
INSTRUCŢIUNI
Nr. 636 din 09.05.2005

PRIVIND PRODUCEREA ŞI FOLOSIREA
ANIMALELOR DE SERVICIU

ÎN STRUCTURILE MINISTERULUI ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR



În temeiul art. 9, alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 63/2003 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 604/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

Ministrul administraţiei şi internelor emite următoarele 

INSTRUCŢIUNI
CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 - În activitatea de prevenire a faptelor antisociale, pentru descoperirea de urme, obiecte,
substanţe  toxice  şi  explozivi,  droguri,  depistarea  persoanelor  surprinse  sub  dărâmături  ori
avalanşe,  menţinerea  şi  restabilirea  ordinii  publice  cu  ocazia  unor  manifestări  publice  de
amploare, precum şi pentru realizarea unor dispozitive eficiente de supraveghere a frontierei de
stat sau alte nevoi operative,  personalul structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor
cu atribuţii în aceste domenii, pe timpul îndeplinirii misiunilor din competenţă, pot folosi câini
şi cai dresaţi pe categoriile de serviciu specifice.

Art.  2 -  Efectivul  animalelor  de  serviciu  necesar  pentru  dotarea  unităţilor  teritoriale  ale
Ministerului  Administraţiei  şi  Internelor,  se  stabileşte  de  conducerile  acestora,  în  baza
concluziilor rezultate din  analiza situaţiei  operative şi a problemelor cu care se confruntă şi
necesită astfel de mijloace.

Art. 3 - (1) Anual, până la data de 10 decembrie, structurile operative teritoriale, comunică
necesarul  de  cai  şi  câini  pe  categorii  de  serviciu  cât  şi  a  conductorilor  pentru  aceste
categorii, inspectoratelor generale.
(2)La stabilirea numărului de animale de serviciu se are în vedere şi posibilităţile de asigurare a
furajelor şi spaţiilor de adăpostire.

Art.  4 - (1) Dotarea structurilor Ministerului Administraţiei  şi  Internelor cu cai şi câini, se
realizează, în conformitate cu prevederile statelor de organizare ale unităţilor, pe categorii de
serviciu,  în  funcţie  de  competenţele  stabilite  prin  legile  de  organizare  şi  funcţionare ale
acestora. (Anexa nr. 1)
(2) în funcţie de solicitările structurilor Ministerului Administraţiei  şi Internelor, câinii pot fi
calificaţi şi pentru alte categorii de serviciu.

Art. 5 - (1) Asigurarea stării de sănătate a animalelor de serviciu în Ministerul Administraţiei
şi Internelor este realizată de către personalul de specialitate aparţinând structurilor medicale
teritoriale ale Direcţiei Medicale, sub coordonarea Serviciului de Sănătate  Publică şi Sanitar
Veterinar din cadrul acesteia. (2) Unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor deţinătoare
de  animale  de  serviciu  au  obligaţia  de  a  asigura  fondurile  necesare,  pentru  hrănirea,
adăpostirea şi îngrijirea efectivelor de  animale,  precum şi pentru achiziţia de medicamente,
produse biologice şi dezinfectante de uz veterinar.



Capitolul II CÂINII DE SERVICIU
Secţiunea 1 - Producţia canină

Art. 6 - (1) În structurile operative ale Ministerului Administraţiei şi Internelor câinii folosiţi în
serviciu aparţin, în principal, rasei Ciobănesc german.
(2) În serviciu mai pot fi folosite şi rasele de câini Ciobănesc belgian, Labrador, Rottweiler,
Cocker  spaniei,  Springer  spaniei,  Bloodhound,  Golden  retriever,  Fox-terrier,  Airdale-
terrier, Doberman, precum şi alte rase în condiţiile legii.

Art. 7 - (1) Producţia canină necesară asigurării nevoilor de dotare ale structurilor Ministerului
Administraţiei  şi  Internelor  se  realizează,  în  principal,  în  unităţile  specializate  în  limita
capacităţilor de producţie ale acestora.
(2) Producţia  de  câini  serviciu  se  poate  realiza  şi  la  nivelul inspectoratelor judeţene de
poliţie/  microcentrelor  jandarmeriei,  sub  supraveghere  de  specialitate  şi  cu  respectarea
reglementărilor sanitar-veterinare în domeniu.
(3) Producţia canină ce urmează a fi obţinută în vederea acoperirii prevederilor de stat, cât şi a
înlocuirii exemplarelor de câini serviciu ieşite prin scoatere din funcţiune sau mortalitate, se
stabileşte de către unităţile specializate în producţia canină, pe o perioadă de 1-5 ani, în funcţie
de:

a) necesarul de câini al unităţilor operative;
b) lotul de reproducţie actual;
c) baza materială - financiară şi umană de care dispun.

Art. 8 - Prin unităţi specializate în accepţiunea prezentelor instrucţiuni, se înţeleg unităţile
Ministerului  Administraţiei  şi  Internelor  al  căror  profil  de  activitate  este  producerea,
creşterea,  selecţia,  evaluarea  şi  dresajul  câinilor  de  serviciu  şi  anume,  Centrul  Chinologic
Sibiu şi Centrul pentru Instruirea Conductorilor, Producerea, Creşterea şi Dresajul Câinilor de
Serviciu Ciorani.
Art.  9 - (1) Efectivul canin necesar se completează şi prin achiziţii, donaţii şi transfer, de pe
piaţa internă sau externă sau prin schimburi cu instituţii similare din alte state în condiţiile legii.
 (2) Obţinerea câinilor prin aceste modalităţi se poate înfăptui cu îndeplinirea următoarelor 
condiţii:

a) tineretul canin să aibă vârsta de până la l8 luni;
b) câinii adulţi să fie dresaţi pe categoriile de serviciu specifice atribuţiilor    unităţilor   

/centrelor/structurilor   Ministerului Administraţiei şi Internelor;
c) să fie apţi pentru reproducţie.

