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PLAN DE ACȚIUNE 2020 

SERVICIUL DE GESTIUNE A CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN 

 

 

I. CONSIDERAȚII GENERALE 

 1. Obiective 

 Principalele obiective ale acestui Plan de acțiuni sunt următoarele: 

- Satisfacerea cerințelor și nevoilor comunității 

- Rezolvarea unei probleme majore cu care se confruntă comunitatea, dată de 
înmulțirea necontrolată a câinilor fără stăpân (înmulțire naturală precum și 
din eliberarea unor câini capturați de pe alte unități administrativ teritoriale 
pe teritoriul comunei) 

- Eliminarea riscului ca cetățenii comunei să fie atacaț i și mușcaț i de câinii fără 
stăpân aflaț i pe domeniul public al comunei cât  și pe terenur i pr ivate 
neamenajate 

- Protecția și conservarea mediului natural 

- Prevenirea transmiterii unor boli la câinii aflați în gospodăriile cetățenilor 

- Menținerea unui climat de siguranță a tuturor cetățenilor comunei cât și a 
celor aflați în trecere  

 

2. Prezentarea teritoriului (suprafața/nr. de locuitori): 

- suprafața Comunei Mogoșoaia este de 2.627 ha, dintre care 870 ha intravilan și 
1.757 ha extravilan 

- numărul de locuitori este de 8.389 locuitori (01.07.2018); 

 

3. Evaluarea numărului de câini ster ilizaț i și nester lizaț i de pe raza Comunei 
Mogoșoaia 

La începutul anului 2020 sa inventariat și estimat un număr de aproximativ 300-
500 de câini. 



 

 
 
 

 

II. PLAN DE ACȚIUNE 

Acțiunile întreprinse vor respecta întocmai prevederile legale în vigoare și anume: 

a. Capturarea câinilor  

- Capturarea câinilor se va face de către personal instruit în acest sens.  

- Capturarea câinilor nu se va face prin aplicarea unui tratament brutal. 
Persoanele care capturează câinii fără stăpân vor fi în mod obligatoriu vaccinate 
antirabic.  

- Persoanele care capturează câinii vor lucra în echipe de câte doi plus şoferul 
mijlocului de transport şi vor purta echipament de protecţie adecvat.  

- Personalul calificat poate captura câinii cu crose speciale sau cu plase. Pentru 
capturarea câinilor se vor folosi crosele speciale formate din tije din aluminiu, 
având la capăt o buclă care poate să gliseze sau care se poate strânge în jurul 
gâtului câinelui, pentru a permite persoanei calificate să ţină câinele la distanţă şi 
să îl poată manipula. Bucla trebuie fixată la lărgimea dorită, pentru a se evita 
strangularea câinelui, mecanismul de declanşare rapidă fiind utilizat pentru 
eliberarea câinelui în caz de urgenţă sau atunci când este pus într-o cuşcă. De 
asemenea, câinii mai pot fi capturaţi cu ajutorul cuştilor-capcană, în care se 
introduce mâncare şi care sunt dotate cu uşi mobile care cad după intrarea 
câinelui în cuşcă, aflate pe sol şi apoi încărcate în autovehicul.  

- Câinii foarte agresivi, situaţi în spaţii inaccesibile sau suspecţi de a fi turbaţi, pot 
fi imobilizaţi prin metode adecvate, cu respectarea legislaţiei sanitar-veterinare.  

- Se vor utiliza hidroclorura de ketamină şi xylazina. Injectarea pe cale 
intramusculară a celor două produse în asociere este recomandată pentru câini, 
având un efect rapid, aproximativ 5 minute, şi fiind puţin periculoasă pentru 
trecători.  

- Armele de captură nu pot fi utilizate pentru capturarea căţeilor, aceştia putând 
fi răniţi grav.  

b. Transportul câinilor  

- Câinii docili pot fi transportaţi până la adăposturi în vehicule închise de tip 
camionetă. Câinii se vor transporta în cuşti individuale.  

- Se va utiliza un sistem care să reducă la minimum manipularea directă a 
animalului.  



 

 
 
 

- Cuştile pentru transportul animalelor trebuie să fie alese în funcţie de talia 
animalului. Cuşca trebuie să fie întotdeauna mai lungă decât corpul animalului. 
Aceste cuşti trebuie să fie fabricate din materiale solide pentru a rezista la uzură. 
Se pot utiliza şi cuşti din material plastic.  

