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Regulamentul 

de creștere și deținere a animalelor domestice și a păsărilor de curte pe teritoriul 

comunei Cubolta 

 

I.Dispoziții generale 

 

 1.1. Regulamentul de creștere și deținere a animalelor domestice și a păsărilor 
de curte pe teritoriul comunei Cubolta (în continuare Regulament) este elaborat în 
temeiul Legii nr. 221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară, Legii 
nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală și altor acte legislative 
și normative în vigoare, în vederea reglementării condițiilor de întreținere a 
animalelor domestice și a păsărilor pe teritoriul comunei Cubolta. 
 1.2. Regulamentul stabilește îndatoririle și atribuțiile persoanelor fizice și 
juridice proprietate sau deținătoare de animale domestice și păsări, indiferent de 
fosrma lor juridică de organizare, precum și ale autorităților administrației publice 
locale, în scopul apărării sănătății animalelor și sănătății publice, prevenirii și 
evitării bolilor comune animalelor și omului precum și protecția mediului. 
 1.3.Regulamentul are ca scop unificarea eforturilor tuturor organelor abilitate și 
persoanelor interesate în soluționarea problemelor controlului și supravegherii 
sanitar-veterinare a condițiilor de întreținere, alimentație și aplicare a măsurilor 
curative și profilactice de imunizare a animalelor domestice și a păsărilor, deținerii 
și evidenței lor, achitării taxelor locale stabilite de către autoritățile administrației 
publice locale, respectării normelor și regulilor sanitar-veterinare de întreținere a 
animalelor domestice și a păsărilor și, întru asigurarea și crearea condițiilor 
corespunzătoare de coexistență a acestora în condișii rurale. 
 1.4.Prevederile Regulamentului sunt obligatorii pentru toți proprietarii și 
deținătorii de animale și păsări din comuna Cubolta 

 



II. Regulile de creștere și deținere a animalelor domestice și a păsărilor de 
curte. 

 

2.1.Locuitorii comunei Cubolta, au dreptul să întrețină pe lîngă gospodăriile 
private animale domestice, pentru necesitățile personale astfel încît acestea să nu 
producă impact negativ asupra vecinilor și a comunității în ansamblu. 

2.2. Pentru înteținerea animalelor domestice proprietarul este obligat să întreprindă 
acțiuni de înregistrare și vaccinare a animalelor, în modul stabilit de legislația în 
vigoare. 

2.3. Întreținerea animalelor domestice pe lîngă gospodăriile private, nu poate fi 
efectuată cu depășirea numerelor de capete stabilite de prezentul regulament. 

2.4. Pe lîngă gospodăriile private în intravilanul localității comunei Cubolta, nu pot 
fi întreținute animale domestice ce nu depășesc numărul de: 

          - Cabaline (cai) – 2 capete; 

          - Bovine (vite mari cornute) – 5 capete; 

         - Porcine (porci) - 3 capete 

         - Ovine și caprine (oi, capre) -20 capete; 

         - Păsări – 200 capete. 

         - Cîini - 2 capete. 

 

2.5. Deținerea animalelor domestice și a păsărilor de curte peste numărul prevăzut 
la pct.2.4., este permisă și poate fi realizată prin constituirea 
fermelor/microfermelor în extravilanul localității cu respectarea prevederilor 
legislației în vigoare, deținătorii de ferme/microferme  sunt obligați să efectuieze  
controlul medical obligatoriu al ciobenilor. 

2.6. Se interzice pe perioada pășunatului întreținerea animalelor (ovinelor, 
caprinelor) în intravilan (în gospodăriile proprii ale posesorilor de ovine, caprine). 

2.7. Dejecțiile animalelor pot fi depozitate provizoriu în curțile private în modul în 
care să nu provoace miros neplăcut, fum, pulberi și alte consecințe negative în 
volum de pînă la 5 m³. 



2.8. Este interzis ca dejecțiile animalelor și apelor reziduale să fie dirijate spre 
șanțuri, canale deschise, rîuri, pîrîuri și ape stătătoare. 

