CUPRINS:
ÎNREGISTRAREA MĂRCII:
Conform Certificatului de înregistrare a mărcii cu nr.95808, eliberat de OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII
ŞI MĂRCI, Primăria Sectorului 1 a obţinut înregistrarea mărcii cu denumirea:

POLIŢIA ANIMALELOR SECTOR 1 –AM DECIS SĂ-I PROTEJĂM !
(galerie foto)
1. Înregistrări / autorizări (vezi galerie foto);
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CETĂŢENII SECTORULUI 1 POT SOLICITA RIDICAREA CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN SAU INTERVENŢIA
SERVICIULUI POLIŢIA ANIMALELOR APELÂND LA NUMĂRUL 021/9540 – TELEFONUL CETĂŢEANULUI
SAU LA 021/490.40.07
SERVICIUL POLIŢIA ANIMALELOR
Serviciul Poliţia Animalelor este organizat şi funcţionează ca structură distinctă în cadrul
Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 1, în folosul comunităţii locale, având ca obiect de
activitate protecţia animalelor şi protecţia persoanelor împotriva apariţiei şi răspândirii bolilor
transmisibile de la animale la om, inclusiv cauzarea de suferinţe umane, fizice şi psihice datorate
neluării măsurilor legale în domeniu.
Serviciul Poliţia Animalelor este condus de către un medic veterinar, ce posedă Atestat de
liberă practică eliberat de Colegiul Medicilor Veterinari Bucureşti.
Personalul Serviciului Poliţia Animalelor este format din poliţişti locali, medici veterinari
prinzători de animale şi îngrijitori.
Serviciul Poliţia Animalelor administrează activitatea ,,Centrului Teritorial de Adăpostire şi
Protecţie Temporară a Animalelor”, organizat la nivelul Sectorului 1, în Şos. Odăii nr.3-5.
o SEDIUL:
Sediul Serviciului Poliţia Animalelor se află în Şos. Odăii nr.3-5, Sector 1 (Vezi locaţie – hartă)
Contact: telefon: 021/490.40.07
Fax: 021/352.05.07
Email: contact@politialocalasector1.ro
o ATRIBUŢII:
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o ACTE NORMATIVE CE REGLEMENTEAZĂ ACTIVITATEA SERVICIULUI
POLIŢIA ANIMALELOR:
 LEGI
 Legea nr.60/2004 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia animalelor de
companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003;
 Legea nr.205/2004 privind protecţia animalelor;
 Legea nr. 9/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr.205/2004 privind protecţia
animalelor;
 Legea nr. 60/2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2002 privind
regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi;
 Legea nr. 227/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind
aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;
 Legea nr.61/1991 (r3) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire
socială, a ordinii şi liniştii publice.
 ORDONANŢE:
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a
câinilor fără stăpân;
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor
periculoşi sau agresivi.
 ORDINE:
 Ordinul nr. 31/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004
privind protecţia animalelor;
 HOTARÂREA CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 Hotărârea nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare şi igienizare ale
Municipiului Bucureşti – art.33 şi art.34;
 HOTĂRÂRI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
 H.C.L.Sector 1 nr.130/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuţiile Serviciului
Poliţia Animalelor din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1;
 Hotărârea nr. 131/2008 privind constatarea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale
săvârşite de către persoanele fizice sau juridice la regimul protecţiei animalelor şi păsărilor;
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 Hotărârea nr. 158/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 131/2008 privind
constatarea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale săvârşite de către persoanele fizice sau
juridice la regimul protecţiei animalelor şi păsărilor;
 Hotărârea nr. 374/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 131/2008 privind
constatarea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale săvârşite de către persoanele fizice sau
juridice la regimul protecţiei animalelor şi păsărilor;
 Hotărârea nr. 467/2008 privind procedura de revendicare şi de adopţie a animalelor fără
stăpân aflate în Centrul Teritorial de Adăpostire şi Protecţie Temporară, situat în Bucureşti, Şos.
Odăii nr.3-5, Sector 1, al Serviciului Poliţia Animalelor din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie
Comunitară Sector 1;
 Hotărârea nr. 157/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 467/2008 privind
procedura de revendicare şi de adopţie a animalelor fără stăpân aflate în Centrul Teritorial de
Adăpostire şi Protecţie Temporară, situat în Bucureşti, Şos. Odăii nr.3-5, Sector 1, al Serviciului
Poliţia Animalelor din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1;
 Hotărârea nr. 343/2009 privind recensământul câinilor şi pisicilor de rasă comună cu sau fără
deţinător de pe raza Sectorului 1;
 Hotărârea nr. 373/2009 pentru modificarea Hotărârii nr. 343/2009 privind recensământul
câinilor şi pisicilor de rasă comună cu sau fără deţinător de pe raza Sectorului 1;

CENTRUL TERITORIAL DE ADĂPOSTIRE ŞI PROTECŢIE TEMPORARĂ A ANIMALELOR
Centrul Teritorial de Adăpostire şi Protecţie Temporară a Animalelor funcţionează ca serviciu
specializat pentru gestionarea animalelor fără stăpân şi a animalelor maltratate de către proprietari sau
deţinători legali, de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1. Centrul Teritorial de Adăpostire şi
Protecţie Temporară a Animalelor este situat în Şos. Odăii nr.3-5, Sector 1 şi a fost inaugurat la data de 15
ianuarie 2009.
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Centrul Teritorial Odăi este organizat şi funcţionează în baza prevederilor Legii nr. 205/2004 privind
protecţia animalelor, modificată şi completată de Legea nr.9/2008 şi a Legii nr. 227/2002 pentru aprobarea
OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân.
Activitatea Centrului Teritorial Odăi este stabilită prin Regulamentul nr. 14866/2008 privind
procedura prinderii, primirii şi adăpostirii animalelor fără stăpân, aprobat de Primarul Sectorului 1, Domnul
Andrei Ioan Chiliman.
Activităţi desfăşurate:
- capturare şi transport a animalelor fără stăpân depistate pe raza Sectorului 1 în cadrul
Centrului Teritorial Odăi;
- primire, cazare, hrănire, îngrijire şi asistenţă sanitară veterinară a animalelor aflate în adăpost;
- primire cereri de revendicare sau adopţie a animalelor aflate în adăpost;
- eutanasiere a animalelor fără stăpân care suferă de boli incurabile.