- Vehiculele trebuie să fie bine ventilate şi să protejeze animalele împotriva 
intemperiilor naturii.  

În cadrul activităţii de capturare a câinilor fără stăpân, imediat după capturarea 
acestora, personalul specializat completează formularul individual de capturare 
conform modelului din anexa nr. 1 cuprinzând informaţiile minime privind câinii 
fără stăpân capturaţi. 

c. Îngrijirea câinilor 

La intrarea în adăpostul public, personalul veterinar preia fişele individuale de la 
echipajele care au realizat capturarea şi transportul câinilor fără stăpân, verifică 
dacă aceştia sunt identificaţi printr-un mijloc de identificare aprobat potrivit legii 
şi înregistrează informaţiile minime privind câinii fără stăpân intraţi în adăpost, 
prevăzute în anexa nr. 2, în Registrul de evidenţă a câinilor fără stăpân. 

La intrarea în adăpost, fiecare câine va primi un număr unic de identificare, 
reprezentat de numărul de ordine din registrul de intrare în adăpost, dacă acesta 
se ţine pe suport hârtie, respectiv numărul generat de sistem în cazul registrului 
electronic. Acest număr unic de identificare se alocă şi în cazul în care câinele a 
fost identificat anterior prin orice dispozitiv de tipul microcipului, crotaliei, 
tatuajului, medalionului inscripţionat. Numărul unic de identificare alocat va fi 
menţionat în formularele prevăzute la anexele nr. 1-3. 

După înregistrare, câinii fără stăpân sunt examinaţi medical. 

- Îngrijirea cainilor, deparazitarea și vacinarea, sterilizarea, cazarea și 
înregistrarea lor într-o evidență unică, promovarea adopțiilor, campanii de 
informare și educare a populației. 

- Tratarea cainilor cu afecțiuni minore și încercarea de recuperare a acestora în 
vederea încredințării spre adopție sau revendicare; 

- Promovarea adopțiilor și adopțiilor la distanta prin intermediul mass-mediei 
locale, îmăr ț irea de pliante și filiere, afișaj la sediul adăpostului. 

 

d. Adopția câinilor 

lnk:NME%20GUV%201001059%202013%201
lnk:NME%20GUV%201001059%202013%202
lnk:NME%20GUV%201001059%202013%201
lnk:NME%20GUV%201001059%202013%203


 

 
 
 

Câinii fără stăpân pot fi revendicaţi pe toată perioada de staţionare în adăposturile 
publice. 

În perioada celor 14 zile lucrătoare de staţionare a câinelui fără stăpân în adăpostul 
public, proprietarul care revendică are prioritate în faţa persoanei care 
intenţionează să adopte acelaşi câine, chiar şi în cazul în care cererea de adopţie 
este anterioară cererii de revendicare. 

După expirarea primelor 7 zile lucrătoare de staţionare a câinelui în adăpost, în 
cazul în care câinele nerevendicat a fost deja adoptat, proprietarul are dreptul să 
recupereze câinele de la adoptator dacă dovedeşte că a fost în imposibilitate de a 
introduce cererea de revendicare în primele 7 zile lucrătoare. 

Cererile de adopţie se pot introduce imediat ce câinele a fost cazat în adăpostul 
public, iar preluarea câinelui de către adoptator se poate face începând cu a 8-a zi 
lucrătoare din momentul cazării câinelui în adăpost, dacă acesta nu a fost 
revendicat. 

În cazul în care câinele adoptat va fi ţinut într-un spaţiu deschis aflat pe 
proprietatea privată, adoptatorul trebuie să facă dovada proprietăţii sau posesiei 
unei suprafeţe de teren care să permită amplasarea unor padocuri sau a unor cuşti, 
cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (4) şi (6) din Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, aprobate prin Ordinul 
preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 31/523/2008. 

În cazul în care câinele adoptat va fi adăpostit în locuinţa adoptatorului, acesta 
trebuie să facă dovada existenţei unei suprafeţe locative de minimum 2,5 metri 
pătraţi pentru fiecare câine adoptat. 

Începând cu a 8-a zi de staţionare a câinilor fără stăpân în adăpostul public, aceştia 
pot fi adoptaţi la distanţă de către persoane fizice şi juridice din ţară şi din 
străinătate.  

Câinii adoptaţi la distanţă trebuie identificaţi, înregistraţi în Registrul de evidenţă 
a câinilor cu stăpân, deparazitaţi, vaccinaţi, sterilizaţi şi relocaţi în alte cuşti 
special destinate. 

