PROPUNERE
pentru regulamentul privind deținerea animalelor de companie
pe raza Municipiului Timișoara
realizat în colaborare cu Asociația Happy Tails, Asociația Micaela, Asociația Pieces of Heaven,
dr. vet. Kiss Noemi-Valeria, psiholog Sonia-Teodora Ursu-Neamț

PRECIZĂRI PRELIMINARE
Într-o țară și un oraș, în care situația animalelor fără stăpân nu este nici pe departe rezolvată sau
măcar sub control, iar bunăstarea animalelor în general este la un nivel extrem de scăzut,
considerăm că măsurile de reglementare a deținerii acestora vor fi mereu incomplete și
insuficiente în a obține o bunăstare veritabilă a animalelor, atâta timp cât nu sunt dublate de
măsurile luate de către autorități pentru a rezolva eficient, responsabil, durabil și pe termen lung
aceste probleme.
Mai mult, modul în care autoritățile tratează aceste probleme se va oglindi și reflecta de cele mai
multe ori și în comportamentul cetățeanului față de animalele proprii: dacă autoritățile tratează
cu compasiune și responsabilitate animalele fără stăpân dau un exemplu și deținătorilor de
animale. Iar tehnic vorbind, reducerea numărului animalelor fără stăpân va contribui la creșterea
calității vieții cetățenilor, atât iubitori cât și neiubitori de animale, dar și la bunăstarea animalelor
cu stăpân, acestea din urmă ajungând la un număr normal, nu exagerat și forțat de împrejurări,
cum avem în momentul de față.
Ne declarăm, cu această ocazie, disponibilitatea de a ne implica în elaborarea și implementarea
viitoarei strategii a Primăriei Timișoara pentru gestionarea problemei animalelor fără stăpân,
așteptându-ne ca aceasta să conțină în primul rând măsuri eficiente orientate pe cauza
problemei, dar și măsuri civilizate orientate pe efectul problemei. Necesitatea celor din urmă va
fi tot mai nesemnificativă, dacă se aplică corect și consecvent cele dintâi.
Măsuri orientate pe cauză:
 Programe veterinare sociale dimensionate corespunzător (sterilizare, identificare, alte
tratamente, urgențe): la cabinete veterinare, în centrul propriu
 Programe continue de informare, educare și suport
 Rol activ, bine definit al organelor de ordine în informare dar și coerciție
Măsuri orientate pe efect:
 Spații deschise pentru cazarea animalelor neadoptabile (Open Shelter, colonie de pisici)





Centru de preluare și recuperare a animalelor în dificultate
Centru de adopții
Rol activ, bine definit al organelor de ordine în investigarea cruzimii și a relelor
tratamente

Menționăm că articolele propuse de noi, cu privire la animalele semi-deținute, dar și la suportul
propus a fi oferit de către PTM pentru intrarea în legalitate a deținătorilor de animale de
companie, sunt condiționate de o strategie impecabilă, eficientă și civilizată pentru rezolvarea
problemei animalelor fără stăpân.

PROPUNERE REGULAMENT
Propunerea regulamentului are la bază, în primul rând ”Regulamentul privind deținerea câinilor
și accesului persoanelor însoțite de câini în municipiul Cluj-Napoca”, dar și unele articole din
”Hotărârea de Consiliu Local Timișoara nr.371/2007, Art.21”, articol care urmează a fi abrogat.
Prevederile preluate ca atare sau modificate, reorganizate sau agregate doar în sensul
generalizării pentru toate animalele de companie sunt scrise cu negru.
Propunerile noastre, pe care le putem motiva și susține oricând este nevoie, chiar și în scris dacă
este necesar, sunt scrise cu mov.
Aspectele pentru care nu avem pregătirea necesară să facem propuneri momentan sau cele
care țin de o etapă viitoare în elaborarea regulamentului sunt trecute cu gri.
ART. 1 – DEFINIREA NOȚIUNILOR
în sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
(1) Animal - animal din categoria animalelor de companie: câini, pisici, iepuri, păsări de colivie,
porci de Guineea, dihori, șoareci, șobolani și alte animale mici, permise a fi ținute ca
animale de companie;
(2) Animal de companie - orice animal deținut sau destinat a fi deținut de către om, în special
pe lângă casă, pentru agrement sau companie;
(3) Deținătorul animalului - orice persoană fizică, persoană fizică autorizată, întreprindere
individuală, întreprindere familială, asociație înregistrată legal sau persoană juridică, ce
deține în îngrijire un animal de companie;
(4) Foster - deținerea temporară a unui animal abandonat, făcută cu titlu gratuit de către o
persoană fizică, la domiciliu/reședință, în baza unui contract scris cu o asociație de
protecție a animalelor;

