
 

 

ORDIN 

 

pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind 

protecția animalelor, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare 

Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al ministrului internelor și reformei administrative 

nr. 31/523/2008  
 

 

 În temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și 

funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din 

subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 7 alin. (5) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi ministrul 

afacerilor interne emit următorul 

 

ORDIN: 

 

 

 Art. I – Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, 

aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța 

Alimentelor și al ministrului internelor și reformei administrative nr. 31/523/2008, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 08 iulie 2008, se modifică și se completează după cum urmează: 

 

1. După articolul 17 se introduce un nou capitol, Capitolul VII1 – „Protecţia temporară a 

animalelor aflate într-o situaţie de pericol”, cuprinzând articolele 171-177, cu următorul cuprins: 
 

„Capitolul VII1 

Protecţia temporară a animalelor aflate într-o situaţie de pericol 

 

Art. 171 – (1) Intervenția polițiștilor la cazurile în care un animal se află într-o situație de pericol, 

se realizează ca urmare a sesizărilor: 

a) prin Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă; 

b) formulate în scris sau oral, direct ori telefonic la sediul unităţilor de poliţie de către persoanele 

care au cunoștință despre situații de pericol în care se află animalele; 

c) transmise prin mecanismele de comunicare interinstituțională de membrii echipelor formate 

exclusiv din reprezentanți ai altor structuri decât cele ale Poliției Române, care iau cunoștință în mod 

direct despre situații de pericol în care se află animalele cu ocazia intervenției la diferite evenimente în 

teren; 
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d) din oficiu. 

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), poliţistul care preia sesizarea sau se sesizează din oficiu 

gestionează intervenţia, în limita competențelor legale, până la punerea în executare a ordinului de 

plasare a animalului în adăpost, atunci când emiterea ordinului a fost necesară. 

(3) Intervenția la aceste evenimente se realizează, de regulă, de către polițiști din cadrul 

structurilor specializate de protecție a animalelor, iar atunci când aceștia nu pot interveni, de către alți 

polițiști, indiferent de structura din care fac parte, conform dispoziției șefilor ierarhici. 

 

Art. 172 – (1) Pe parcursul intervenției polițiștii desfășoară, după caz, următoarele activități: 

a) evaluează situația și apreciază dacă există o situație de pericol pentru animal, potrivit art. 241 

alin. (2) din Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată, cu completările ulterioare; 

b) acționează pentru eliminarea stării de pericol, dacă înlăturarea cauzei presupune adoptarea de 

măsuri specifice activității polițienești; 

c) observă și adresează întrebări cu privire la starea fizică a animalului implicat şi, dacă se 

impune, solicită intervenţia echipelor din cadrul serviciilor publice de adăpostire a animalelor; 

d) informează deținătorul cu privire la măsurile ce vor fi dispuse în urma evaluării situației de 

fapt; 

e) sesizează structurile specializate ale Poliţiei Române sau ale altor instituţii în situaţia în care, cu 

ocazia verificării sesizării, sunt constatate aspecte aflate în competența acestora; 

f) procedează la obținerea de probe, potrivit art. 241 alin. (3) din Legea nr. 205/2004, republicată, 

cu completările ulterioare, sau prevederilor Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu 

modificările şi completările ulterioare, după caz. 

(2) Polițiștii solicită sprijin din partea altor efective de poliție în situaţiile în care, în funcţie de 

evoluţia evenimentului, nu se poate asigura desfăşurarea în condiţii de siguranţă a procedurii de evaluare 

a situației de pericol şi de emitere a ordinului de plasare a animalului în adăpost. 

 

Art. 173 – (1) Pentru evaluarea situaţiei de fapt premergătoare emiterii ordinului de plasare a 

animalului în adăpost li se poate solicita să dea câte o declarație atât persoanelor implicate în activităţile 

desfăşurate cu privire la situaţiile de pericol, cât şi persoanelor care au asistat la activităţile respective sau 

au cunoştinţă despre desfăşurarea acestora. 

(2) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) refuză sau nu pot să dea declaraţii, acest 

aspect se consemnează în procesul-verbal prevăzut la art. 176. 

 

Art. 174 - (1) În situaţia în care, pe baza evaluării situaţiei de fapt şi a stării fizice a animalului, se 

constată existenţa situaţiei de pericol, poliţistul emite ordinul de plasare a animalului în adăpost, al cărui 

model este prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. 

