
 

ANEXA Nr.1 

la Decizia Consiliului local Răuțel 

Nr. 1/5 din 25.05.2020 

 

Regulile de întreţinere a animalelor şi păsărilor și amplasarea stupinelor în proprietatea 
privată a gospodăriilor din satul Răuțel 

I. Dispoziţii generale 

1. Prezentele reguli sunt elaborate în conformitate cu prevederile art. 14, alin(2), lit.(s1) din Legea 
nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, Legii nr. 221/2007 privind activitatea sanitar – 
veterinară, Legii nr. 439/1995 privind regnul animal, Legea zootehniei nr.412/1999 şi au ca scop 
stabilirea unor norme privind modul de întreţinere a animalelor domestice, drepturile şi obligațiile 
autorităților publice locale, a conducătorilor întreprinderilor, instituțiilor şi organizațiilor, 
indiferent de forma lor de proprietate, precum şi a persoanelor particulare şi au ca scop 
prevenirea  unui mod incorect și abuziv de întreținere a animalelor domestice pe lângă gospodăriile 
private,  precum și impactul respectiv asupra comunității, care atentează la ordinea sanitară în 
localitate, și a modului sănătos de trai în ansamblu. 

 1.2. Regulile aprobate sunt obligatorii pentru toți locuitorii satului Răuțel, precum şi pentru agenții 
economici din teritoriu indiferent de forma lor organizatorico-juridică. 

II. Reguli de întreținere a animalelor domestice și păsărilor pe lângă gospodăriile private. 

2.1 Fiecare  locuitor al satului Răuțel, are dreptul să întrețină pe lângă gospodăriile private animale 
domestice,  pentru necesitățile personale, cu respectarea cerințelor sanitare și amplasarea în 
modul  corespunzător, astfel ca  aceasta să nu producă  impact negativ asupra vecinilor și a 
comunității în ansamblu. 

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

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

2.4  Pe lângă gospodăriile private în intravilanul satului Răuțel, pot fi întreținute animale 
domestice  ce nu depășesc numărul de: 

- Cabaline (cai) – 2 capete 

- Bovine (vite mari cornute) - 2 capete 

- Porcine (porci) - 5 capete 

- Ovine și caprine(oi) – 10 capete 

- Păsări – 100 capete 

- Câini – 2 capete 

2.5. În vecinătatea terenurilor publice și localurilor de menire socială, de cultură și agrement, 
animalele și păsările vor fi întreținute la o distanță de minim 10 m de la hotar. 

2.6. Câinii fără stăpâni, inclusiv câinii cu lese, jetoane, botnițe, ce se află în localurile publice, pe 
străzi, piețe de desfacere a produselor agroalimentare, magazine, parcuri, scuaruri, plaje, mijloace 
de transport etc., vor fi prinși, iar în locurile de vânătoare - împușcați, cu respectarea modului 
stabilit şi măsurilor de securitate. 



2.7. Deținătorii de câini sânt obligați: 

a) să respecte cu strictețe prezentele Reguli; 

b) anual să prezinte câinii cu vârsta de peste 3 luni la serviciile sanitar-veterinare de stat pentru 
vaccinare contra rabiei; 

c) urgent să informeze serviciile sanitar-veterinare de stat şi instituțiile de medicină despre fiecare 
caz de îmbolnăvire sau epizootie a animalelor deținute, precum şi despre mușcăturile şi traumele 
provocate oamenilor sau animalelor domestice de către câini; 

d) să recupereze cheltuielile legate de imunizarea şi acordarea ajutorului medical persoanelor care 
au suferit în urma mușcăturilor, traumelor provocate de către câinii lor; 

e) deținătorii de câini agresivi sunt obligați să prezinte un certificat de la MAI, care ar confirma că 
câinii au fost testați în ce privește adaptarea socială. 