Art. 10 - (1) În cazul achiziţiilor, donaţiilor şi transferului,  exemplarele canine se acceptă
dacă se încadrează în standardul  raselor utilizate în serviciul unităţilor/structurilor operative,
cu carte de origine şi carnet de sănătate.
(2) Animalele  nou  achiziţionate  vor  fi  ţinute  obligatoriu  în  carantina  profilactică  conform
legislaţiei sanitare-veterinare în vigoare.

Art.  11  -  (1) Obţinerea  câinilor  din  achiziţii  se  realizează  cu  obligativitatea  respectării
prevederilor  legale  privind  achiziţiile  publice  şi  vor  fi  însoţite  de  documente  sanitare-
veterinare care să  ateste starea de sănătate şi indemnitatea acestora faţă de bolile  specifice
canine, astfel:

a) de  pe  piaţa  internă  -  exemplare  canine  de  la  persoane  fizice  sau  juridice,
corespunzătoare  standardului  de  rasă  la  vârsta  şi  starea  fiziologică  respectivă,
deţinătoare a cărţii de origine (pedigree) eliberată de Asociaţia Chinologică Română



şi  carnetul  de  sănătate  a  câinelui  respectiv,  din  care  să  rezulte  acţiunile
imunoprofilactice executate;

b) din  import  -  de  la  persoane  fizice  sau  juridice,  exemplare  canine  conform
standardului de rasă, la vârsta şi starea  fiziologică corespunzătoare deţinătoare de
carte  de origine  (pedigree)  eliberată  de  Asociaţia  Chinologică  din  ţara  de  origine
tradusă şi legalizată şi carnetul de sănătate.

(2) În comisia de achiziţie a câinilor de serviciu va participa obligatoriu şi medicul veterinar
de zonă din cadrul centrului medical judeţean/ al municipiului Bucureşti, ce deserveşte unitatea
care face achiziţia.

Art. 12 - (1) Obţinerea câinilor din donaţii se realizează însoţiţi de cartea de origine (pedigree),
certificat  sanitar-veterinar  care  să  ateste  starea  de  sănătate  şi  acţiunile  imunoprofilactice
executate şi carnetul de sănătate.
(2) Modalitatea  privind  donaţiile  este  reglementată  prin  Ordinul  nr.  340/2002  privind
donaţiile  şi  sponsorizările  în  Ministerul  Administraţiei  şi  Internelor,  cu  modificările  şi
completările ulterioare.

Art.  13 -  Pentru asigurarea stării  de sănătate,  donaţia  şi  transferul  câinilor  de serviciu sunt
coordonate  şi  controlate  de  specialişti  din  cadrul  Direcţiei  Medicale  a  Ministerului
Administraţiei  şi  Internelor,  în  conformitate  cu  legislaţia  sanitară-veterinară  şi  a  ordinelor
interne de linie.

Secţiunea 2 - Selecţia câinilor pentru reproducţie

Art. 14  -  (1)  În activitatea de selecţie a exemplarelor canine pentru  lotul de reproducţie, se
urmăresc:

a) combaterea  fenomenului  de  consangvinizare,  prin  studierea  şi  analiza  arborelui
genealogic al fiecărui exemplar;
b) întrebuinţarea la montă a masculilor  proveniţi  din prăsila  proprie  sau din import,  cu
origine cunoscută şi cu calităţi specifice;
c) folosirea  femelelor  şi  masculilor  proveniţi  din  părinţi  cunoscuţi  care se  încadrează
anatomo-fiziologic în standardul rasei.

(2) La stabilirea numărului de femele şi masculi pentru lotul de  reproducţie se are în vedere
asigurarea  repausului  fiziologic  necesar  pentru  mărirea  coeficientului  de  fecundare  şi  a
prolificităţii.

Art. 15 - Menţinerea în lotul de reproducţie a femelelor cai şi a masculilor este condiţionată de
transmiterea ereditară,  la  descendenţi,  a  calităţilor  ce se urmăresc în  activitatea  cu câinii  de
serviciu.

Art. 16  -  (1)  Selecţia  exemplarelor  canine de reproducţie  provenite  din achiziţii,  donaţii  şi
transfer, se realizează de către o comisie de specialişti, pe baza cărţii de origine, carnetului de
sănătate, aspectului  genotipic şi fenotipic,  precum şi a rezultatelor testelor de laborator  sau
examinărilor de specialitate.
(2) Comisia se numeşte prin dispoziţie/ordin al directorului/ şefului/unităţii/centrului/structurii din
cadrul Ministerului Administraţiei  şi  Internelor,  iar  activitatea  de  selecţie  este  coordonată  de
specialişti din Direcţia Medicală.

Art.  17  -  (1) Pentru  a  asigura  necesarul  de  câini  de  serviciu,  anual, unităţile  specializate
formează un lot de rezervă (masculi şi femele), ce urmează a fi introdus în lotul de reproducţie
în vederea înlocuirii exemplarelor care nu mai sunt apte în acest scop.