(5)
(6)

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

Proprietarul câinelui - persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile
individuale, întreprinderile familiale, asociațiile înregistrate legal sau persoanele juridice pe
numele cărora câinele este înregistrat în Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân;
Câine periculos - câine aparținând următoarelor rase, grupate în două categorii, după cum
urmează:
a) categoria I: câinii de luptă și de atac, asimilați prin caracterele morfologice cu câini de
tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog și metișii lor;
b) categoria a II-a: câinii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog
Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane
Corso și metișii lor;
Câine agresiv - orice câine care, fără să fie provocat, mușcă sau atacă persoane ori animale
domestice în locuri publice sau private, cu excepțiile prevăzute de Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 55/2002;
Câine de rasă - orice câine care provine din monta a doi câini din aceeași rasă, și a cărui
origine și identificare se poate face printr-un certificat de origine (pedigree);
Câine metis - orice câine care provine din monta a doi câini din rase diferite sau cel puțin a
unui câine de rasă;
Câine de rasă comună - orice câine care nu poate fi asimilat unei rase omologate;
Pisică de rasă europeană - orice pisică, care nu provine din monta a două pisici din aceeași
rasă, și a cărei origine și identificare nu se poate face printr-un certificat de origine [de
verificat reglementările pentru pisicile de rasă];
Câine identificat - orice câine care are implantat un microcip al cărui număr este înregistrat
la Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân (RECS);
RECS – Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân, bază de date națională pusă la dispoziția
medicilor veterinari;
Câine fără stăpân - orice câine crescut, adăpostit, ținut pe domeniul public, în locuri publice
sau în spații adiacente acestora, în afara proprietății stăpânului sau deținătorului acestuia,
necontrolat, nesupravegheat, liber, abandonat, neidentificat;
Animal sterilizat - orice animal care a fost supus unei intervenții chirurgicale în urma căreia
a devenit în mod definitiv inapt de a se reproduce;
Tatuaj - marcaj în interiorul urechii stângi, aplicat prin lezarea ușoară a țesutului și aplicarea
unei paste speciale de tatuaj, efectuat sub obligatoriu anestezie doar de către medicul
veterinar;
Abandonarea unui animal - lăsarea unui animal aflat în proprietatea și îngrijirea unei
persoane, pe domeniul public, fără hrană, adăpost și tratament medical;
Dispariția câinelui - pierderea, furtul sau lipsa câinelui survenite tară voia deținătorului, de
la locul unde este deținut sau de sub supravegherea acestuia, pentru mai mult de 24 de
ore;

(19) Condominiu: imobilul format din teren cu una sau mai multe construcții, dintre care unele
proprietăți sunt comune, iar celelalte sunt proprietăți individuale, pentru care se
întocmește o carte funciară colectivă și câte o carte funciară individuală pentru fiecare
unitate individuală aflată în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuințe și
spații cu altă destinație, după caz;
(20) Talie mică - sub 50 cm; talie medie, între 50-65 cm; talie mare - peste 65 cm, înălțimi
măsurate la nivelul greabănului;
(21) Câine utilitar - orice câine folosit de unitățile de poliție, de jandarmerie, de alte unități
militare, de unitățile vamale, de serviciile de securitate, protecție și pază, de persoanele cu
dizabilități, precum și orice câine folosit în caz de dezastre sau de către organizațiile
neguvernamentale în activitățile educative, terapeutice, de căutare și salvare sau utilitare;
(22) Câine de terapie - câine ce a absolvit examenul de atestare pentru câini de terapie;
(23) Câine de salvare - câine atestat de organizațiile abilitate (membre FC1-Federaţia
Chinologică Internațională sau IRO - International Rescue Dog Organisation) pentru
căutarea persoanelor dispărute, prinse sub dărâmături sau în avalanșe; atestarea (RH) se
menționează în carnetul de performanță al câinelui;
(24) Bunăstarea câinelui - nivelul bunăstării se apreciază în funcție de: starea de sănătate,
confort, îngrijire, condițiile de siguranță și igienă și posibilitatea exprimării
comportamentelor firești și dacă nu suferă de stări neplăcute precum durere, frică sau
stres;
(25) Cruzimea - prin cruzime față de animale se înțelege
- omorârea animalelor cu intenție,
- practicarea tirului pe animale domestice sau captive,
- organizarea de lupte între animale sau cu animale,
- folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla
agresivitatea,
- folosirea de animale pentru expoziții, spectacole, publicitate, realizare de filme și în
scopuri asemănătoare, dacă aceste activități le provoacă suferințe fizice și psihice,
afecțiuni sau răniri,
- abandonarea și/sau alungarea unui animal a cărui existență depinde de îngrijirea
omului,
- administrarea de substanțe destinate stimulării capacităților fizice ale animalelor în
timpul competițiilor sportive, sub forma dopajului,
- maltratarea și schingiuirea animalelor,
- intervențiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor
scopuri necurative, cum ar fi codomia, cuparea urechilor, secționarea corzilor
vocale, ablația ghearelor, coltilotul dinților
- provocarea de suferințe fizice și psihice prin orice mijloace,
- despărțirea puilor de mamă până la vârsta de minimum opt săptămâni de viață,