2. Scurt istoric:
Urmare a iniţiativei Primarului Sectorului 1, Domnul Andrei Ioan Chiliman, prin Hotărârea
Consiliului Local Sector 1 nr. 130 din 23.04.2008 în cadrul Direcţiei Generale de Poliţie
Comunitară Sector 1, actuală Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 1, a fost înfiinţat Serviciul
Poliţia Animalelor având obiect principal de activitate gestionarea şi protecţia animalelor cu sau
fără stăpân existente pe raza Sectorului 1.
Încă de la înfiinţare, unul din obiectivele prioritare ale Serviciului Poliţia Animalelor a fost
construirea unui adăpost propriu destinat primirii şi adăpostirii animalelor fără stăpân de pe raza
Sectorului 1. În acest scop, prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 135/23.04.2008,
Primăria Sectorului 1 a trecut în administrarea Direcţiei Generale de Poliţie Locală o suprafaţă de
teren de aproximativ 5000 m², situată în Şos. Odăii nr.3-5, Sector 1, destinată construirii Centrului
Teritorial de Adăpostire şi Protecţie Temporară a Animalelor de pe raza Sectorului 1.
3. Descrierea adăpostului;

5

Centrul Teritorial de Adăpostire şi Protecţie Temporară a Animalelor din şos. Odăii nr.3-5,
Sector 1 a fost construit la sfârşitul anului 2008, după un proiect european menit să asigure condiţiile
optime de trai animalelor primite în incinta acestuia.
Construcţia adăpostului a fost realizată din elemente prefabricate tip sandwich şi termopan,
fiecare spaţiu de cazare respectând prevederile referitoare la condiţiile de construcţie a spaţiilor de
cazare aşa cum sunt ele menţionate în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind
aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân. Conform proiectului au fost construite 130
de spaţii de cazare în care pot fi primite circa 520 de animale (câini).
Pentru îngrijirea şi tratarea animalelor, Centrul Teritorial Odăi dispune de un Dispensar
Veterinar multifuncţional, dotat cu sală de chirurgie, sală de radiologie (în curs de autorizare),
laborator pentru analize medicale, sală de consultaţii şi tratamente, prevăzute cu aparatură necesară
(ecograf, aparat de determinări parametri sanguini, aparat de determinări parametri urinari, etc.)
Asistenţa medicală este asigurată de către personalul propriu calificat, reprezentat de trei medici
veterinari cu atestat de liberă practică.
DATE TEHNICE ADĂPOST:

- suprafaţă totală: 4099mp
 suprafaţă construită: 566mp;
 nr. spaţii de cazare: 130 boxe comune;
 suprafaţă spaţiu de cazare /boxă: 9,5 mp;
 număr mediu câini/boxă: 4;
 capacitate totală: 520 câini.
 Poze adăpost (vezi galerie foto);

4. Costuri materiale:
Întreţinerea lunară a unui animal fără stăpân în adăpost se ridică la 150 de lei, bani suportaţi din
bugetul local al Sectorului 1. În valoarea costului lunar intră cheltuielile cu hrana, asistenţa medicală,
incluzând acţiunile imunoprofilactice obligatorii (deparazitare internă/externă, sterilizare/castrare, vaccinare
antirabică şi antileptospirică) şi cheltuielile de întreţinere.
Pentru construirea şi amenajarea Centrului Teritorial Odăi, Consiliul Local al Sectorului 1 a alocat în
anul 2008 suma de 650.000 euro. Activităţile de capturare, transport, adăpostire, hrănire şi asistenţă sanitară
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veterinară a animalelor fără stăpân depistate pe raza Sectorului 1 sunt desfăşurate de efectivele proprii ale
Serviciului Poliţia Animalelor.
Activităţile de capturare, transport, adăpostire, hrănire şi asistenţă sanitară veterinară a animalelor fără
stăpân depistate pe raza Sectorului 1, vor fi asigurate cu efective proprii ale Serviciului Poliţia Animalelor .

