ANEXA – Afiş cu obligaţiile legale ale deţinătorilor de animale de companie pentru
cabinetele veterinare şi pet-shop-uri
OBLIGAŢIILE LEGALE ALE DEŢINĂTORILOR DE ANIMALE DE COMPANIE
1. STERILIZARE
Deţinătorii câinilor de rasă comună sau metişii lor fătaţi după data de 1 ianuarie 2015 au
obligaţia să sterilizeze puii astfel: femelele la vârsta de 4-6 luni; masculii la vârsta de 6-8
luni. (OUG nr. 155/2001 completată şi modificată prin Legea nr.258/2013 şi normele ei
metodologice – amendă 5.000 – 10.000 lei)
Se recomandă sterilizarea tuturor pisicilor, astfel: femelele între 5 şi 6 luni, motanii între 7 şi
8 luni.
2. IDENTIFICARE
Identificarea câinilor cu stăpân este obligatorie. În cazul înstrăinării, noul deţinător este
obligat să prezinte animalul de companie medicului veterinar pentru a fi transferat în RECS
de pe numele fostului deţinător, pe numele noului deţinător. (OUG nr. 155/2001 completată
şi modificată prin Legea nr.258/2013 şi normele ei metodologice - amendă 2.000 – 5.000 lei)
3. ASISTENŢĂ MEDICALĂ
Deţinătorii de animale de companie au obligaţia de a asigura acestora următoarele:
- verificarea stării de sănătate a animalului şi menţinerea acesteia la un nivel optim,
- tratament antiparazitar regulat,
- profilaxie şi vaccinuri periodice,
- tratament medical adecvat, în funcţie de necesităţi, asigurat exclusiv de către personal
calificat în domeniu,
- carnet de sănătate în care să fie evidenţiate toate tratamentele uzuale. (HCL 371/2009
cu completările şi modificările ulterioare – amendă 800 – 1.000 lei)
4. CRUZIMEA
Cruzimea - prin cruzime faţă de animale se înţelege:
- abandonarea şi/sau alungarea unui animal a cărui existenţă depinde de îngrijirea
omului; (amendă 1.000 – 3.000 lei)
- intervenţiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor
scopuri necurative, cum ar fi codomia, cuparea urechilor, secţionarea corzilor vocale,
ablaţia ghearelor, coltilotul dinţilor (închisoare 3 luni – 1 an sau amendă)
(Legea 205/2004 modificată prin OUG 175/2020)
5. ÎNSTRĂINAREA (VÂNZARE, ADOPŢIE)
Înstrăinarea animalelor poate fi făcută doar după ce s-au îndeplinit toate obligaţiile impuse
prin lege, corespunzătoare speciei, sexului, rasei şi vârstei animalului.
6. PIERDERE, REGĂSIRE CÂINE
Dispariţia şi regăsirea câinelui trebuie declarată imediat medicului veterinar în vederea
consemnării în RECS pentru a spori şansele de a-l găsi.