- capturarea animalelor prin alte metode decât cele prevăzute de lege,
- folosirea armelor cu tranchilizant în alte situații decât pentru imobilizarea lor;
(26) Rău tratament - comportament brutal, abuz în utilizarea animalelor eforturi inutile, precum
și neasigurarea hranei, a unui adăpost corespunzător, posibilitatea de mișcare suficientă,
îngrijire, atenție și asistență medicală.
(27) Înstrăinarea animalelor – schimbarea deținătorului animalului de companie, fie prin
vânzare în condițiile impuse de lege, fie prin oferirea spre adopție cu titlu gratuit;
(28) Animal semi-deținut – animal fără stăpân, care, din compasiune, este hrănit și adăpat în
mod regulat de către persoane fizice, asociații de locatari sau persoane juridice și îngrijit de
acestea în limita posibilităților, fără ca acestea să își poată asuma deținerea animalului
respectiv.
ART. 2 – REGLEMENTĂRI GENERALE
(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

Deținătorii de animale au obligația de a respecta normele sanitar-veterinare, de igienă și
curățenie, de siguranță și liniște publică și de a lua toate măsurile posibile și legale în
vederea respectării orelor de liniște și a siguranței publice și pentru a înlătura orice
disconfort ce poate fi adus vecinilor.
Deținătorii de animale au obligația de a le asigura acestora, ținând cont de nevoile
etologice, în funcție de specie, rasă, sex, vârstă și talie următoarele:
- îngrijire și atenție,
- cantități suficiente de apă și hrană,
- condiții de adăpostire propice,
- posibilitatea de a face mișcare.
Deținătorii de animale au obligația de a asigura acestora următoarele:
- verificarea stării de sănătate a animalului și menținerea acesteia Ia un nivel optim,
- tratament antiparazitar regulat,
- profilaxie și vaccinuri periodice,
- tratament medical adecvat, în funcție de necesități, asigurat exclusiv de către personal
calificat în domeniu,
- carnet de sănătate în care să fie evidențiate toate tratamentele uzuale.
Deținătorii de animale răspund civil, contravențional și penal pentru faptele acestora.
Abandonarea unui animal este strict interzisă; deținătorii de animale care întâmpină
probleme cu animalele lor, vor contacta entități și instituții capabile să îi ajute la găsirea
soluțiilor pentru a putea păstra animalul; în cel mai defavorabil caz vor face toate
demersurile pentru a găsi animalului un nou deținător responsabil.
Decizia de a deveni deținătorul unui animal trebuie cântărită cu responsabilitate și se va lua
doar atunci când se ajunge la concluzia că se pot asigura toate condițiile impuse de
reglementările legale.