(2) Unităţile specializate în producţia canină vor deschide linii de  reproducţie pentru rasele
prevăzute  la  art.  6,  în  funcţie  de  categoriile de  serviciu  solicitate  de  unităţile/structurile
operative.
(3) Pentru împrospătarea nucleului  de reproducţie,  aceste unităţi  achiziţionează în condiţiile
legii exemplare canine de pe piaţa internă sau externă.

Secţiunea 3 - Procesul de reproducţie

3.1 - Stabilirea lotului de reproducţie

Art. 18  - Lotul de reproducţie al  unităţilor  specializate  şi al  unităţilor  în  care se desfăşoară
reproducţia  câinilor  de  serviciu,  se  stabileşte  în  funcţie  de  necesarul  de  câini  al  unităţilor
beneficiare cât şi de baza materială, financiară şi umană de care dispun unităţile respective.

Art. 19 - În activitatea de stabilire a lotului de reproducţie, medicii veterinari de zonă din cadrul
centrelor medicale judeţene şi ale municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii:

a)   Selecţionarea de masculi şi femele apte pentru reproducţie cu  caractere genotipice şi
fenotipice standardului de rasă;

b) Stabilirea  schemelor  anuale  de  împerechere în  vederea evitării consangvinizării şi
trimiterea  pentru  vizarea  acestora  la Direcţia  Medicală  a Ministerului  Administraţiei  şi
Internelor;

c) Completarea  la  zi  în  unităţile  specializate  a  „Registrului  genealogic"  propriu  în
vederea  stabilirii  unei  scheme  de  împerechere  corecte  şi  punerea  în  valoare  a
standardului de rasă;

d) Participarea  în  comisii  de  achiziţii  constituite  în  vederea  selecţionării  de  exemplare
canine  din  ţară  sau  din  import  ce  urmează  a  fi  destinate  reproducţiei  în   cadrul
unităţilor specializate;

e) Evaluarea   şi   verificarea   aptitudinilor   de   reproducţie   a  exemplarelor canine,  ce
urmează a fi introduse în lotul de reproducţie (bonitarea);

f) Selecţionarea permanentă în unităţile de specialitate a unor exemplare canine valoroase din
punct de vedere genotipic şi  fenotipic  în  vederea  formării  unui  lot  de reproducţie  de
rezervă;

g) Verificarea permanentă a prolificităţii  şi calităţilor maternale  a femelelor ce urmează a fi
introduse în lotul de reproducţie;

h) Verificarea permanentă (semestrial) a calităţii masculilor din lotul de reproducţie în unităţile
specializate prin executarea „spermogramei";

i)    Supravegherea  strictă  a  efectuării  montelor  dirijate,  cu  masculi valoroşi din rasele
aflate în dotarea Ministerului Administraţiei şi Internelor sau contracost, cu exemplare
apte   şi   atestate   pentru   reproducţie   de   către   Asociaţia  Chinologică care aparţin unor
persoane fizice sau juridice, precum şi avizarea declaraţiilor de montă.
(2) La stabilirea lotului de reproducţie cât şi la introducerea de  animale noi în efective, se 
execută examene de laborator în  scopul depistării bolilor infecto-contagioase ce se pot 
transmite în cursul procesului de reproducţie de la animal la animal sau de la animal la om.

Art.  20  -  (1) Efectuarea  montelor  se  materializează  prin  întocmirea  de  către  unităţile
specializate sau celelalte unităţi în care se desfăşoară reproducţia, a „Declaraţiei de montă"
(Anexa nr. 2).
(2) în termen de 5 zile de la efectuarea montei, Declaraţia de montă se trimite spre avizare 
tehnică la Direcţia Medicală, care o va restitui după avizare unităţii respective.
(3) Medicii  veterinari   ce   deservesc   unităţile  în   care   are   loc reproducţia canină, 
consemnează montele în Registrul de monte şi fătări.



Art.  21 -  (1) La 21 de zile de la fătare, dată la care are loc şi alocarea  la norma de hrană, se
întocmesc declaraţiile de naştere şi procesele verbale de înregistrare a căţeilor. (Anexa 3).
(2) Aceste documente se trimit la Direcţia Medicală pentru atribuirea de nume, număr matricol
şi înregistrare în evidenţele Ministerului Administraţiei şi Internelor.
(3) Pe baza numelor şi numerelor matricole ale căţeilor transmise de Direcţia Medicală, unităţile
care desfăşoară activităţi  de reproducţie  canină,  întocmesc  „carnetul  câinelui  de serviciu",
respectiv  „foaia  matricolă"  pentru fiecare căţel în parte, menţionând toate acţiunile  imuno-
profilactice   şi   aptitudinile   acestora   pentru   serviciu   şi procedează la tatuajul acestora.
(4) Pierderile constatate până la vârsta de 21 zile nu constituie mortalitate.

3.2 - Reproducţia

Art.  22 -  Reproducţia  se  realizează  în  unităţile  care  desfăşoară  această  activitate,  cu
exemplare canine adulte ce se încadrează în standardul rasei, vârsta peste 18 luni, din rasele
pretabile pentru fiecare categorie de serviciu, pe baza schemei de împerechere  stabilite de
către  medicul  veterinar  de  zonă  din  cadrul  centrului  medical  judeţean/al  municipiului
Bucureşti.

