.); 

e) abandonarea sau eliberarea animalelor și/sau păsărilor domestice pe care le dețin. 

f) evacuarea dejecţiilor animale şi a apelor reziduale rezultate din igienizarea 

adăposturilor în canale deschise, râuri, pe domeniul public (şanţuri, drumuri, căi de 

acces, alei, etc.) sau către gospodăriile particulare;  

g) deplasarea animalelor/ pasărilor pe lângă edificiile instituțiilor publice (instituții de 

învățământ, spitale,  instituții de menire socio-culturală); 

h) depozitarea gunoiului de grajd în spaţii deschise, în aproprierea locuinţelor 

individuale sau alte edificii de interes public sau privat; 

i) aruncarea/abandonare cadavrelor de animale sau pasări. 

 

VI. DISPOZIȚII FINALE 

15. Persoanele vinovate de încălcarea prezentelor Reguli, vor fi sancţionaţi  în conformitate 

cu legislaţia în vigoare. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notă informativă 

la proiectul de decizie cu privire la aprobarea Regulilor de întreținere a animalelor  

domestice și păsărilor domestice pe teritoriul orașului Orhei 

 

Regulile cu privire la întreținerea animalelor și păsărilor domestice pe teritoriul orașului Orhei, 

au fost elaborate, în temeiul art. 14 alin. (2) lit. s
1
) din Legea nr. 436-XVI din 28.10.2006 privind 

administraţia publică locală, în vederea reglementării condițiilor de întreținere ale animalelor 

domestice şi/sau păsărilor domestice și responsabilităților deținătorilor lor, în vederea apărării 

sănătăţii animale şi sănătăţii publice, prevenirii modurilor necorespunzătoare și abuzive de 

întreținere a animalelor domestice și păsărilor domestice pe lângă gospodării. 

Problema animalelor și păsărilor domestice pe teritoriul orașului necesită o atenție sporită, fiind 

cazuri când întreținerea acestora provoacă neînțelegeri între vecini, dar și cazuri în care numărul 

animalelor întreținute nu corespunde condițiilor. Nerespectarea obligațiilor din prezentele Regul 

vor da posibilitatea Direcţiei  Raionale   pentru  Siguranţa  Alimentelor Orhei, organ cu atribuții 

de control în domeniu să constate și să sancționeze încălcările acestora, conform art.158 din 

Codul Contravențional al R. Moldova. 

Prezentele Reguli au în calitate de obiective unificarea eforturilor tuturor organelor abilitate şi 

persoanelor interesate în soluţionarea problemelor controlului şi supravegherii sanitar-veterinare 

a condiţiilor de întreţinere, nutriție şi aplicare a măsurilor de imunizare curative şi profilactice a 

animalelor domestice şi păsărilor domestice, deţinerii şi evidenţei lor, respectării normelor şi 

regulilor sanitar-veterinare de întreţinere a animalelor şi/sau păsărilor domestice şi, întru 

asigurarea şi crearea condiţiilor corespunzătoare de coexistenţă a lor în condiţii urbane. 

 

Viceprimar 

Roman Boțan 

 

 

 

 

 