2.9. Persoanele fizice și juridice, proprietare sau deținătoare de animale productive 
și păsări, sunt obligate: 

 

      a.   Să poarte întreaga răspundere pentru asigurarea și garantarea sănătății 
animalelor și păsărilor, protecției lor, protecției mediului și salubrității produselor 
obținute de la ele sau din abatajul lor; 

       b.  să anunțe, fără întîrziere, reprezentanții autorităților publice de 
supraveghere sanitar-veterionară și organul administrației publice locale despre 
apariția suspiciunilor sau îmbolnăvirilor la animalele și păsări iar, pînă la sosirea 
medicului veterinar, să izolezeforțat animalele bolnave, pierite, icise sau tăiate 
clandestin, fiind interzisă folosirea sau comercializarea cărnii sau a altor produse, 
subproduse și semifabricate provenite de la aceste animale, fără aprobarea 
medicului veterinar. 

      c. să anunțe reprezentanții autorității publice despre supravegherea sanitar-
veterinară  și organele administrației publice locale despre dobînda, cumpărarea, 
înstrăinarea, vînzarea, dispariția, moartea, tăierea animalelor și orice alte 
evenimente privind mișcarea animalelor; 

      d. să prezinte animalele la locul, data și ora stabilite de medicul veterinar de 
stat și să acorde sprijin reprezentanților autorității publice de supraveghere sanitar-
veterinară la efectuarea acțiunilor medicale veterinare de interes public, inclusiv la 
imunizarea profilactică și curativă a animalelor și păsărilor; 

       e. să anunțe reprezentanții autorității publice de supraveghere sanitar-
veterinară și să solicite certificatul veterinar, ori alte documente necesare în 
vederea mișcării sau transportului de animale și păsări; 

       f. să prezinte, la solicitarea reprezentanții autorității publice de supraveghere 
sanitar-veterinară, originale sau copiile documentelor și certificatelor ce însoțesc 
animalele și păsările; 

     g. să comercializeze produse, subproduse și semifabricate provenite de la 
animale și păsări, doar în cazurile respectării perioadelor de așteptare sau de 
întrerupere, dacă animalele au fost tratate cu preparate medicale veterinare; 

     h. să nu pună la dispozița reprezentanților autorității publice locale de 
supraveghere sanitar-veterinară animalele și păsările sau produsele, subprodusele și 



semifabricatele provenite de la ele, sau din abatajul lor, în vederea examinării și 
testării acestora, depistării unor substanțe interzise de afi utilizate î scopuri sanitar-
veterinare, sau a altor factori nocivi; 

     i. să respecte măsurile de interzicere sau de restricție privind comercializarea 
produselor, subproduselor și semifabricatelor ce sunt improprii consumului uman, 
ori pentru nutriția animalelor, precum și dispozițiie autorității publice de 
supraveghere sanitar-veterinară, referitoare la distrugerea sau nimicirea lor; 

    j. să aplice condițiile sanitar-veterinare privind cerințele de igienă, de înteținere, 
nutriție, îngrijire, reproducție și folosire rațională a animalelor, precum și măsurile 
suplimentare stabilite de către autoritățile publice locale de supraveghere sanitar-
veterinară; 

    k. să aplice măsurile sanitar-veterinare privind prevenirea bolilor animalelor sau 
prevenirea răspîndirii acestora în teritoriu; 

     l. să poarte întreaga răspundere cît privește asigurarea securității, supravegherii, 
îngrădirii animalelor și a păsărilor; 

     m. să respecte condițiile stabilite de legislația în vigoare sau de actele normative 
cu referire creșterea și deținerea animalelor domestice și a păsărilor de curte. 

      Se obligă deținătorii de ferme, microferme (stîini) să efectuieze controlul 
medical obligatoriu persoanelor  încadrate  în calitate de ciobeni. 