Art.  23 - (1) În canisele Ministerului Administraţiei şi Internelor,  procesul   de  reproducţie
este   organizat  şi   coordonat  de   către personalul de specialitate din cadrul acestor sectoare
de activitate, sub directa îndrumare şi supraveghere a medicului veterinar coordonator. (2) Procesul
de reproducţie se desfăşoară în spaţii separate de restul efectivului de câini şi se realizează cu
respectarea metodologiei de reproducţie.

Art. 24 - Principalele etape ale procesului de reproducţie sunt:
a) Monta,   se execută între zilele   10-16  ale ciclului  sexual al femelei.
b) Gestaţia la căţele durează între 56-65 de zile, cu o medie de 62- 63 zile.
c) Fătarea se desfăşoară în  maternităţi  special  amenajate,  sub supravegherea personalului 
de specialitate.
d) înţărcarea debutează la sfârşitul celei de-a 5-a săptămâni de viaţă şi se încheie la vârsta de 2 
luni.

Art.  25 -  Calitatea  reproducătorilor  se  verifică  periodic  prin  bonitare,  examen clinic şi
analize de laborator.

Art. 26 - Pe perioada gestaţiei şi lactaţiei, se asigură şi se respectă  condiţiile de microclimat,
zooigienă  şi  hrănire,  în  conformitate  cu  legislaţia  sanitar-veterinară  specifică,  tehnologia  de
creştere şi actele normative interne de linie în vigoare.

Art. 27 -  (1) Pentru asigurarea stării de sănătate, femelele până la  ratare şi tineretul canin în
perioada de creştere, se deparazitează şi se vaccinează conform schemelor stabilite de Direcţia
Medicală, de către organele abilitate pe linie sanitară-veterinară în acest sens şi de către firmele
producătoare de produse biologice, antiparazitare şi medicamente de uz veterinar.
(2) Pentru  protejarea  nou  născuţilor  după  fătare,  femelele  sunt  asistate  de  personal  de
specialitate,  iar  zilnic,  pentru  dezvoltarea  corespunzătoare  a  tineretului  canin,  se  execută
programul de gimnastică funcţională, organizat şi coordonat de personal de specialitate.

Art. 28 - Medicii veterinari de zonă din cadrul centrelor medicale judeţene şi ale municipiului
Bucureşti, asigură şi verifică respectarea normelor sanitare-veterinare de creştere a tineretului
canin, în unităţile pe care le deserveşte.

Secţiunea 4 - Selecţia, creşterea şi distribuirea tineretului canin



Art. 29  - Selecţia tineretului canin obţinut din producţie proprie sau  prin achiziţii,  donaţii şi
transfer  în  condiţiile  legii,  pe  categorii  de  serviciu,  se  realizează  în  funcţie  de  calităţile  şi
aptitudinile  acestora  pentru  miros  sau  agresivitate  şi  vârstă,  pe  baza  testelor  de  evaluare  a
temperamentului exemplarelor (Anexa nr.4).

Art.  30 -  (l)Selecţia  tineretului  canin,  provenind din producţia  unităţilor  specializate şi a
unităţilor unde se desfăşoară reproducţia,  se realizează la vârsta de 3, 7 şi 14 luni, pe baza
aspectului  genotipic  şi  fenotipic  precum  şi  a  rezultatelor  testelor  de  laborator  sau
examinărilor de specialitate.
(2)Selecţionarea primară a nou născuţilor se realizează în primele două zile de după fătare.

Art. 31* - Perioada de creştere a tineretului canin se calculează de la înţărcare până la vârsta de
4 luni, timp în care hrănirea tineretului  canin se realizează astfel încât trecerea de la regimul
lactat la cel de adult să se facă treptat, printr-o diversificare a raţiei.

Art.  32 - (1) Tineretul canin se distribuie unităţilor/structurilor  operative ale Ministerului
Administraţiei  şi  Internelor  după  încheierea  ciclului  de  vaccinări,  dar  nu  înainte  de
împlinirea vârstei de 6 luni.
 (2) Predresajul  tineretului  canin  se  execută  de  către  personalul  specializat  din  centrele
chinologice sau al unităţilor/structurilor operative ale Ministerului Administraţiei şi Internelor
în cadrul cursurilor de iniţiere în dresaj şi preluare căţei.

Art. 33 - Direcţia Medicală, prin personalul calificat din subordine, coordonează activitatea de
selecţie a loturilor de reproducţie a  tineretului canin realizate în unităţile specializate, sau în
alte unităţi desemnate.

Art.  34 -  Individualizarea  exemplarelor  canine  aparţinând  unităţilor,  centrelor,  structurilor
Ministerului Administraţiei şi Internelor se realizează prin tatuare sau alte metode de marcare.

Art.  35 -  Unităţile  specializate  şi  cele  care  realizează  reproducţia  câinilor  de  serviciu,  au
obligativitatea  de  a  respecta  cu  stricteţe  Tehnologia  sanitară-veterinară  în  canisele
Ministerului Administraţiei şi Internelor nr.1239331 din 17.03.2005.

*Începând de la vârsta de 3 luni, căţeii pot consuma o paleta largă de componente alimentare dar fără ca cele de origine 
animală să scadă sub 60%.

De la vârsta de 2 la 3 luni este perioada în care căţelul creşte, mai ales sub raportul volumului, urmată de o etapă ce durează până la
6 luni când acesta creşte îndeosebi în lungime, iar după vârsta de 7 luni se intensifică creşterea în înălţime. Procesul de creştere continuă la 
rasele mari de câini până in jurul vârstei de 18 luni.