(7)
(8)
(9)

(10)
(11)

(12)
(13)

Deținerea de animale sălbatice este condiționată de obținerea unei autorizații de la
Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Timiș, și doar pe o perioadă
limitată și cu respectarea legislației specifice în vigoare.
Reproducerea intenționată a două animale, este permisă doar dacă ambele animale au
certificat de origine, fac parte din aceeași rasă și sunt respectate normele de selecție
pentru reproducere în vigoare.
Deținerea câinilor la sediile și punctele de lucru ale societăților comerciale și ale instituțiilor
de stat sau private se face cu respectarea reglementărilor de deținere, ca pentru orice
deținător de animale, și în plus asigurând că pe timp de zi sau pe perioada desfășurării
activității animalele să nu deranjeze, chiar și cu limitarea, la nevoie a spațiului de mișcare în
condițiile legii.
Transportul animalelor de companie, precum și ținerea acestora în vehicule staționate se
vor face astfel încât să se asigure temperatura și ventilația corespunzătoare nevoilor
animalelor, în funcție de factorii meteorologici.
Consiliul local al municipiului Timișoara poate aloca fonduri pentru desfășurarea unor
programe sau campanii informative/educative privind conștientizarea populației generale
cu privire la interacțiunea om-animal, deținerea responsabilă a animalelor de companie și
alte asemenea.
Cabinetele veterinare și pet shop-urile de pa raza municipiului Timișoara au obligația de a
afișa un material standard în format cel puțin A4, care informează deținătorii de animale
despre obligațiile lor – [anexa 1 – va fi realizată după finalizarea regulamentului].
Se interzice aruncarea de către orice persoană fizică sau juridică a cadavrelor de animale pe
domeniul public sau privat al municipiului Timișoara; cadavrele vor fi predate firmelor
specializate în neutralizarea deșeurilor de origine animală.

ART. 3 – REGLEMENTĂRI CU PRIVIRE LA O CONVIEȚUIRE ARMONIOASĂ
(1) Numărul de animale deținute de către o persoană nu poate fi limitat atâta timp cât sunt
respectate toate reglementările în vigoare.
(2) Reclamațiile, care vizează animalele vor fi tratate cu responsabilitate, ca orice reclamație din
celelalte domenii, astfel:
a) vor fi verificate ca fiind fondate,
b) se vor consulta ambele părți implicate,
c) se vor aplica sancțiuni acolo unde au fost încălcate reglementările legale,
d) se vor propune măsuri chiar și acolo unde nu este vorba de reglementări legale,
e) se vor oferi soluții și sfaturi,
f) se vor recomanda tipuri de entități capabile să ajute la rezolvarea problemei,
g) dacă e cazul se vor implica și alte instituții abilitate,
h) se va verifica dacă în urma sancțiunilor au fost remediate neregulile,

i) se va verifica dacă măsurile s-au pus în practică.
(3) Reclamațiile nu pot constitui motivul abandonului animalului și nici supunerii acestuia la rele
tratamente ori cruzimi.
(4) Reclamațiile și obiecțiile vecinilor, cu condiția să fie fondate, nu pot fi ignorate de către
deținătorii de animale.
(5) Deținerea unui animal nu poate face obiectul impunerii de taxe ori cheltuieli în sarcina
proprietarului sau deținătorului.
(6) Vecinii deținătorilor de animale vor manifesta o atitudine tolerantă și civilizată față de
proprietarii sau locatarii care dețin în condiții legale, temporar sau definitiv, unul sau mai
multe animale.
(7) Deținătorii de animale vor manifesta o atitudine calmă. înțelegătoare și civilizată față de
vecinii care și-au manifestat orice nemulțumire privind prezența animalului și vor depune
toate eforturile pentru a asigura condiții civilizate de vecinătate.
(8) Hotărârile asociațiilor de locatari nu pot reglementa sau limita dreptul de a deține animale
decât pentru locatarii viitori, aceștia fiind informați despre această restricție înainte de a
încheia contractul de cumpărare, respectiv închiriere.
(9) Orice încălcare a prevederilor legale în vigoare trebuie sesizată în primul rând deținătorului
de animale, iar apoi dacă situația nu se remediază, autorităților competente.
ART. 4 – DEȚINEREA CÂINILOR
(1) Reglementări generale:
a) Este obligatorie identificarea și înscrierea la un medic veterinar a tuturor câinilor cu
stăpân în RECS, iar dovada înscrierii va fi atașată carnetului de sănătate.
b) Deținătorii câinilor metiși și de rasă comună au obligația să îi sterilizeze astfel:
femelele la vârsta de 4-6 luni, iar masculii la vârsta de 6-8 luni, excepție făcând câinii a
căror stare de sănătate sau vârstă nu permite această intervenție precum și a câinilor
utilitari; sterilizarea, respectiv motivul exceptării de la sterilizare, se va consemna în
carnetul de sănătate al câinelui și în RECS.
c) Deținătorii de femele nesterilizate au obligația de a declara fătările, precum și
numărul de pui fătați medicului veterinar în termen de 10 zile.
d) Costurile privind sterilizarea câinilor cu stăpân ce aparțin rasei comune sau metișii lor,
deținuți pe raza municipiului Timișoara, pot fi subvenționate total sau parțial, pe baza
unei cereri adresate Consiliul Local al municipiului Timișoara.
(2) Accesul pe domeniul public
a) Este permis accesul cu câini pe domeniul public sau privat al municipiului condiția ca
aceștia să fie ținuți în lesă care să permită controlul câinelui în orice situație.
b) Câinii periculoși sau agresivi vor fi ținuți în lesă și vor purta în mod obligatoriu botniță.