5. Capturarea animalelor
Pentru capturarea animalelor fără stăpân, Serviciul Poliţia Animalelor foloseşte două autoutilitare
marca Volkswagen Krafter, care au fost amenajate cu spaţii corespunzătoare transportării în condiţii care
să asigure protecţia, siguranţa şi securitatea animalelor. Fiecare autoutilitară are în dotare instrumente de
prindere (crose şi puşti), compartimente metalice cu uşi glisante, trusă sanitară de prim ajutor şi sunt
autorizate pentru transport animale vii, conform Certificatelor de înregistrare sanitară veterinară nr. B19/09.07.2009 şi B-20/09.07.2009 emise de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
Bucureşti, înregistrări reînnoite la data de 09.08.2010 conform Certificatelor de înregistrare sanitară
veterinară nr. B-001/09.08.2010 şi B-002/09.08.2010.
Capturarea câinilor se face potrivit normelor stabilite de OUG nr. 155/2001, prin aplicarea unor
procedee lipsite de brutalitate, respectiv folosirea unor crose speciale formate din tije de aluminiu
prevăzute la capăt cu o buclă ce glisează în jurul gâtului câinelui, fiind eliminată posibilitatea strangulării
animalului. Pentru animalele foarte agresive se utilizează armele de capturi (puşti) care folosesc gaz
carbonic comprimat şi cartuşe cu percuţie.
Pentru transportul animalelor mari (cai), Serviciul Poliţia Animalelor are în dotare şi o remorcă
special amenajată cu garda la sol foarte joasă, cu pardoseală şi rampă de urcare nealunecoase, inclusiv
sisteme de prindere care să limiteze mişcarea animalului.
6. Activităţi specifice în adăpost
La primirea în adăpost fiecare animal va fi examinat din punct de vedere medical şi va fi înregistrat
în „Registrul General de Evidenţă”. În funcţie de diagnosticele stabilite, animalele sunt supuse
tratamentelor medicamentoase sau chirurgicale după caz. Animalele declarate clinic sănătoase sunt
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deparazitate intern şi extern, vaccinate polivalent şi antirabic. Toate animalele introduse în adăpost sunt
identificate prin microcipare.
Fiecare spaţiu de cazare va fi curăţat şi dezinfectat înainte de intrarea unui nou animal şi ori de câte
ori este nevoie. Cuştile, boxele şi spaţiile închise se spală şi se dezinfectează zilnic, ocazie cu care se va
evita contactul apei şi substanţelor dezinfectante cu animalele.
Zilnic fiecare animal cazat în Centrul Teritorial va fi examinat clinic de către medicul sau
tehnicianul veterinar. Animalele de talie mică (câini, pisici), vor fi vaccinate antirabic, deparazitate intern
şi extern şi dacă după trecerea celor 7 zile în care pot fi revendicate rămân în centru, vor fi sterilizate /
castrate. Manoperele medicale care pot provoca suferinţa animalului vor fi efectuate numai de medicul
veterinar. În cazuri bine motivate animalele bolnave vor fi supuse intervenţiei chirurgicale ce va fi
efectuată sub anestezie locală sau, după caz, generală, numai de către medicii veterinari.

7. Hrănirea animalelor
La nivelul Centrului Teritorial de Adăpostire şi Protecţie Temporară a Animalelor, hrana destinată
câinilor fără stăpân este sub formă uscată (granule), atât pentru adulţi cât şi pentru junior. Cantitatea
medie administrată pentru un câine adult/zi este stabilită în funcţie de recomandările producătorului şi
variază în funcţie de talia animalului.
Achiziţionarea hranei se realizează prin procedura de licitaţie prin SEAP, conform legislaţiei în
vigoare.
Hrana se administrează individual şi supravegheat pentru fiecare animal. Apa se administrează la
discreţie în vase curate şi dezinfectate.
8. Eutanasierea animalelor bolnave incurabil
Conform prevederilor legale, eutanasierea câinilor se realizează numai în cazul bolilor incurabile,
conform prevederilor art.7´ din Legea nr.205/2004 privind protecţia animalelor, modificată şi completată
de Legea nr.9/2008. Eutanasierea câinilor este propusă de către medicul veterinar care are în îngrijire
câinii respectivi, în baza unui raport în care sunt consemnate datele de identificare ale câinilor, rezultatele
examenelor clinice efectuate şi diagnosticul stabilit. Eutanasia se efectuează de către medicul veterinar
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conform legislaţiei sanitar veterinare în vigoare. Eutanasia este efectuată într-un spaţiu autorizat,
respectiv Dispensarul Veterinar ce deserveşte activităţii adăpostului, câinii fiind asistaţi de către medicul
veterinar până la constatarea decesului.
Lista bolilor incurabile – conform Hotărârii nr.24/03.12.2011 a Consiliului Naţional al Colegiului
Medicilor Veterinari (scanarea hotărârii)