CAPITOLUL III - DRESAJUL CÂINILOR DE SERVICIU

Art.  36  -  Dresajul  câinilor  reprezintă  totalitatea  activităţilor  didactice,  specifice  pentru
formarea deprinderilor şi a reflexelor  condiţionate necesare exemplarelor canine,  în scopul
folosirii acestora în serviciu la comanda conductorului.

Art. 37 - Câinii aparţinând unităţilor şi structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor se
folosesc în serviciu numai împreună  cu conductorii  acestora şi dacă au absolvit  un curs de
formare  într-o  categorie  de  serviciu  specifică  sarcinilor  profesionale  date  în  competenţă
acelei structuri.

Art.  38 -  Formarea  conductorilor  şi  dresajul  câinilor  de  serviciu  se  realizează  în  unităţi
specializate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor.



Art.  39 -  În  serviciu  pot  fi  folosiţi  şi  câini  dresaţi  în  alte unităţi  de  profil  din  ţară  sau
străinătate  (cazul  exemplarelor  canine  adulte  dresate  provenite  din  achiziţii,  donaţii  sau
transfer  în  condiţiile  legii),  care  au  fost  testaţi  şi  evaluaţi  în  cadrul  unor  cursuri  de
compatibilizare  cu  tehnologiile  de  folosire  şi  antrenament  specifice  unităţilor  şi  structurilor
Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Art.  40 - Progresul şi concluziile evoluţiei tineretului canin se  consemnează într-un caiet de
dresaj, care va fi avizat cu ocazia convocărilor lunare de pregătire, de către ofiţerul numit prin
ordinul/dispoziţia şefului unităţii, să coordoneze activitatea cu câinii de serviciu.

Art.  41 - Admiterea la cursurile de calificare, pe categorii de serviciu, se realizează prin
verificarea, de către o comisie de  specialişti ai unităţilor specializate, a nivelului dresajului
pregătitor  al fiecărui exemplar canin, pe baza baremelor stabilite în acest sens  pentru fiecare
specialitate (Anexa nr. 5).

Art.  42 - în cazul neîndeplinirii calificativelor minime acceptate prevăzute în bareme, pentru
categoria  de  serviciu  pentru  care  a  fost  selecţionat  şi  distribuit  căţelul,  se  propune  o
reevaluare  a  exemplarului, schimbarea categoriei de serviciu sau chiar declasarea  şi casarea
acestuia.

Art. 43 - Medicii veterinari care desfăşoară şi coordonează activitatea sanitar-veterinară în
unităţile  specializate,  vor  face  parte,  în  mod  obligatoriu,  din  comisiile  de  distribuire  şi
verificare  a  tineretului canin în cadrul cursurilor de iniţiere în dresaj şi preluare  căţei  şi în
comisiile de verificare şi evaluare a câinilor în cadrul cursurilor de calificare şi perfecţionare,
pentru verificarea stării de sănătate a acestora.

Art.  44 -  Tineretul  canin  care  nu  prezintă  aptitudini  pentru  serviciu,  va  fi  propus  pentru
declasare şi casare, întocmindu-se documentaţia necesară şi procedându-se conform ordinelor
şi dispoziţiunilor ministrului administraţiei şi internelor de linie în vigoare.

Art.  45 -  Răspunderea  pentru  neîndeplinirea  calificativelor  prevăzute  în  baremele
specifice categoriei de serviciu, revine conductorului care are în primire câinele şi care poate fi
sancţionat disciplinar sau administrativ.

CAPITOLUL IV - FOLOSIREA CONDUCTORILOR ŞI 
CÂINILOR DE SERVICIU

Secţiunea 1 - Conductorii câini serviciu

Art. 46  - Funcţiile de conductori câini vor fi încadrate cu personal  din cadrul structurilor
Ministerului  Administraţiei  şi  Internelor  care  au în dotare,  folosesc şi  antrenează câini de
serviciu, conform statului de organizare, fişei postului şi atribuţiunilor specifice acestei funcţii.

         Art. 47 - In unităţile Specializate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor se organizează
următoarele categorii de cursuri de carieră:

   a).cursuri de calificare a personalului şi dresaj al câinilor de serviciu pe diverse 
specializări;
    b).cursuri modulare de formare agenţi, specialitatea   conductori câini serviciu;
    c).cursuri de perfecţionare(specializare);
    d).schimbare conductori;
    e).atestare câini dresaţi în alte centre (din ţară sau străinătate);



    f).evaluare anuală şi perfecţionare dresaj;
    g).evaluare periodică şi perfecţionare dresaj;
    h)   evaluare a capacităţii de lucru a câinilor după împlinirea vârstei de serviciu;
    i)    cursuri de iniţiere în dresaj şi preluare căţei;
     j)   cursuri de pregătire a personalului care coordonează activitatea  cu câinii de serviciu la 
nivelul unităţilor operative; 
     k)   cursuri de pregătire a personalului centrelor şi de dresaj al  câinilor de serviciu pe 
diverse specializări necesare procesului de învăţământ şi activităţilor operative; 
    1)    cursuri de pregătire a ofiţerilor în rezervă, specialitatea medici veterinari;
    m) cursuri de capacitate pentru personalul care ocupă funcţii de conductori câini serviciu.