(2) Ordinul de plasare a animalului în adăpost nu se emite când polițiștii constată că situaţia de 

pericol nu a fost generată de către deţinătorul animalului, iar acesta declară în scris că va asigura 

respectarea dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. 205/2004, republicată, cu completările ulterioare. 

(3) Ordinul de plasare a animalului în adăpost se întocmește în 3 exemplare. Originalul ordinului 

de plasare a animalului în adăpost se păstrează de polițistul care l-a emis, exemplarul nr. 2 se comunică 

entităţii responsabile cu prestarea serviciului de adăpostire a animalelor, iar exemplarul nr. 3 se comunică 

deţinătorului animalului, dacă acesta este cunoscut. 

(4) Originalul ordinului de plasare a animalului în adăpost se înregistrează, după emiterea 

acestuia, în evidenţele unităţii/subunităţii de poliţie din care face parte poliţistul care l-a emis. 

 

Art. 175 – În situaţia prevăzută la art. 174 alin. (1), premergător emiterii ordinului de plasare a 

animalului în adăpost, poliţistul solicită intervenţia serviciilor publice de adăpostire a animalelor 

prevăzute la art. 243 din Legea nr. 205/2004, republicată, cu completările ulterioare, pentru îndeplinirea 

atribuţiilor stabilite prin lege. 



 

Art. 176 – (1) În situația emiterii unui ordin de plasare a animalului în adăpost, premergător 

activității de transport a animalului de către entitatea care asigură prestarea serviciului public de 

adăpostire a animalelor, polițistul întocmește procesul-verbal prevăzut la art. 244 alin. (2) din Legea nr. 

205/2004, republicată, cu completările ulterioare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 care face 

parte integrantă din prezentele norme metodologice. 

(2) Procesul-verbal se semnează de către polițistul care îl întocmește, de persoana/persoanele din 

cadrul entității responsabile cu prestarea serviciului de adăpostire a animalelor care pune/pun în executare 

ordinul de plasare în adăpost, precum și de către deţinătorul animalului, dacă acesta este cunoscut. 

(3) Dacă polițistul pătrunde, în condițiile art. 52 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 218/2002 privind 

organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, într-o 

locuință sau într-un spațiu delimitat ce aparține ori este folosit de o persoană fizică sau juridică, fără 

consimțământul acesteia sau al reprezentantului legal, se procedează potrivit art. 244 alin. (3) din Legea 

nr. 205/2004, republicată, cu completările ulterioare. 

 

Art. 177 – (1) Prevederile prezentelor norme metodologice se aplică și de către polițiștii ce au 

calitatea de organ de cercetare penală al poliției judiciare. 

(2) Competențele și atribuțiile polițiștilor care realizează intervențiile prevăzute la art. 171 se 

exercită în mod corespunzător și de către polițiști ce au calitatea de organ de cercetare penală al poliției 

judiciare, cu sprijinul, după caz, al unor efective din dispozitivele de ordine și siguranță publică, dacă în 

cauză a fost deschis un dosar penal.” 

 

2.  Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins: 
,,Art. 18 – (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac conform prevederilor art. 

29 din Legea nr. 205/2004, republicată, cu completările ulterioare. 

(2) Pentru efectuarea controlului privind modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 205/2004, 

republicată, cu completările ulterioare, se pot realiza echipe mixte de control formate din persoane 

împuternicite potrivit atribuţiilor de serviciu din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor, al Ministerului Afacerilor Interne, precum şi din cadrul unităţilor aflate în 

subordinea acestora, care îşi exercită atribuţiile în condiţiile legii. 

(3) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului 

Bucureşti ţin evidenţa contravenţiilor aplicate şi prevăzute la art. 26 din Legea nr. 205/2004, republicată, 

cu completările ulterioare.” 

 

3. După articolul 18 se introduc două noi anexe, anexele nr. 1 și 2, al căror conținut este 

prevăzut în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin. 
 

Art. II - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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Anexa nr. 1 

(Anexa nr. 1 la Normele metodologice) 

 

Modelul ordinului de plasare a animalului în adăpost 

 

[Spațiu destinat numărului de înregistrare] 

 

 

ORDIN DE PLASARE A ANIMALULUI ÎN ADĂPOST 

 

Emis astăzi, ....../......./......., ora ...:..., în1) ................................................. de către2) 

.............................................., din cadrul ........................................... 