c) Însoțitorii de câini au obligația de a păstra curățenia spațiului public prin colectarea
de îndată a dejecțiilor câinelui însoțit; colectarea excrementelor va fi tăcută utilizând
articole sanitare de tipul pungilor de unică folosință.
d) La ieșirea pe domeniul public sau privat al municipiului Timișoara, deținătorii vor avea
asupra lor carnetul de sănătate sau un alt document care atestă efectuarea acțiunilor
sanitar-veterinare, precum vaccinări, deparazitări, eliberat de un cabinet veterinar
autorizat, identificarea și înregistrarea în RECS (original sau copie).
e) Este interzis accesul persoanelor însoțite de câini în spațiile de joacă pentru copii.
f) Câinii utilitari aliați în misiune sunt exceptați de la prevederile prezentului articol.
(3) Dispariție, găsire, vagabondaj:
a) Este interzis accesul câinelui cu deținător nesupravegheat pe domeniul public și în
spațiile comune.
b) Dispariția câinelui trebuie declarată imediat la medicul veterinar pentru a fi
consemnată RECS.
c) În cazul găsirii unui câine pe domeniul public de către o persoană fizică sau juridică,
acesta va proceda astfel:
- va verifica dacă acesta este identificat ori la un cabinet veterinar, ori cu ajutorul
Poliției Locale (care va fi dotată cu cititoare de microcip și va avea acces la RECS);
- dacă este vorba despre un câine identificat declarat ”pierdut” în RECS, acesta va fi
înapoiat fără alte efecte, câinele fiind trecut ”Regăsit” în RECS;
- dacă este vorba despre un câine identificat nedeclarat ”pierdut” în RECS, Poliția
Locală trebuie anunțată pentru a consemna prezența câinelui cu deținător pe
domeniul public, și se va consemna evenimentul și în RECS;
- dacă deținătorul este la prima abatere va primi un avertisment, în caz contrar va fi
sancționat conform sancțiunilor pentru punctul a);
- în cazul unui câine neidentificat, acesta fiind un câine fără stăpân și va intra sub
incidența reglementărilor pentru animalele fără stăpân.
(4) Câinii deținuți în apartamente sau alte locuințe condominiale
a) La achiziționarea sau închirierea unei locuințe, locatarul trebuie să se informeze la
asociația de locatari cu privire la reglementările interne privind deținerea de animale.
b) Deținătorii de animale sunt obligați să păstreze curățenia în spațiile comune.
c) Circulația liberă a animalelor deținute în spațiile comune este stric interzisă.
d) Pentru câini, dacă nivelul de zgomot produs de aceștia este exagerat (reclamații sau
obiecții repetate), deținătorul este obligat să consulte un dresor sau un specialist în
comportamentul canin și să facă dovada acestui demers.
e) Deținătorii de câini sunt obligați să respecte reglementările pentru accesul în spațiul
public și în spațiile comune.

