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CONTRACT DE ADOPŢIE 
Data  __________ 

 

 

Numele şi prenumele îngrijitorului:  

Tel: 

E-mail:  

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________

 

 

DATELE DEŢINĂTORULUI 

Numele şi prenumele:  

Adresa: 

Telefon: 

E-mail 

CNP: 

CI/BI, Serie, Număr: 

 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Stăpânul se angajează să adopte animalul __________________________________________. 

 

 

DATELE ANIMALULUI 

Specie: 

Rasă: 

Culoare: 

Talie: 

Sex: 

Vârstă: 

Semne Particulare: 

Carnet de Sănătate/Paşaport: 

Sterilizare/Castrare: 

 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

□ Da   □ Nu - Perioada de sterilizare________________  

Prima Vizită _____________________________ A Doua Vizită ___________________________ 

 

Observaţii: ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Semnând acest contract de adopţie, deţinătorul se angajează să accepte şi să respecte 

următoarele condiţii: 

• Nu va înstrăina animalul adoptat decât cu acordul prealabil scris al îngrijitorului. 

• Nu va vinde sau abandona animalul adoptat sub nicio formă şi în nici un context, 

independent de circumstanţele survenite. 

• Va asigura animalului adoptat hrană, apă, condiţii normale de viaţă specifice speciei 

adoptate, precum şi îngrijirea fizică şi psihică necesară. 

• Va asigura animalului asistenţă medicală veterinară atât pentru vaccinările şi 

deparazitările regulate, cât şi în caz de boală sau accidentare. 

• Va steriliza/castra, printr-un medic veterinar autorizat, animalul preluat în grijă, de 

îndată ce acesta ajunge la vârsta minimă necesară pentru efectuarea procedurii. 

• Nu va ţine animalul legat în lanţ şi nu îi va restrânge în nici un fel libertatea şi spaţiul 

necesare. 

• Va permite îngrijitorului, la cerere, să viziteze periodic animalul, pentru a evalua în ce 

măsură condiţiile de ţinere a animalului sunt corespunzătoare. 

• Va respecta normele impuse de legislaţia în vigoare legate de deţinerea şi de protecţia 

animalelor. 

• În cazul în care se constată nereguli, animalul va fi revendicat şi recuperat de îngrijitor 

fără a fi nevoie de nicio formalitate în acest sens, deţinătorul pierzând toate drepturile 

asupra animalului. Deţinătorul nu se va putea opune în nici un mod recuperării 

animalului de către îngrijitor. 

• În cazul în care, din diverse motive nu mai poate îngriji animalul, deţinătorul va contacta 

îngrijitorul pentru găsirea unei soluţii, inclusiv dar nelimitat la returnarea animalului. 

• În cazul dispariţiei animalului de la domiciliu, deţinătorul va anunţa îngrijitorul în termen 

de cel mult 24 de ore. 

 

        

             Semnătura îngrijitorului  

   

                     Semnătura deţinătorului 

 