Astăzi, data de mai sus, urmare a sesizării din oficiu/ prin Sistemul naţional unic pentru apeluri de 

urgenţă/ formulate în scris sau oral/ direct/ telefonic/transmise prin mecanismele de comunicare 

interinstituțională, de către.................................... din localitatea ........................, judeţul/sectorul 

...................................., în urma intervenţiei efectuate la evenimentul sesizat am constatat că animalul se 

află într-o situaţie de pericol, fiind incidentă următoarea/următoarele situaţie/situații: 

[] animal care a fost rănit sau schingiuit; 

[] animal care a fost implicat în lupte între animale sau cu animale; 

[] animal domestic sau animal sălbatic captiv asupra căruia a fost practicat tirul; 

[] animal folosit pentru dresajul altor animale sau pentru a controla agresivitatea altor animale; 

[] animal domestic expus forţat la temperaturi foarte ridicate ori foarte scăzute; 

[] animal din speciile ecvidee, bovine, ovine şi caprine aflat, fără supraveghere, pe căile de 

circulaţie publică; 

ocazie cu care, în temeiul art. 241 alin. (1) din Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, 

republicată, cu completările ulterioare, emit prezentul ordin de plasare a animalului identificat prin 

(relații generale precum culoare ochi, blana, dimensiune, categorie, eventual rasă) 

..................................................................... în adăpost al cărui deținător (dacă acesta este cunoscut) a fost 

identificat în persoana domnului/doamnei .........................................................................., 

posesor/posesoare al/a C.I./B.I. seria ... nr. ......... C.N.P. _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, domiciliat(ă) în 

............................, str. ..................................... nr. ..., bl. ..., sc. .., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ................, 

care la data de ....../....../............. a săvârşit următoarele): 

    .....................................................................................................................................................................

...... 

.........................................................................................................................................................................

...... 

Motivele de fapt care au determinat dispunerea măsurii şi sursele de informare pe baza cărora a 

fost evaluată situaţia de fapt şi starea fizică a animalului3: 

                                                           
1 Locul unde este emis ordinul plasare a animalului în adăpost, prin indicarea unităţii administrativ-teritoriale/sectorului 

municipiului Bucureşti. 
2 Gradul, numele şi prenumele poliţistului. 
3 Se descrie starea de fapt și se indică probele obţinute în condiţiile art. 241 alin. (3) din Legea nr. 205/2004, republicată, cu 

completările ulterioare, respectiv: 

    a) constatarea directă şi consemnarea celor constatate într-un înscris ori înregistrarea celor constatate cu mijloace tehnice; 

    b) declaraţiile persoanelor implicate în activităţile desfăşurate cu privire la situaţiile de pericol prevăzute la alin. (2) sau ale 

persoanelor care au asistat la activităţile respective sau au cunoştinţă despre desfăşurarea acestora; 

   c) înregistrări video sau audio ori fotografii, indiferent de provenienţa acestora; 

   d) înscrisuri, inclusiv cele de natura mesajelor sau publicărilor în mediul electronic şi/sau de telefonie mobilă; 

   e) fişa de observaţie clinică întocmită de un medic veterinar. 

 



.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... . 

 

având în vedere cele constatate 

 

D I S P U N: 

 

Plasarea animalului în adăpostul ………………………………………………………………… 

începând cu data ....../....../............, ora ....... : ......., pe o perioadă de 45 zile, respectiv până la data de 

....../....../............, ora ....... : ....... . 

 

 

 

     

Deținătorului i s-a adus la cunoştinţă faptul că dispozițiile prezentului ordin de plasare a 

animalului în adăpost devin obligatorii imediat după emiterea acestuia, fără somaţie şi fără trecerea 

vreunui termen. 

  Prezentul ordin de plasare a animalului în adăpost poate fi contestat de deţinătorul animalului în 

condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.   

Prezentul ordin va fi comunicat entităţii responsabile cu prestarea serviciului de adăpostire a 

animalelor, precum şi deţinătorului animalului (dacă acesta este cunoscut). 