Art.  48 -  Conductorii  câinilor  de  serviciu  din  structurile  Ministerului  Administraţiei  şi
Internelor  se  numesc  din  rândul  subofiţerilor/  agenţilor  şi  soldaţilor  şi  gradaţilor
profesionişti, care sunt apţi din punct de vedere fizic şi psihic pentru această activitate.
Art.  49 -  Formarea  conductorilor  şi  dresajul  câinilor  de  serviciu  se  realizează  în  cadrul
unităţilor specializate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor conform metodologilor
de lucru întocmite în acest scop şi cuprinde două etape:
      a).etapa I - dresajul general al câinilor efectuat de către personalul specializat al centrelor
chinologice, prin cursuri cu durata de 8 săptămâni;
   b).etapa a II-a - formarea conductorilor, preluarea câinilor şi continuarea   dresajului,   
prin   cursuri   cu   durata   de   10-16 săptămâni, în funcţie de specializarea în care aceştia vor 
lucra.

Art. 50 - Disciplinele de pregătire, planificarea şi durata cursurilor, perioadele de desfăşurare
a  acestora  şi  efectivele  cuplurilor  chinotehnice  se  stabilesc  anual  de  către  unităţile
specializate,  cu  consultarea  structurilor  beneficiare  şi  se  materializează  într-un  grafic,
aprobat potrivit competenţelor, care se difuzează structurilor interesate prin direcţiile de linie.

Art.  51 - Durata cursurilor se poate modifica în funcţie de categoria  de şcolarizare din care
face parte cursul, de specialitatea cuplului chinologic şi de categoria de personal pentru care
se organizează acesta.

Art.  52 -  Rezultatele  obţinute  la  examenul  de  absolvire  al  cursurilor  de  calificare  şi
perfecţionare, la probele de dresaj, se înscriu în carnetul câinelui de serviciu.

Art.  53 -  Pentru  conductorii  absolvenţi  ai  cursurilor,  se  eliberează  din  partea  unităţilor
specializate certificate ce atestă calificarea sau perfecţionarea pregătirii acestora.

Art.  54 -  Pentru  realizarea  dresajului  câinilor  antidrog  şi  detectare  explozivi,  se  pun  la
dispoziţia  unităţilor  specializate  eşantioane  de  substanţe  stupefiante  şi  materiale  explozive,
tutun şi produse din tutun, ce vor fi preambalate în raport de specificul muncii şi vor fi păstrate
în conformitate cu prevederile legale.

Art.  55 - Perfecţionarea pregătirii conductorilor, evaluările anuale  sau periodice, precum şi
atestarea câinilor dresaţi pe categorii de serviciu, se realizează în unităţile specializate, după 1-
3 ani de la absolvire, prin cursuri cu durata de 2 săptămâni.

Art.  56 -  Cursurile  de  carieră  pentru  schimbarea  specialităţii  /profilului  de  muncă,  se
organizează şi desfăşoară în cadrul unităţilor specializate, astfel:

a) cursuri   de   formare   conductori   şi   dresaj   câini   serviciu   în  specializările:
însoţire    -    patrulare     -  intervenţie,     urmărire,  detectare   droguri,    detectare
materiale    explozive,    detectare  cadavre,  detectare  persoane  sub  dărâmături,
detectare tutun şi produse din tutun, etc., cu durata de 10-16 săptămâni;

b) cursuri de perfecţionare a pregătirii conductorilor şi împrospătare a dresajului câinilor de 
serviciu, cu durata de 4-6 săptămâni;



                Secţiunea 2 - Antrenamentul câinilor de serviciu*

Art.  57  -  Prin  antrenament  se  înţelege  repetarea  organizată,  metodică,  gradată  şi
sistematică  la  locul  de  muncă  a  exerciţiilor  de  dresaj  necesare  câinilor  de  serviciu  pentru
dezvoltarea calităţilor psiho-fizice, menţinerea şi perfecţionarea deprinderilor formate în timpul
dresajului în scopul folosirii eficiente în activitatea operativă.

Art. 58 - Şefii structurilor logistice din unităţile deţinătoare de câini de serviciu, răspund de
asigurarea  tuturor  materialelor  necesare  pentru  executarea  antrenamentului,  misiunilor,
cursurilor şi concursurilor la care participă câinii de serviciu.

Art. 59 - (1) în structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor, antrenamentul câinilor de
serviciu se execută astfel:
       a) cel puţin 3 ore zilnic pentru predresajul căţeilor;
      b) două   ore   zilnic   pe   categorii   de   serviciu   bazate   pe "agresivitate";
      c) 5 ore zilnic pentru categoriile de serviciu bazate pe miros;
      d) 8 ore lunar în cadrul convocărilor de pregătire.

Art. 60 - Antrenamentul repetitiv se desfăşoară timp de o oră, la ; începutul zilei de lucru, în
scopul de a păstra motivarea câinelui şi de a identifica problemele de randament.

Art.  61 -  Antrenamentul de disciplinizare a câinilor din categoriile  de serviciu bazate  pe
agresivitate se execută:  zilnic, în timpul serviciului şi în cadrul programului de antrenament,
prin convocările lunare,  precum şi prin evaluările  organizate de inspectoratele  generale în
vederea acreditării.

*Antrenamentul unui câine de serviciu este un proces continuu, care începe la centrul chinologic şi continuă la
sediul structurii Ministerului Administraţiei şi Internelor pe tot parcursul activităţii sale. Eficacitatea conductorilor
şi câinilor de serviciu se asigură prin programul de antrenament. Fiecare conductor răspunde de asigurarea eficienţei
câinelui din dotare şi trebuie sa acorde antrenamentului câinelui de serviciu o mare atenţie.