La rasele de câini care necesită o responsabilitate specială din partea proprietarului animalului se 
atribuie:  Staffordshire Terrier American, Akita Inu, Buldog American, Mastif Englez, Dog 
Argentinian, Ciobănesc Belgian, Dog de Bordeaux, Fila Brasileiro, Bullmastiff, Bull Terrier, 
Doberman, Caucazian, Cane Corso , Mastino Napolitano, Câine de pază Moscovit, Dog german, Pero 
Presa Canario, Ciobănesc de sud rusesc, Pit Bull Terrier, Schnauzer uriaș, Rottweiler, Ciobănesc de 
Asia Centrală, Tosainu, Terrier negru şi metişii lor. 

f) să întrețină câinii agresivi în legătoare şi să-i lase liberi numai în curțile închise, excluzând 
posibilitatea traumatizării oamenilor. 

2.8. Deținătorilor de câini li se interzice: 

a) plimbatul câinilor în locuri neautorizate de către primării, scăldatul lor în bazine de apă şi lacuri, 
circulația liberă pe raza localităților cu câini fără lesă şi botniță, precum şi intrarea cu câini în 
localurile publice - magazine, piețe de desfacere a produselor agroalimentare, parcuri, scuaruri, 
stadioane şi mijloace de transport în comun. 

Nu vor fi supuși acestui regim câinii de serviciu ai Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor 
Interne şi ai trupelor militare de frontieră la executarea funcțiilor de serviciu în cazuri excepționale. 

2.9. Deținătorii de câini au dreptul: 

a) să țină în curțile particulare câini legați sau liberi, dacă curțile sânt îngrădite bine; 
b) să țină câinii de pază pe terenul întreprinderilor, instituțiilor şi organizațiilor - numai legați; 

2.10. Deținerea animalelor domestice și a păsărilor de curte peste numărul prevăzut în punctul 2.4, 
este permisă și poate  fi  realizată prin constituirea microfermelor în extravilanul localității cu 
respectarea legislației în vigoare. 

2.11. Suprafața minimă a adăposturilor de întreținere trebuie să corespundă particularităților 
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. 



2.12. La amplasarea adăposturilor de întreținere ale gospodăriilor specializate (fermelor de 
animale, stâne) se tine cont de direcția vântului dominant şi de distanta minimă fată de sectorul 
locativ și/sau obiectele de menire social-culturală: 

a) 250 m pentru fermele mici (până la 10 bovine sau 20 porcine, până la 500 păsări); 
b) 500 m pentru fermele mijlocii şi mari (cu un efectiv de peste 10 bovine, mai mare de 20 

porcine sau mai mare de 500 păsări); 
c) 500 m pentru stâne. 

2.13.  Dejecțiile animaliere 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 până la 2 m3. 

2.14.  Este interzis ca dejecțiile animaliere și apele reziduale  să fie  dirijate spre șanțuri, canale 
deschise, pâraie și ape stătătoare. 

2.15.  Se interzice pășunatul animalelor şi păsărilor în parcuri, zone de odihnă, zone de protecție ale 
străzilor, șoselelor, căii ferate și pădurilor nou formate și în proces de regenerare etc. 

2.16. Persoanele fizice şi juridice, proprietare sau deținătoare de animale productive şi păsări, sunt 
obligate: 

a) să poarte întreaga răspundere cât privește asigurarea şi garantarea sănătății animalelor şi 
păsărilor, protecției lor, a produselor obținute de la ele sau din abatajul lor, protecției mediului şi a 
salubrității; 

b) să aplice măsurile sanitar-veterinare privind prevenirea bolilor animalelor sau prevenirea 
răspândirii acestora în teritoriu. 

2.17. Sacrificarea animalelor productive mari se va efectua numai cu permisiunea şi sub 
supravegherea specialistului medical veterinar în locuri amenajate special pentru aceasta, iar 
produsele postabatoriale se vor utiliza numai după expertiza sanitar-veterinară a lor cu eliberarea 
documentelor corespunzătoare. 

2.18. După efectuarea examenului specialistului medical veterinar sau   investigațiilor de laborator 
corespunzătoare, cadavrele de animale şi păsări se expediază la cimitirul de animale cu mijloacele 
şi forțele proprii ale proprietarului/deținătorului şi cele specializate. 

2.19. Se interzice înstrăinarea, distribuția şi vânzarea animalelor de companie în  locuri 
nedesemnate de prezentul regulament. 