9. PROCEDURI
 Procedura de revendicare a animalelor fără stăpân
Pentru reglementarea situaţiilor de revendicare şi adopţie a animalelor aduse în Centrul Teritorial a
fost adoptată Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 467/27.11.2008 prin care au fost aprobate
regulamentele privind procedurile de derulare a activităţilor specifice.
Astfel, animalele fără stăpân aduse în Centrul Teritorial din Şos. Odăii nr. 3-5 pot fi revendicate în
termen de 7 zile de la data primirii lor. Pentru revendicarea animalelor se percepe tariful de prestări servicii
(microcipare/crotaliere) în valoare de 50 de lei, care va fi achitat atât de persoanele fizice cât şi de persoanele
juridice solicitante. Solicitanţii persoane fizice sau juridice, trebuie să facă dovada că sunt proprietarii /
deţinătorii animalelor, sens în care trebuie să prezinte orice înscris din care să rezulte acest fapt (carnete de
sănătate, reţete, acte de provenienţă, declaraţii etc.). În cazul în care solicitanţii nu pot face dovada
proprietăţii sau deţinerii animalului aceştia vor achita o taxă unică de 150 de lei.
Predarea animalelor revendicate către proprietarii / deţinătorii lor, persoane fizice sau juridice, se va
face numai după completarea şi semnarea declaraţiei angajament (pentru persoane fizice) sau a formularului
de revendicare (pentru persoane juridice).
 Procedura de adopţie a animalelor fără stăpân
Animalele aflate în Centrul Teritorial care în termen de 7 zile de la primire nu au fost revendicate pot
fi date spre adopţie persoanelor fizice şi juridice interesate. Animalele adoptate vor fi eliberate din Centrul
Teritorial în baza declaraţiei angajament sau formularului de adopţie completat şi semnat de cel care adoptă
animalul.
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În vederea adoptării unui animal, persoanele fizice şi juridice trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii:
A. Persoane fizice:
- vârsta minimă 18 ani;
- BI/CI în original şi copie;
- Dovada condiţiilor de întreţinere necesare în spaţiu privat a animalului ce urmează a fi
adoptat;
- Declaraţie pe proprie răspundere în care se va preciza că a luat cunoştinţă de
obligaţiile deţinătorilor de animale, prevăzute de Legea 205/2004 privind protecţia
animalelor, completată şi modificată de Legea 9/2008;
- Dovada achitării taxei de adopţie precum şi a celorlalte taxe aferente după caz.
B. Persoane juridice:
- certificatul constatator de la Oficiul Registrului Comerţului care va cuprinde
denumirea, sediul social, codul fiscal, codul unic de înregistrare şi datele de
identificare ale reprezentantului acestuia;
- BI/CI în original şi copie, precum şi împuternicire de reprezentant al societăţii;
- Dovada condiţiilor de întreţinere necesare în spaţiul privat a animalului ce urmează a
fi adoptat;
- Declaraţie pe proprie răspundere din partea celui care adoptă că a luat cunoştinţă de
obligaţiile deţinătorilor de animale, prevăzute de Legea 205/2004 privind protecţia
animalelor, completată şi modificată de Legea 9/2008;
- Dovada achitării taxei de adopţie precum şi a celorlalte taxe aferente după caz
C. În cazul organizaţiilor de protecţie a animalelor:
- dovada deţinerii unui adăpost destinat cazării animalelor fără stăpân, autorizat
conform normelor legale;
- copie după contractul de asistenţă sanitar-veterinară;
- declaraţia privind capacitatea de cazare a adăpostului deţinut pentru a evita
suprapopularea acestuia.
Conform Regulamentului privind procedura adopţiei animalelor aflate în Centrul Teritorial,
aprobat de Consiliul Local al Sectorului 1, reprezentanţii acestuia au următoarele drepturi faţă de
persoanele fizice şi juridice care adoptă animale:
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- să inspecteze trimestrial starea de întreţinere şi starea de sănătate a animalului adoptat
pe o perioadă de un an de la efectuarea adopţiei;
- să efectueze la cerere, sterilizarea / castrarea animalului a cărui vârstă în momentul
adopţiei era mai mică de 6 luni;
- să ia măsuri de sancţionare a persoanelor care nu respectă termenii adopţiei în
conformitate cu legislaţia în vigoare;
- să readucă în Centrul Teritorial animalele adoptate în cazul în care se constată
neasigurarea de către adoptator a unor condiţii corespunzătoare de întreţinere şi
sănătate a acestora.
Persoanele fizice şi juridice care adoptă animale au următoarele obligaţii:
- Să respecte normele de îngrijire şi hrănire ale animalului adoptat;
- Să prezinte animalul adoptat la verificări medicale periodice, pentru vaccinare
antirabică anuală, sau de câte ori se impune intervenţia medicului veterinar, la Centrul
Teritorial sau la orice alt cabinet veterinar privat;
- Să prezinte animalul a cărui vârstă în momentul adopţiei era mai mică de 6 luni,
pentru efectuarea operaţiunilor de sterilizare / castrare după împlinirea acestei vârste;
- Să anunţe Centrul Teritorial în cazul decesului sau înstrăinării animalului adoptat
pentru a se putea opera modificările în baza de date;
- Să nu abandoneze animalul, în caz contrar urmând a fi sancţionaţi contravenţional,
conform Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, completată şi modificată prin
Legea nr. 9/2008;
- Să respecte Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, completată şi modificată
prin Legea nr. 9/2008;
- Să achite contravaloarea paşaportului de însoţire a animalului adoptat în situaţia în
care adoptatorul este cetăţean străin sau cetăţean român cu domiciliul în străinătate.
10.Descărcare formulare adopţie / revendicare;
11.Program adopţii/revendicări:
Luni-Vineri: 10.00-14.00
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DATE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA CENTRULUI TERITORIAL ODĂI:
Anul 2009

1. CÂINI CAPTURAŢI: 1361
2. CÂINI ADOPTAŢI: 164
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CÂINI REVENDICAŢI DE CĂTRE PROPRIETAR/DEŢINĂTOR LEGAL: 208
CÂINI RETERITORIALIZAŢI: CÂINI FĂRĂ STĂPÂN STERILIZAŢI: 450
CÂINI FĂRĂ STĂPÂN IDENTIFICAŢI PRIN CROTALIERE:CÂINI FĂRĂ STĂPÂN IDENTIFICAŢI PRIN MICROCIPARE: 547
CÂINI VACCINAŢI : 650

Anul 2010

1. CÂINI CAPTURAŢI: 1474
2. CÂINI ADOPTAŢI: 356
3. CÂINI REVENDICAŢI DE CĂTRE PROPRIETAR/DEŢINĂTOR LEGAL:296
4. CÂINI RETERITORIALIZAŢI: 663
5. CÂINI FĂRĂ STĂPÂN STERILIZAŢI: 717
6. CÂINI FĂRĂ STĂPÂN IDENTIFICAŢI PRIN CROTALIERE: 663
7. CÂINI FĂRĂ STĂPÂN IDENTIFICAŢI PRIN MICROCIPARE: 1255
8. CÂINI VACCINAŢI : 1129