 

III. Regulile de creștere și deținere a animalelor de companie 

 

 În sensul prezentului regulament, vor fi considerate animale de companie – 
orice fel de animal ținut de către om în special pe lîngă casă, sau în curtea sa pentru 
agrement, companie, pază inclusiv de serviciu (cîini, pisici, păsări, rozătoare). 
 Proprietarii și deținătorii animalelor de companie au următoarele obligații: 
a) de a asigura aplicarea normelor sanitare veterinare și de zooigienă privin 
adăpostirea, hrănii, îngrijirea, reproducția, exploatarea, asistența, protecția și 
bunăstarea animalelor; 
b) de a sigura animalele în cantitate suficientă de hrană și apă, somn, precum și 
de ai asigura posibilitatea mișcării; 
c) să ia măsurile necesare pentru a nu lăsa animalele să devină libere sau de a nu 
le părăsi (abandona); 
d) să informeze în regim de urgență reprezentanții autorității publice de 
supraveghere sanitra-veterinară și autoritățile publice locale despre fiecare caz de 



îmbolnăvire sau epizootie a animalelor deținute, după caz, despre mușcăturile și 
traumele provocate oamenilor sau animalelor domestice; 
e) să asigure acoperirea daunelor pricinuite de animalul de companie inclusiv 
cheltuielile legate de imunizarea și acordarea ajutorului medical persoanelor care 
au suferit în urma mușcăturilor, traumelor provocate de către animal; 
f) să îndeplinească alte obligații prevăzute de prezentul regulamaent și alte acte 
din domeniu. 
 

 Cetățenii care întrețin cîini și pisici, vor avea în mod obligatoriu carnet de 
sănătate al animalului, care trebuie să cuprindă toate acțiunile sanitar-veterinare 
(vaccinări, deparazitări). 
 Cetățenii care au în proprietate atît construcția cît și terenul aferent acestuia pot 
să întrețină cîini, pisici și alte animale de companie, numai dacă îngrădirea 
proprietății este corespunzătoare și nu permite ieșirea animalelor pe domeniul 
public sau privat al comunei, ori pe altă proprietate. Este obligatoriu ca 
adăposturile animalelor să se amplaseze la cel puțin 5 metri de cea mai apropiată 
locuință învecinată și să fie exploatate astfel încît să nu producă poluarea mediului 
sau disconfort vecinilor. 
 În timpul primblării cîinilor pe domeniul public, aceștia vor fi purtați 
obligatoriu cu lesă, indiferent de talie sau rasă. Cîinii de talie mijlocie și mare vor 
purta botniță. 
 Animalele de companie periculoase (cîinii care aparțin raselor Pit Bull, 
Boerbull, Bandog, Staffordshire Bull Terrier, American Stafforfshire Terrier, Tosa, 
Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, 
Ciobănesc caucazian, Cane Corso și metișii lor) pot fi deținute de persoanele cu 
capacitate deplină de exercițiu. 
 Se interzice intrarea persoanelor, însoțite de cîni, în magazine, săli de 
spectacole și  sport, mijloace de transport în comun, locuri de joacă pentru copii, 
școli și grădinițe. 
 Pe domeniul public sau privat al comunei, precum și pe terenurile aflate în 
proprietatea altor persoane fizice sau juridice, aflate în intravilanul comunei 
Alexăndreni, este interzisă organizarea și desfășurarea de lupte de cîini. 
 Cîinii care se află pe domeniul public sau privat al comunei Alexăndreni, în alte 
condiții decît cele prevăzute în prezentul regulament vor fi considerați cîini 
vagabonzi. 
 Eliberarea cîinilor, pisicilor și a puilor lor de către orice persoană 
fizică/reprezentant ale persoanei juridice, pe domeniul public sau privat al comunei 
Cubolta este interzis. 
 Aruncarea, de către orice persoană fizică/reprezentant ale persoanei juridice, a 
cadavrelor de animale sau păsări pe domeniul public sau  privat al comunei 
Cubolta este interzisă. 
 

 



IV. Răspundera pentru nerespectarea prevederilor prezentului regulament 
 

4.1. Pentru nerespectarea prevederilor prezentului regulament deținătorii 
animalelor domestice și a păsărilor din comuna Cubolta sunt sancționați în 
conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 

4.2. Organul constatator în cazul acțiunilor sau inacțiunilor care contravin 
prezentului regulament este organul supravegherii de stat în domeniul agricol și 
sanitar-veterinar. 

 

V. Dispoziții finale și tranzitorii 
 

5.1. Proprietarii și deținătorii și deținătorii animalelor domestice și a păsărilor de 
curte de pe teritoriul comunei Cubolta sunt obligați să se conformeze normelor 
stabilite în prezentul regulament în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a 
acestuia. 

 