2.20. Se permite vânzarea şi distribuția animalelor în locurile desemnate: 

- pe teritoriul privat al persoanei care deține animalul; 

- ferme de reproducție, care sunt înregistrate corespunzător; 

 

 III. Deținătorii de animale și păsări în gospodăriile private în intravilanul satului Răuțel sunt 
obligați 

3.1. să  nu introducă în efectivele constituite (turme, cirezi), timp de cel puțin 15 zile, animale 
achiziționate  din alte localități. Aceste animale vor fi ținute în perioada de 15 zile, numai în 
gospodăriile proprii; 

3.2. să întrețină animalele și adăposturile  acestora, conform regulilor sanitar-veterinare și 
prezentului regulament 

3.3. să permită personalului sanitar-veterinar autorizat, verificarea stării de sănătate a animalelor 
din gospodărie și să-l sprijine în efectuarea operațiunilor sanitar –veterinare. 

3.4. să respecte și să aplice întocmai, măsurile  stabilite de organele sanitar-veterinare de stat, 
pentru prevenirea și combaterea bolilor la animale. 



3.5. proprietarul de animale și/sau păsări  de curte este obligat să efectueze acțiuni de  dezinsecție 
și deratizare, ori de câte ori este necesar dar nu mai rar de o dată la 6 luni. 

3.6. se interzice creșterea în blocuri de locuințe a animalelor domestice cu excepția animalelor de 
companie(câini, pisici), 

3.7. se interzice în extravilan circulația nesupravegheată a câinilor, iar cei de pază a turmelor de 
animale și ciobănești vor purta  jujeu sau curea cu minim 5 inele  în lanț. 

IV. Reguli de amplasare a stupinelor. 

4.1. Amplasarea stupinelor staţionare se efectuează pe terenurile aflate în deţinerea apicultorilor, 
cu condiţia respectării normelor zootehnice, a legislaţiei sanitar-veterinare şi a cerinţelor de 
protecţie a populaţiei şi animalelor.  

4.2. Stupii cu familii de albine se amplasează la o distanţă de cel puţin 10 m de la hotarele terenului 
deţinut de apicultor, de la casele de locuit, de la edificii unde se desfăşoară o altă activitate, de la 
străzi, drumuri, autostrăzi, şosele şi căi ferate. Dacă distanţa de la hotarul terenului este mai mică 
de 10 m, stupii cu familii de albine trebuie să fie despărţiţi de terenul vecin printrun gard (zid) 
impenetrabil, cu o înălţime de cel puţin 2 m, extins cu cel puţin 2 m dincolo de stupii amplasaţi la 
extremitatea stupinei.  

4.3. Stupinele pastorale se amplasează la sursele de cules, cu acordul deţinătorilor de terenuri şi de 
surse melifere, la o distanţă de cel puţin 0,5 km între ele şi de cel puţin 3 km faţă de stupinele 
staţionare.  

4.4. Se interzice amplasarea:  

a) stupinei pastorale în calea de zbor a albinelor altei stupine deja amplasate la sursele melifere;  

b) stupinelor staţionare şi pastorale în apropiere (pînă la 100 m) de instituţiile preşcolare, spitale, 
blocuri locative multietajate şi de alte locuri de concentrare în masă a persoanelor, de fermele de 
cai - pentru a se evita pericolul înţepăturilor cu posibile efecte letale, precum şi în apropierea 
gospodăriilor acelor cetăţeni care dispun de certificat medical ce confirmă reacţia alergică la 
înţepăturile albinelor.  

c) stupilor pe balcoane, terase, cerdacuri, acoperişuri şi pe palierele blocurilor locative. 

V. Răspunderea pentru  nerespectarea prezentului regulament 

5.1. Pentru nerespectarea  prevederilor prezentului regulament deținătorii de animale  în 
gospodăriile private în intravilanul satului Răuțel pot fi trași la răspundere reieșind din prevederile 
legislației contravenționale a Republicii Moldova  

5.2. Fiecare locuitor al satului Răuțel, este obligat să denunțe abaterile admise de la prezentul 
regulament, prin aducerea la cunoștință a organelor executive ale administrației publice locale 
și/sau la postul de poliție Răuțel. 

 