Anul 2011
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1. CÂINI CAPTURAŢI: 1237
2. CÂINI ADOPTAŢI: 205
3. CÂINI REVENDICAŢI DE CĂTRE PROPRIETAR/DEŢINĂTOR LEGAL: 296
4. CÂINI RETERITORIALIZAŢI: 537
5. CÂINI FĂRĂ STĂPÂN STERILIZAŢI: 760
6. CÂINI FĂRĂ STĂPÂN IDENTIFICAŢI PRIN CROTALIERE: 537
7. CÂINI FĂRĂ STĂPÂN IDENTIFICAŢI PRIN MICROCIPARE: 969
8. CÂINI VACCINAŢI : 1075
CENTRUL DE ASISTENŢĂ SANITARĂ VETERINARĂ SOCIALĂ:
Din dorinţa de a se implica în bunăstarea animalelor, dar şi de a veni în sprijinul cetăţenilor Sectorului
1, Primăria Sector 1 a înfiinţat în cadrul Serviciului Poliţia Animalelor, două centre de asistenţă veterinară
situate în str. Pajurei nr.13 şi str. Gârlei nr.2, în cadrul cărora se oferă servicii de asistenţă medicală pentru
animalele de companie ai căror proprietari se confruntă cu probleme sociale şi au domiciliul stabil în
Sectorul 1. Taxele practicate în cadrul acestor centre au fost stabilite la nivel social pentru a ajuta cetăţenii
Sectorului 1, cu venituri reduse.
Serviciile oferite de aceste centre sunt: consultaţii şi tratamente, deparazitări interne şi externe,
vaccinări câini şi pisici la cerere, sterilizări/castrări, diverse intervenţii chirurgicale, etc. Prin intermediul
cabinetelor au fost acordate peste 1800 consultaţii, 2000 tratamente şi 1300 vaccinări polivalente.
Prin intermediul centrelor de asistenţă veterinară socială se desfăşoară şi Programul de sterilizare
gratuită a animalelor de companie de rasă comună (câini şi pisici) cu proprietar /deţinător legal.
Locaţii şi date de contact:
- str. Pajurei nr.13 – telefon 021/668.36.47;
- str. Gârlei nr.2 – telefon 021/233.05.27;
PROGRAM DE LUCRU:
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LUNI, MIERCURI, VINERI : 08.00-14.00
MARŢI, MIERCURI: 10.00-18.30

CAMPANII DESFĂŞURATE:
Detalii privind campaniile desfăşurate de Serviciul Poliţia Animalelor:
1. Adopţia gratuită a animalelor fără stăpân
În conformitate cu art. 8 din H.C.L. Sector 1 nr. 467/2008, Primarul Sectorului 1, domnul Andrei Ioan
Chiliman a aprobat organizarea, în prima decadă a fiecărei luni, a unor campanii de adopţie gratuită a
câinilor aflaţi în Centrul Teritorial din Şos. Odăi nr. 3-5, sector 1.
Aceste activităţi vor fi organizate periodic în zilele de weekend în parcurile din Sectorul 1 (Parcul
Kiseleff, Parcul Regina Maria, Parcul Bazilescu), iar în restul zilelor la sediul Serviciului Poliţia
Animalelor, situat în Şos. Odăii nr.3-5, Sector 1.
Campanile de adopţie desfăşurate în parcurile din Sectorul 1 vor fi aduse la cunoştinţă iubitorilor de
animale prin mass media, afişe şi pliante .
 Model pliante
 Galerie foto campanii
 Animale oferite spre adopţie (vezi galerie foto):
 Rezultatele campaniei: Campaniile de adopţie au fost organizate în parcurile aflate în administrarea
Primăriei Sectorului 1 (Bazilescu, Regina Maria, Kiseleff – 29 campanii) şi la sediul nostru din
Şos. Odăi nr. 3-5, în primele 10 zile ale fiecărei luni -30 campanii. În urma acestor campanii au
fost adoptaţi gratuit 451 de câini.
14