Persoanele care adoptă la distanţă câini fără stăpân suportă toate cheltuielile 
necesare pentru menţinerea câinilor în adăpost. Plata cheltuielilor de întreţinere, 
cu excepţia tratamentelor medicale, se face în avans pentru o perioadă de cel puţin 
30 de zile.  

lnk:NME%20VSA%201000031%202008%206
lnk:NME%20VSA%201000031%202008%206
lnk:NME%20VSA%201000031%202008%200
lnk:LEG%20PRL%20205%202004%200
lnk:ORN%20VSA%2031%202008%200


 

 
 
 

Adopţia la distanţă încetează dacă adoptatorul nu respectă, pentru o perioadă de 
14 zile lucrătoare consecutive, obligaţiile asumate prin declaraţia de adopţie la 
distanţă sau dacă acesta nu comunică decizia de a trata câinele şi, implicit, de a 
suporta costurile aferente tratamentelor medicale în termen de 5 zile. 

 

e. Eutanasierea câinilor 

Eutanasierea câinilor fără stăpân care sunt bolnavi cronic și incurabil (decizia de 
eutanasiere a câinilor care nu au fost revendicați, adoptați, adoptați la dinstanță 
sau menținuți în adopăsturi, după expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la 
cazarea acestora, va fi emisă prin completarea de către împuternicitul primarului 
a unui formular special), de către personal calificat  al unităț ii sanitar  veter inare 
cu care avem contract de prestări servicii în desfășurare, cu respectarea 
prevederilor din Anexa 3-eutanasierea cîinilor din O.U.G nr 155/2001 cu 
modificările și completările ulterioare. 

 

 III. RESURSE MATERIALE 

Resursele materiale necesare pentru desfășurarea serviciului: 

- Mijloace de transport – minim 1 bucata 

• Mijloacele de transport destinate câinilor fără stăpân trebuie să fie vizibil 
marcate cu denumirea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu 
numărul de telefon, cu indicativul mijlocului de transport, dotate cu cuşti 
individuale fixate corespunzător pentru a preveni deplasarea lor în timpul 
călătoriei şi ventilate corespunzător 

- Adăpostul pentru câini fără stăpân al Comunei Mogoșoaia, minim 1 bucata 

• capacitatea totală, minim 150 locuri  

• pentru adopția la distanță, reprezintă conform O.U.G. nr. 155/2001 
modificată și completată: minim 50 locuri 

• personalul care va deservi activitatea de gestiune a câinilor fără stăpân are 
următoarea structură:  

o minim 1 medic veterinar 

o minim 1 șofer,  

o minim 3 prinzători câini,  



 

 
 
 

o minim 6 îngrijitori, care asigură permanenta supraveghere a câinilor  cazaț i 
în adăpost. 

 

IV. PLANIFICAREA ACȚIUNILOR 

 

Pentru anul 2020, se va face planificarea doar pentru activitatea de capturare, 
deparazitare și sterilizare, deoarece eutanasiile depind de numărul adopțiilor și 
adopțiilor la distanță, ca urmare a procesului de informare a populației desfășurat 
de Serviciul de gestiune a câinilor fără stăpân, după cum urmează: 

Pentru anul 2020, vor fi alocate fonduri pentru un număr de 300 – 500 câini 
fără stăpân. 

 

 

 

 

Termene precise pentru aplicarea măsurilor: 

Termenele de aplicare a măsurilor sunt de 30 de zile pentru activitatea de 
capturare și de 7, respectiv 14 zile lucrătoare pentru revendicare, adopție, 
adopție la distanță și eutanasiere. 

 

 Verificarea îndeplinirii activităț ilor , precum și modul pr in care acestea au fost  
realizate se face lunar sau ori de căte or i situaț ia o impune. 

 

Denumire activitate          

Capturare          

Deparazitare, 
tratament 

         

Sterilizare          

Adopția          

Adopția la distanță          

Eutanasierea          



 

 
 
 

Termene pentru reevaluarea numărului de câini fără stăpân de pe raza 
teritoriului 

 Termenul pentru reevaluarea numărului de câini fără stăpân este de 6 luni, 
ocazie cu care se comunică datele obț inute Direcț iei Sanitare Veter inare și pentru 
Siguranța Alimentelor Ilfov. 

 

 

Inițiator                Avizat 

Primar               Secretar general 

Paul Mihai Nicu Precup             Roxana Cristina Bute  

 

 

 

 

 