Art. 62 - (1) Convocările de pregătire lunare se organizează pe centre şi se desfăşoară la
nivelul  structurilor  Ministerului  Administraţiei  şi  Internelor,  care  au  în  dotare  câini  de
serviciu.  (2) Aceste convocări sunt conduse de comandantul grupei conductori  câini serviciu
sau  agentul  de  poliţie  care  răspunde  de  câinii  de  serviciu,  sub  coordonarea  ofiţerului
desemnat.

Art.  63 -  Ofiţerul  care  răspunde  de  activitatea  cu  câinii  de  serviciu  la  nivelul  unităţilor
teritoriale,  se  numeşte  prin  ordin/dispoziţie  de  personal,  în  conformitate  cu  prevederile
statului de organizare.

Art.  64 -  Menţinerea  şi  dezvoltarea  calităţilor  fizice,  psihice  şi  de dresaj  ale  câinelui  se
realizează prin antrenament cu respectarea tematicii stabilite, a condiţiilor de lucru specifice
categoriei de serviciu şi a principiilor dresajului. (Anexa nr.6)

Art.  65 - Personalul încadrat pe funcţii de conductor câine serviciu, execută programul de
antrenament  în  cadrul  programului  de  lucru,  zilnic,  cu  excepţia  cazurilor  când  sunt  în
misiuni.

Art. 66 - Convocările lunare se execută pe baza unui plan, întocmit de ofiţerul desemnat să
coordoneze activitatea, în care se prevede tematica de pregătire pentru fiecare categorie de
serviciu, mijloacele materiale de folosit, organizarea, participanţii şi orele alocate.



Art.  67 -  Cu  ocazia  convocărilor  lunare,  pe  centrele  organizate  la  nivelul  structurilor
teritoriale,  se  verifică  starea  sanitar-veterinară  a  câinilor,  calităţile  de  serviciu  ale
exemplarelor, dotarea cu echipament de protecţie şi harnaşament a conductorilor, nivelul
dresajului  pregătitor  al  tineretului  canin  şi  se  vor  executa  exerciţii  din  dresajul  de
disciplinizare şi specializare specifice categoriilor de serviciu.

Art. 68 - Ofiţerul desemnat să coordoneze activitatea va informa lunar conducerea unităţii
cu privire la rezultatele convocărilor,  măsurile ce au fost luate şi va face propuneri pentru
îmbunătăţirea activităţii.

Art. 69 - (1) Medicii veterinari de zonă care deservesc unităţile Ministerului Administraţiei
şi Internelor deţinătoare de câini serviciu, verifică lunar starea de sănătate şi modul în care se
organizează şi desfăşoară antrenamentul, îngrijirea şi întreţinerea câinilor, iar la  solicitarea
personalului  care  are  responsabilităţi  pe  linie  de  câini  serviciu,  inclusiv a  conductorilor,
acordă asistenţa sanitar-veterinară, prescrie şi aplică medicaţia necesară câinilor de serviciu.
(2) Constatările şi măsurile luate cu ocazia controalelor executate de medicii veterinari de 
zonă, vor fi înscrise într-un registru special destinat şi vor fi aduse la cunoştinţa conducerii 
unităţilor deţinătoare de câini, în vederea remedierii acestora.
(3) În situaţiile în care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă, cu vinovăţie, 
a atribuţiilor specifice de către personalul care are responsabilităţi pe linie de câini serviciu, 
inclusiv de către conductori, medicii veterinari iau măsuri de sancţionare conform legislaţiei 
sanitare-veterinare în vigoare şi a competenţelor pe care le au.

Art.  70 -  Şefii  vor urmări  ca personalul  care are  în îngrijire,  întreţinere şi folosire câini
serviciu  să  aibă  continuitate  în  activitatea  cu  aceştia,  limitând  schimbările  conductorilor,
pentru a  preveni  pierderile  aptitudinilor  de serviciu a  câinilor  şi  de a menţine  cuplul  „om-
câine" pe toată perioada de serviciu.

Art. 71 - În cadrul unităţilor specializate se pot organiza şi desfăşura, în baza contractelor
de prestări servicii, cursuri de dresaj câini pază obiective şi companie pentru persoane juridice
şi  fizice cu durata de 8 săptămâni,  cu respectarea legislaţiei  sanitare - veterinare în vigoare
(carantina profilactică.)

Secţiunea 3 - Folosirea câinilor de serviciu

Art.  72  -  Folosirea câinilor  de serviciu se execută în baza  prevederilor legale existente,
conform prezentelor instrucţiuni, a dispoziţiilor şefilor inspectoratelor generale, în funcţie de
situaţiile create şi de specializările în care aceştia sunt pregătiţi.(Anexa nr.7)