2. Sterilizare gratuită
Având în vedere creşterea alarmantă a numărului de câini şi pisici fără stăpân pe domeniul public ca
urmare a înmulţirii necontrolate a acestora în gospodăriile individuale ale cetăţenilor, de unde sunt
abandonate pe domeniul public, în luna octombrie 2008 a fost demarat Programul de sterilizare gratuită a
animalelor de companie de rasă comună cu proprietar /deţinător legal.
Ţinând cont de caracterul social al programului, precum şi de importanţa lui în prevenirea înmulţirii
numărului de animale comunitare pe domeniul public, cheltuielile aferente operaţiilor de sterilizare sunt
suportate din bugetul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 1. Costurile estimative ale unei astfel de
intervenţie chirurgicală se ridică la aproximativ 55 lei/animal (medicamente şi materiale sanitare),
manopera fiind gratuită.
Operaţiile de sterilizare /castrare sunt realizate prin intermediul Centrelor de asistenţă sanitară
veterinară socială situate în str. Gârlei nr. 2 şi str. Pajurei nr.13, Sector 1 .
Persoanele interesate se pot programa telefonic la cele două centre de asistenţă sanitară-veterinară
socială, telefon 021/668.36.47 pentru cel situat în str. Pajurei nr.13 şi 021/233.05.27 pentru cel din str.
Gârlei nr.2. Programul este următorul :
-Luni, Miercuri, Vineri: 08.00-14.00;
-Marţi şi Joi: 10.00-18.30
 Model pliante
 Rezultatele campaniei:
În cadrul Programului de sterilizare gratuită a animalelor de companie de rasă comună aprobat la
nivelul Sectorului 1 şi desfăşurat prin intermediul Centrelor de asistenţă sanitară veterinară socială, situate în
str. Pajurei nr.13 şi str. Gârlei nr.2, au fost distribuite peste 5000 pliante informative şi au fost efectuate un
număr de 2116 operaţii de sterilizare (la 723 căţele şi 1393 pisici) la solicitarea proprietarilor/deţinătorilor
acestora.
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3. Campania STOP ABANDONULUI ANIMALELOR –participaţi activ la scăderea numărului de
animale fără stăpân de pe domeniul public, prin anunţarea cazurilor de abandon
Ţinând cont de impactul negativ al prezenţei în număr mare al câinilor fără stăpân pe domeniul
public al Sectorului 1 şi având în vedere faptul că acesta se datorează în mare parte abandonului
animalelor din gospodăriile individuale, Poliţia Locală Sector 1, prin Serviciul Poliţia Animalelor a
organizat în luna mai 2011 campania ,,STOP ABANDONULUI ANIMALELOR”, care a avut drept
scop prevenirea şi combaterea abandonului animalelor pe domeniul public.
 Obiective urmărite:
 Informarea cetăţenilor cu privire la sancţiunile prevăzute de Legea nr. 205/2004 privind
protecţia animalelor, modificată şi completată de Legea nr.9/2008, în cazul abandonului
animalelor;
 Implicarea cetăţenilor Sectorului 1 în soluţionarea problemei câinilor fără stăpân prin
anunţarea cazurilor de abandon;
 Informarea cetăţenilor Sectorului 1 cu privire la desfăşurarea programului de sterilizare
gratuită a animalelor de rasă comună care are drept scop prevenirea înmulţirii
necontrolate a acestora ca alternativă la abandonul puilor;
 Informarea cetăţenilor cu privire la modalitatea de anunţare a cazurilor de abandon a
animalelor;
 Informarea cetăţenilor cu privire la obligativitatea declarării animalelor aflate în
proprietate în vederea înregistrării lor în evidenţele Poliţiei Locale Sector 1.
 Model pliante
 Rezultatele campaniei: Campania de informare a cetăţenilor a fost desfăşurată de către poliţiştii
locali ai Serviciului Poliţia Animalelor în colaborare cu poliţiştii de proximitate din cadrul
Serviciilor de Ordine şi Linişte Publică. În cadrul campaniei au fost distribuite peste 500 de pliante
cu caracter informativ şi preventiv prin intermediul cărora cetăţenii Sectorului 1, şi nu numai, au
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primit sfaturi despre cum pot preveni creşterea numărului de câini fără stăpân de pe domeniul
public prin anunţarea cazurilor de abandon.
4. Campania SPUNEŢI NU INDIFERENŢEI –protejaţi animalele comunităţii locale împotriva
agresiunii şi maltratării
Având în vedere atribuţiile specifice Serviciului Poliţia Animalelor în domeniul protecţiei
animalelor, prevenirii şi combaterii faptelor de maltratare şi rele tratamente aplicate animalelor, a creşterii
gradului de siguranţă civică a cetăţenilor, dar şi pentru menţinerea ordinii şi curăţeniei pe domeniul
public al Sectorului 1, Serviciul Poliţia Animalelor a organizat în luna mai 2011 campania ,,SPUNEŢI
NU INDIFERENŢEI”, care a avut drept scop prevenirea şi combaterea cruzimii faţă de animale.
 Obiective:
 Informarea cetăţenilor cu privire la prevederile legale în vigoare în scopul protejării
animalelor împotriva agresiunii şi maltratării la care pot fi supuse atât de către
proprietarii /deţinătorii acestora cât şi de către alte persoane;
 Informarea cetăţenilor cu privire la modalitatea de denunţare a cazurilor de maltratare;
 Prevenirea cazurilor de agresiune provocate de animale asupra cetăţenilor, rezultate în
urma nerespectării prevederilor legale privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi
sau agresivi;
 Identificarea şi sancţionarea cetăţenilor care nu înlătură, de pe domeniul public, dejecţiile
provenite de la animalele de companie.
 Model pliante:
 Rezultatele campaniei: Campania de informare a cetăţenilor a fost desfăşurată de către poliţiştii
locali ai Serviciului Poliţia Animalelor în colaborare cu poliţiştii de proximitate din cadrul
Serviciilor de Ordine şi Linişte Publică. În cadrul campaniei au fost distribuite peste 500 de pliante
cu caracter informativ şi preventiv prin intermediul cărora cetăţenii Sectorului 1, şi nu numai, au
primit sfaturi despre îngrijirea animalelor de companie, despre cum pot preveni actele de cruzime
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şi rele tratamente îndreptate împotriva animalelor, precum şi modalitatea de anunţare a acestor
fapte.
RECENSĂMÂNTUL CÂINILOR ŞI PISICILOR DE RASĂ COMUNĂ CU SAU FĂRĂ
DEŢINĂTOR LEGAL
 Baza legală:
 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 343/2009 privind recensământul
câinilor şi pisicilor de rasă comună cu sau fără deţinător de pe raza Sectorului 1;
 Hotărârea Consiliului Local al sectorului 1 nr. 373/2009 pentru modificarea Hotărârii
nr. 343/2009 privind recensământul câinilor şi pisicilor de rasă comună cu sau fără
deţinător de pe raza Sectorului 1;
 Obiective:
 Realizarea unei baze de date cu privire la numărul animalelor de rasă comună, cu sau
fără proprietar /deţinător existente pe raza Sectorului 1;
 Controlul reproducţiei animalelor de rasă comună, cu sau fără proprietar /deţinător
existente pe raza Sectorului 1;
 Împiedicarea abandonului puilor animalelor de rasă comună şi a animalelor adulte pe
domeniul public al Sectorului 1;
 Responsabilizarea proprietarilor /deţinătorilor de animale de rasă comună cu privire la
obligaţiile ce le revin referitoare la creşterea şi întreţinerea acestora;
 Identificarea individuală a tuturor animalelor de rasă comună cu proprietar /deţinător
prin utilizarea, în conformitate cu specificaţiile tehnice, a unui microcip;
 Identificarea individuală a tuturor animalelor de rasă comună fără proprietar /deţinător
prin utilizarea unei crotalii;
 Supravegherea permanentă a stării de sănătate a animalelor de rasă comună în vederea
prevenirii apariţiei unor focare de rabie sau leptospiroză.
 Perioada desfăşurată : octombrie 2009- iunie 2012
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 Rezultate: Activitatea de recenzare a animalelor de rasă comună cu sau fără deţinător /proprietar este
realizată de poliţiştii locali de la nivelul Sectorului 1, iar până în prezent au fost identificate 7674
gospodării individuale şi 16 societăţi, ce deţin un număr de 11.206 animale, din care 8713 animale de
rasă comună (5734 câini şi 2979 pisici) şi 2493 animale de rasă (2267 câini şi 226 pisici).
Recensământul câinilor şi pisicilor de rasă comună cu proprietar/deţinător va continua şi în
perioada următoare şi va viza în principal animalele de companie a căror deţinători au domiciliul în
blocuri.
Activitatea de recenzare a vizat şi câinii fără stăpân aflaţi pe domeniul public al Sectorului 1. În
acest sens au fost organizate zilnic acţiuni de identificare şi capturare a câinilor fără stăpân în vederea
sterilizării lor, vaccinării antirabice şi crotalierii. Până la sfârşitul lunii ianuarie 2012 au fost
identificaţi şi capturaţi 4243 de câini fără stăpân. Dintre aceştia 364 de câini au fost revendicaţi de
către proprietari, iar pentru 596 au fost identificaţi noi deţinători. Restul de 3283 au fost sterilizaţi,
vaccinaţi antirabic şi crotaliaţi.
CONDIŢII DE DEŢINERE A ANIMALELOR ŞI PĂSĂRILOR PE RAZA SECTORULUI 1:
 Baza legală:
 Legea nr.205/2004 privind protecţie animalelor;
 Legea nr. 9/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr.205/2004 privind
protecţia animalelor;
 Ordinul nr. 31/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
205/2004 privind protecţia animalelor;
 Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 120/2010 privind
aprobarea Normelor de salubrizare şi igienizare ale Municipiului Bucureşti – art.33 şi
art.34;
 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.131/2008 privind constatarea şi
sancţionarea unor fapte contravenţionale săvârşite de către persoanele fizice sau
juridice la regimul protecţiei animalelor şi păsărilor;
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 Proprietarii animalelor de companie au obligaţia de a respecta următoarele condiţii de deţinere,
astfel:
- să declare animalele de companie de rasă comună (câini şi pisici) aflate în deţinere la
Poliţia Locală Sector 1 - Serviciul Poliţia Animalelor;
- să anunţe Serviciul Poliţia Animalelor, în termen de 15 zile de la data înstrăinării sau
decesului animalului de companie;
- să asigure animalelor, în funcţie de nevoile etologice, specie, rasă, vârstă, un adăpost
corespunzător, hrană şi apă suficiente, posibilitate de mişcare suficientă, îngrijire şi
atenţie;
- să asigure asistenţă medicală constând în deparazitări interne şi externe periodice,
vaccinări, precum şi tratamente profilactice sau în scop terapeutic, în funcţie de
necesităţi; asistenţa medicală va fi asigurată de persoane competente, în conformitate
cu legislaţia sanitar-veterinară în vigoare;
- să deţină carnete de sănătate pentru animalele aflate în proprietate din care să rezulte
efectuarea acţiunilor imunoprofilactice obligatorii – vaccinarea antirabică;
- să asigure o stare de igienă corespunzătoare a spaţiului de deţinere astfel încât să se
evite producerea disconfortului fizic sau psihic colocatarilor sau vecinilor;
- adăpostul animalelor de companie ţinute în aer liber trebuie să fie astfel construite
încât să asigure acestora protecţie împotriva intemperiilor, construite din materiale
care nu dăunează sănătăţii animalului şi să fie uşor de întreţinut;
- accesoriile pentru legarea animalelor de companie trebuie să fie construite şi
întreţinute astfel încât să nu aibă margini ascuţite sau proeminenţe care pot răni
animalul;
- cuştile animalelor de companie trebuie dimensionate astfel încât să permită acestuia
posibilitatea de a sta în picioare şi de a se întoarce;
- lanţurile folosite pentru limitarea mişcării câinilor în aer liber trebuie să fie
confecţionate din zale metalice, cu lungimea minimă de 2 metri;
- în cazul în care câinele este ţinut într-un padoc împrejmuit, acesta va trebui să aibă
suprafaţa minimă de 6 ori mai mare decât cea a cuştii;
 Obligaţiile proprietarilor animalelor de companie în timpul plimbării acestora pe domeniul public:
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- să deţină asupra lor materiale necesare (pungă, făraş, etc.) pentru curăţarea locului şi