(5) Câinii deținuți în aer liber
Persoanele fizice sau juridice care dețin câini în grădinile sau curțile imobilelor sau în alte
perimetre îngrădite, folosite cu titlu legal, sunt obligați să le asigure animalelor
următoarele:
a) adăposturi individuale, construite în funcție de caracteristicile animalului, pentru
protecția împotriva intemperiilor: adăpostul va fi construit din materiale care nu sunt
dăunătoare câinilor și care pot fi întreținute cu ușurință: în perimetrul accesibil
câinelui, trebuie să nu existe margini ascuțite sau proeminente care pot duce la
rănirea acestuia; cușca/adăpostul trebuie să aibă dimensiuni suficient de mari pentru
a-i permite acestuia să stea în picioare și să se întoarcă;
b) în cazul câinilor legați, zgarda va fi confecționată dintr-un material care să nu dăuneze
sănătății animalului și va avea o formă și dimensiuni care să nu permită strangularea
sau rănirea acestuia;
c) limitarea mișcării câinilor deținuți în aer liber poate fi realizată exclusiv într-unul din
următoarele două moduri:
- utilizând un lanț din zale metalice, nu mai scurt de doi metri; acesta poate să fie
fixat la un capăt sau culisant pe un cablu și va avea, obligatoriu, la capete
dispozitive tip vârtej, sau
- într-un țarc, având o suprafață de cel puțin șase ori mai mare decât cușca, a cărui
împrejmuire nu permite evadarea sau rănirea animalului.
d) Orice alte metode pentru limitarea mișcării animalului sunt interzise.
e) Durata maximă de limitare a mișcării câinelui este de 12 ore din 24.
f) Adăpostul și, după caz, țarcul câinelui vor fi amplasate cât mai departe posibil atât
față de apartamentele din curțile de folosință comună cât și față de imobilele
învecinate.
(6) Deținerea câinilor periculoși sau agresivi:
a) Persoanele care dețin câini periculoși sau agresivi sunt obligate să depună la sediul
local al poliției de proximitate fotocopia adeverinței eliberate de către Asociația
Chinologică Română, din care să rezulte încadrarea câinelui în categoria periculos sau
agresiv, dar și o declarație pe proprie răspundere cuprinzând: numărul microcipului,
date despre efectuarea vaccinării antirabice și a vaccinurilor anuale, efectuarea
sterilizării câinilor de luptă și de atac, asigurarea de răspundere civilă pentru daunele
eventuale produse de către acești câini.
b) Proprietarii câinilor periculoși sau agresivi trebuie ca, în cazul schimbării domiciliului,
să depună în termen de 48 de ore documentele mai-sus-menționate la sediul poliției
de proximitate în a cărei rază se găsește noua adresă;

c) Dispariția, decesul sau înstrăinarea câinilor periculoși sau agresivi trebuie declarate în
termen de maximum 48 de ore la sediul poliției de proximitate în a cărei rază se
găsește imobilul de deținere a animalului.
d) Este interzisă reproducerea exemplarelor din rasele: American Staffordshire Terrier.
Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitane, Fila Braziliero, Mastiff,
Ciobănesc Caucazian, Cane Corso, fără drept de reproducere recunoscut de Asociaţia
Chinologică Română, precum și a metișilor lor; câinii de luptă și atac, asimilaţi prin
caracterele lor morfologice cu tipurile Pit Bull, Boerbull, Bandog, precum și metișii lor,
vor fi obligatoriu sterilizați, indiferent de sexul lor.
ART. 5 – DEȚINEREA PISICILOR:
(1) Sterilizarea pisicilor de rasă europeană este obligatorie, va fi consemnată în carnetul de
sănătate al pisicii de către medicul veterinar, iar pentru cele cu acces pe domeniul public
se va aplica un tatuaj în interiorul urechii stângi de către medicul veterinar în timpul
intervenției.
(2) Pentru pisicile care nu au acces în interior se vor asigura posibilități de adăpostire
adecvate.
(3) Toate pisicile trebuie să aibă la dispoziție litiere (două pisici la o litieră, plus o litieră
adițională la un număr mai de trei pisici), care vor fi curățate zilnic.
(4) La introducerea unei noi pisici în gospodărie, se va lua în considerare ca pisicile sunt
animale foarte sensibile la schimbarea mediului și perioada lor de acomodare este de
multe ori de durată, de ordinul săptămânilor.
(5) Găsirea unei pisici pe domeniul public, chiar și ne-tatuate, nu presupune în mod
obligatoriu că este o pisică fără stăpân, existând și pisici cu stăpân care au acces pe
domeniul public, dacă pisica pare în dificultate se vor face obligatoriu demersuri în
vederea identificării posibilului stăpân.
ART. 6 – DEȚINEREA ALTOR ANIMALE DE COMPANIE:
ART. 7 – ACCESUL PERSOANELOR ÎNSOȚITE DE ANIMALE ÎN MIJLOACELE DE TRANSPORT PUBLIC
(RATT):
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Câinii de talie medie și mare vor fi ținuți în lesă și vor purta botniță.
Câinii de talie mică vor fi ținuți în lesă. în brațe sau în cușcă ori geantă de transport.
Pisicile și alte animale mici vor fi ținute în cușcă ori geantă de transport.
În mijlocul de transport în comun va urca maxim un animal însoțit de deținător.
Deținătorul achită și compostează și pentru animal un bilet de călătorie.
Lesa câinelui va fi prinsă de zgardă sau ham.