_____________ 

  

 

 

Agent constatator Câte o/un copie/duplicat a/al prezentului ordin a fost înmânată/înmânat: 

(semnătură) |¯| deținătorului (semnătură) 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

|¯| reprezentant al entității 

responsabile cu prestarea serviciului 

de adăpostire (semnătură) 

............................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document care conţine date cu caracter personal, protejate potrivit legii! 

 

* Nu se emite ordin de plasare a animalului în adăpost atunci când se constată că situaţia de pericol 

nu a fost generată de către deţinătorul animalului, iar acesta declară în scris că va asigura respectarea 

dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată, cu completările 

ulterioare. 

 

 

 



Anexa nr. 2 

(Anexa nr. 2 la Normele metodologice) 

 

 

Modelul procesului-verbal prevăzut la art. 244 alin. (2) din Legea nr. 205/2004 privind protecţia 

animalelor, republicată, cu completările ulterioare, 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

Astăzi, __|__|______, ora __|__, în4 ..........................................., ..........................................,5 din cadrul 

..........................., ca urmare a intervenţiei realizate în data de mai sus, la evenimentul sesizat din oficiu/ 

prin Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă/ în scris sau oral/ direct/ telefonic/ prin mecanismele 

de comunicare interinstituțională de către .................... din localitatea ....................., judeţul 

......................, am emis un ordin de plasare a animalului în adăpost împotriva deținătorului identificat în 

persoana domnului/doamnei ........................................, posesor/posesoare al/a C.I./B.I. seria .... nr. ......., 

C.N.P _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, domiciliat(ă) în ........................, str. ........................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. 

..., ap. ..., judeţul ................................ 

    Cu această ocazie am constatat următoarele: 

 

    |¯| Ordinul de plasare a animalului în adăpost s-a comunicat reprezentantului entităţii responsabile cu 

prestarea serviciului de adăpostire a animalelor, precum şi deţinătorului animalului (dacă acesta este 

cunoscut). 

 

    |¯| Date privind adăpostul în care urmează a fi plasat animalul şi mijlocul de transport utilizat 

........................................ ........................................ ........................................ ........................................ 

........................................ ........................................ ........................................ ........................................ 

    |¯| Deținătorul, deşi prezent la faţa locului cu ocazia emiterii ordinului de plasare a animalului în 

adăpost, refuză: 

        |¯| să primească o copie a acestuia; 

        |¯| să semneze de primirea acestuia; 

 

    |¯| Deținătorul nu a fost prezent la realizarea verificărilor în legătură cu sesizarea privind existența 

situației de pericol și a stării fizice a animalului sau la emiterea ordinului de plasare a animalului în 

adăpost. Acestuia i s-au comunicat faptul că a fost emis un ordin de plasare a animalului în adăpost, 

precum şi conţinutul acestuia, aspecte dovedite prin: 

        |¯| declaraţia martorului ................................................................................................; 

        |¯| înregistrări video sau audio; 

       |¯| înscrisuri, inclusiv cele de natura mesajelor sau postărilor în mediul electronic sau de telefonie 

mobilă. 

    |¯| Deținătorul nu a fost prezent la realizarea verificărilor în legătură cu sesizarea privind existența 

situației de pericol și a stării fizice a animalului sau la emiterea ordinului de plasare a animalului în 

adăpost. Acestuia nu i s-au comunicat faptul că a fost emis un ordin de plasare a animalului în adăpost şi 

nici conţinutul acestuia. 

 

                                                           
4 Locul unde este întocmit procesul-verbal, prin indicarea unităţii administrativ-teritoriale/sectorului municipiului Bucureşti. 
5 Gradul, numele şi prenumele poliţistului. 



|¯| Nu a putut fi identificat un martor, din următoarele motive: 

........................................................................ 

    |¯| Persoanele implicate în activităţile desfăşurate cu privire la situaţiile de pericol, cât şi persoanele 

care au asistat la activităţile respective sau au cunoştinţă despre desfăşurarea acestora refuză sau nu pot să 

dea declaraţia prevăzută la art. 173 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 

privind protecția animalelor, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare 

și pentru Siguranța Alimentelor și ministrului internelor și reformei administrative nr. 31/523/2008, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

 

Deținător animal 

.................................... 

(semnătură) 

Poliţist 

.................................................... 

(semnătura) 

Reprezentant al entității responsabile 

cu prestarea serviciului de adăpostire 

............................................................ 

(semnătura) 

 

 