evacuarea dejecţiilor fiziologice;
- să nu permită accesul animalelor de companie pe spaţiile verzi din parcuri, grădini
publice şi cele aferente ansamblurilor de locuinţe, în spaţiile de joacă amenajate pentru
copii, în magazine şi pieţe de desfacere a produselor agro-alimentare;
- să asigure protecţia şi siguranţa cetăţenilor în timpul plimbării animalelor de domeniul
public.
Nerespectarea de către proprietar a obligaţiilor de deţinere şi îngrijire atrage răspundere contravenţională
sau penală după caz.
Pe raza Municipiului Bucureşti se interzice creşterea sau întreţinerea, în gospodării individuale, a
animalelor şi păsărilor pentru consum, piele, blană şi tracţiune, a albinelor, viermilor de mătase şi asimilate a
acestora, cu excepţia animalelor de companie.

ÎNREGISTRARE CÂINI PERICULOŞI:
 RASE CÂINI PERICULOŞI:
 Conform prevederilor art.1 din OUG nr.55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor
periculoşi sau agresivi, sunt consideraţi câini periculoşi cei ce aparţin următoarelor rase,
astfel:
o PITBULL;
o BOERBULL;
o BANDOG;
o AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER;
o TOSA;
o ROTTWEILER;
o DOG ARGENTIAN;
o MASTINO NAPOLETANO;
o FILA BRAZILEIRO;
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o
o
o
o

MASTIFF;
CIOBĂNESC CAUCAZIAN;
CANE CORSO;
METIŞII LOR.