(7) Animalul trebuie să fie îngrijit și educat pentru a nu provoca deranj pentru restul
călătorilor.
(8) Conducătorul autovehiculul are dreptul să solicite persoanei însoțite de animal părăsirea
mijlocului de transport în situația în care nu sunt respectate prevederile prezentului
articol, iar aceasta este obligată să se conformeze.
(9) Persoana însoțită de animal va alege cea mai liberă zonă a mijlocului de transport în
comun și va evita orele de vârf și mijloacele de transport aglomerate: este considerat
mijloc de transport neaglomerat acela care prin numărul de călători permite ținerea
animalului la cel puțin un metru distanță de ceilalți călători.
ART. 8 – ÎNSTRĂINAREA ANIMALELOR
(1) Este interzisă comercializarea animalelor fără certificat de origine.
(2) Înstrăinarea animalelor poate fi făcută doar după ce s-au îndeplinit toate obligațiile
impuse prin lege, corespunzătoare speciei, sexului, rasei și vârstei animalului, conform
[Art. 2 alin. 3, Art. 4 alin. 1 pct. a și b (pentru câini), Art. 5 alin. 1 (pentru pisici)].
(3) Este interzisă comercializarea animalelor pe domeniul public al municipiului Timișoara, cu
excepția locurilor special amenajate și autorizate în acest scop.
(4) Este interzisă comercializarea sau introducerea în vederea comercializării, pe raza
municipiului Timișoara, a câinilor periculoși sau agresivi, definiți ca atare de OUG nr.
55/2002. care nu au valoare chinologică atestată de Asociația Chinologică Română.
(5) Înstrăinarea se va face în mod responsabil, cu verificarea condițiilor viitoare de deținere,
și cu înmânarea celui căruia i se înstrăinează a instrucțiunilor scrise cu privire la nevoile
etologice, fiziologice, de protecție și de bunăstare ale animalului înstrăinat.
ART. 9 – REGLEMENTĂRI CU PRIVIRE LA ANIMALELE SEMI-DEȚINUTE
(1) Hrănirea, adăparea și îngrijirea animalelor semi-deținute este permisă cu condiția ca
acestea să fie declarate de către îngrijitor la Primăria Timișoara, furnizând toate
informațiile deținute despre acestea prin completarea unui formular [anexa 2 – va fi
realizat după finalizarea regulamentului].
(2) Declararea se face vederea capturării, sterilizării și deparazitării acestora în programe
gratuite, dar și în vederea găsirii de către Primăria Timișoara a celor mai bune soluții
pentru viitorul acestor animale, analizând fiecare situație în parte: reîntoarcerea în
teritoriu acolo unde este posibil, plasarea într-un centru de adopții a animalelor sociabile
sau plasarea într-un adăpost deschis pentru animalele neadoptabile și care nu se pot
reîntoarce în teritoriu.
(3) Pisicile, ca regulă, acolo unde este posibil, vor fi repuse în teritoriu și vor fi marcate cu
tatuaj de către medicul veterinar care efectuează sterilizarea, iar celor care nu pot fi

prinse cu ușurință li se va cupa ușor vârful urechii stângi în timpul anesteziei de către
medicul veterinar.
(4) Decizia Primăriei Timișoara de a repune un câine în teritoriu este una excepțională și va fi
cântărită cu mare responsabilitate, implicând toate părțile afectate, iar acesta va fi
identificat și înregistrat pe numele Primăriei Timișoara.
(5) Asociațiile de locatari și administratorii sediilor și punctelor de lucru ale societăților
comerciale și ale instituțiilor de stat sau private sunt obligați să identifice îngrijitorul sau
îngrijitorii animalelor semi-deținute din zonele adiacente, și în colaborare cu aceștia să
îndeplinească obligația de declarare la Primăria Timișoara.
(6) În caz de boală, accidente și alte probleme medicale ale animalelor semi-deținute,
îngrijitorul, dacă are posibilitatea, le va trata la un medic veterinar, în caz contrar va cere
ajutorul Primăriei Timișoara sau asociațiilor de protecția animalelor.
ART. 10 – SPAȚIILE DESTINATE CÂINILOR
ART. 11 – SANCȚIUNI