 PREVEDERI LEGALE
 Legea nr. 60/2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2002
privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi;
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor
periculoşi sau agresiviş
 Decizia nr.7/20.09.2010 a Înaltei Curţii de Casaţie şi Justiţie.
 ACTE NECESARE DECLARĂRII ŞI ÎNREGISTRĂRII CÂINILOR PERICULOŞI
 CI/BI –în original şi copie;
 Adeverinţă eliberată de Asociaţia Chinologică Română din care să rezulte încadrarea
câinelui în categoria raselor periculoase;
 Declaraţie pe proprie răspundere.
Actele necesare înregistrării câinilor periculoşi pot fi depuse la următoarele sedii ale Poliţiei Locale
Sector 1:
 Calea Griviţei nr.208-2010 - telefon 021/224.32.16;
 Str. Pajurei nr. 15A –telefon: 021/667.66.46;
 Str. Buziaş nr. 23 –telefon: 021/269.40.59;
 Şos. Odăii nr.3-5 –telefon: 021/490.40.07
 DESCĂRCARE FORMULARE DE ÎNREGISTRARE
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PROIECTE ÎN DERULARE:
 Extinderea capacităţii de adăpostire a Centrului Teritorial de Adăpostire şi Protecţie
Temporară a Animalelor, situat în Şos. Odăii nr.3-5, Sector 1;
În primul trimestru al anului 2012 Primăria Sectorului 1 va inaugura la nivelul Centrului Teritorial
Odăi 52 de noi spaţii de cazare ce vor fi folosite pentru adăpostirea a aproximativ 250 de câini. Extinderea
adăpostului pentru câini a apărut ca urmare a necesităţii creşterii siguranţei civice pe raza Sectorului 1, prin
reducerea numărului de câini fără stăpân de pe domeniul public. Proiectul de extindere a adăpostului este
realizat după standarde europene, iar la finalizare acestuia capacitatea totală a Centrului Teritorial va fi de
circa 800 de locuri.
 Finalizare Recensământul animalelor de companie de rasă comună (câini şi pisici) cu sau fără
deţinător legal de pe raza Sectorului 1;
În primele luni ale anului 2012 se vor face demersuri în vederea finalizării Recensământului
animalelor de rasă comună (câini şi pisici). La finalizarea recensământului, Direcţia Generală de Poliţie
Locală Sector 1, prin Serviciul Poliţia Animalelor, va face o informare cu privire la principalele concluzii
care au rezultat din această activitate, împreună cu propuneri vizând perfecţionarea activităţii în domeniu.
 Încheierea de protocoale de colaborare cu organizaţiile de protecţia animalelor
Pentru realizarea obiectivelor specifice de activitate în domeniul protecţiei animalelor, Serviciul
Poliţia Animalelor va iniţia şi dezvolta relaţii de colaborare şi cooperare cu organizaţii de protecţia
animalelor în vederea stabilirii unor obiective comune în domeniul protecţiei animalelor, prevenirea şi
combaterea faptelor de maltratare şi rele tratamente a animalelor.
 Utilizarea câinilor fără stăpân din cadrul Centrului Teritorial Odăi în activităţi asistate de
animale
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Utilizarea animalelor de companie în tratamentul complementar al diverselor afecţiuni medicale s-a
dovedit a fi o metodă din ce în ce mai des folosită, în special datorită beneficiilor pe care acest tip de terapie
le poate aduce. În cele mai multe cazuri în care s-au aplicat terapiile cu animale, au fost constatate
îmbunătăţiri semnificative atât ale stării de sănătate, cât şi ale stării psihice ale persoanelor care au beneficiat
de aceste terapii. Scopul utilizării câinilor fără stăpân în aceste terapii este reprezentat de implicarea lor în
activităţi menite să demonstreze utilitatea lor într-o societate, pledând astfel pentru bunăstarea şi sănătatea
animalelor implicate în aceste programe.
 Studiul privind migraţia câinilor fără stăpân şi prevenirea transmiterii bolilor infectocontagioase de la animale la oameni
Rezolvarea problemei câinilor fără stăpân implică în primul rând cunoaşterea şi înţelegerea modului în
care aceştia se comportă în mediu lor natural de viaţă. Având în vedere că migraţia câinilor fără stăpân dintro zonă în alta este specifică comportamentului acestora, este important să studiem acest fenomen pentru a
putea stabili care sunt cauzele care conduc la apariţia lui, dar mai ales cum îl putem stopa, fără însă a
periclita bunăstarea animalelor vizate.
 Prestarea unei activităţi neremunerate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1, în
locaţiile Serviciului Poliţia Animalelor din cadrul Poliţiei Locale Sector 1.
La iniţiativa Primarului Sectorului 1, domnul Andrei Ioan Chiliman, Consiliul Local al Sectorului 1 a
adoptat Hotărârea nr. 65/28.04.2011 privind modul de executare a obligaţiei persoanei condamnate sau a
minorului de a presta o activitate neremunerată pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1. Această
hotărâre vine în sprijinul aplicării Legii 155/2010 - a Poliţiei Locale, a Codului Penal şi a Codului de
Procedură Penală privind obligaţia persoanei condamnate sau minorului de a presta o activitate neremunerată
într-o instituţie de interes public; a Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2.355/2008 pentru aprobarea Procedurii
privind supravegherea executării obligaţiei persoanei condamnate sau minorului de a presta o activitate
neremunerată într-o instituţie de interes public impusă de către instanţa de judecată; precum şi a
Protocolului - Cadru de Colaborare nr. 12284/13.07.2009 încheiat între Poliţia Locală a Sectorului 1 şi
Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti.
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Conform Hotărârii nr.65/20011 obligaţia de a presta o activitate neremunerată se aplică persoanelor
fizice condamnate sau minorilor care au domiciliul sau reşedinţa în Sectorul 1 şi este stabilită numai de către
instanţă de judecată.
 Organizarea stagiului de practică pentru studenţii Facultăţii de Medicină Veterinară
Având în vedere specificul activităţii Centrului Teritorial de Adăpostire şi Protecţie Temporară a
Animalelor, situat în Şos. Odăii nr.3-5, Sector 1, studenţii de la Facultatea de Medicină Veterinară pot
solicita instituţiei noastre efectuarea stagiului de practică, din cadrul programelor de studii universitare de
licenţă, în cadrul adăpostului de câini.
Pentru mai multe informaţii ne puteţi contacta telefonic la 021/490.40.07.
Întocmit şi redactat
Şef Serviciu Poliţia Animalelor
VOICAN OANA MARIA
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