Art. 73 - In funcţie de specialitatea pe care o au, conductorii şi câinii de serviciu se folosesc în
compunerea  patrulelor  de  cercetare,  patrulelor  de  urmărire,  patrulelor  de  ordine  publică,
patrulelor de pază şi legătură, pândei, posturilor de observare, posturilor de pază, dispozitivelor
de menţinere şi restabilire a ordinii publice, patrulelor  de control a mijloacelor de transport,
escortei şi pot executa următoarele misiuni:
      a) conductorii şi câinii de urmărire: prelucrarea urmelor de miros lăsate de făptuitori la
locul  producerii  faptelor  de  natură  infracţională  sau  contravenţională;  descoperirea  unor
obiecte  suspecte,  ascunse,  pierdute  sau  abandonate;  descoperirea,  identificarea  şi  reţinerea
persoanelor suspecte dintr-un grup, participarea la acţiuni de menţinere a ordinii  publice în
zona de responsabilitate;

b) conductorii    şi    câinii    de    serviciu    însoţire-patrulare    şi  intervenţie:
descoperirea  şi  semnalarea persoanelor ascunse în  diferite acoperiri,  clădiri  sau mijloace de
transport,  descoperirea  şi  salvarea  persoanelor  aflate   sub  dărâmături,   reţinerea  sau
imobilizarea  persoanelor  care  nu  se  supun  atenţionărilor  şi  somaţiilor  legale,  paza
persoanelor  reţinute  pe timpul  escortării,  securitatea  şi  apărarea  conductorilor  şi  poliţiştilor



participanţi la  acţiune; paza obiectivelor şi a locurilor producerii infracţiunilor; participarea la
acţiuni de menţinere a ordinii publice, etc.;
      c) conductorii şi câinii   pentru    descoperirea    drogurilor/  materialelor explozive,
tutunului şi a produselor din tutun: controlul  general   sau   selectiv   al  mijloacelor  de
transport;  controlul  autovehiculelor  ai  căror  conducători  sau  pasageri  sunt  suspecţi  sau
semnalaţi  că  se  ocupă cu  traficul  de  droguri,  materiale  explozive,   tutun   şi produse
din  tutun,   controlul coletelor,   pachetelor,   bagajelor   şi   trimiterilor   poştale   din magazii,
depozite,  porturi,   aeroporturi,   gări,   autogări,   zone aglomerate şi mijloace de transport;
controlul  persoanelor  care  sunt suspecte  sau semnalate  că deţin  sau fac trafic  de droguri,
materiale explozive,  armament şi muniţii;  controlul navelor intrate în porturile româneşti;
în toate situaţiile când se deţin  informaţii cu privire la ascunderea, deţinerea sau traficul
de droguri, armament sau materiale explozive.
Art. 74 - (1) Durata serviciului nu trebuie să depăşească 7ore (pentru serviciul în ture -10 
ore) în 24 de ore. 
(2)  Câinii  de  serviciu,   indiferent  de specializarea  acestora,   se  folosesc  cu respectarea
următoarelor reguli:
     a) câinele  va  fi  folosit  numai  de  conductorul  său  care  răspunde  de  antrenamentul,
hrănirea,   îngrijirea,   modul   de   utilizare   şi rezultatele obţinute în munca operativă;
      b) înainte   de   plecarea   în   misiune   şi   de   folosirea   câinelui, conductorul verifică
starea de  sănătate  a  acestuia,  execută curăţenia corporală şi îi testează capacitatea de lucru;
      c) transportul  la  locul  de  serviciu  se  va  efectua  cu  un  vehicul  adecvat  al  cărui
interior         trebuie sa fie ferit de curenţii de aer,  gaze sau alte mirosuri iritante care îi pot
afecta simţul olfactiv;   
        d)    ajuns la locul de serviciu, conductorul eliberează câinele pentru obişnuirea cu 
mediul înconjurător, după care execută câteva exerciţii din dresajul de disciplină pentru a 
pune câinele în stare de lucru;
      e).dacă în mediul de lucru sunt zgomote sau lumini puternice ori alţi excitanţi ce nu sunt 
cunoscuţi câinelui, înainte de începerea lucrului acesta va fi obişnuit timp de 10-15 minute cu 
factorii din mediul respectiv;
    f).activităţile cu câinii de urmă,  detectare substanţe explozive, stupefiante, persoane 
surprinse sub dărâmături sau avalanşe, se vor desfăşura în mod sistematic, planificat în 
reprize de 25-30 minute, după care câinele va fi lăsat să se odihnească 10-15 minute;
    g) pe timpul lucrului câinele poate fi condus la lesă sau liber în funcţie  de  specificul  
acţiunii  la  care  participă,   sub  stricta supraveghere a conductorului care trebuie să 
cunoască şi să recepţioneze manifestările câinelui;
   h)  conductorul  va  acorda  atenţie  deosebită  pe  timpul  folosirii  câinilor  de  serviciu
asigurării măsurilor de prevenire a accidentelor de orice fel.
   i)  câinii  ce  serviciu,  indiferent  de  specializarea  acestora,  nu  vor  fi  folosiţi  atunci  când

temperaturile sunt sub - 10°C şi peste 30°C.
(3) Zilnic, înainte de plecarea în misiune,  se execută îngrijirea,  hrănirea, antrenarea şi 
pregătirea pentru serviciu a câinelui, timp de aproximativ 15-20 minute.

Art.  75 -  Pe  timpul  executării  serviciului,  personalul  conductor  poate  purta  şi  folosi
armamentul din dotare, conform prevederilor legale, regulamentelor şi misiunii primite.
Ţinuta  personalului  conductor  pe  timpul  executării  serviciului  se  stabileşte  de  comandantul
subunităţii.

Art. 76 - Şefii de unităţi (subunităţi) şi   şefii structurilor teritoriale care au în dotare câini de 
serviciu sunt obligaţi: a)   să asigure timpul necesar executării programului de antrenament şi să 
controleze executarea lui;
b) să cunoască gradul de pregătire al fiecărui conductor şi câine de serviciu;
c) să facă precizări şi să consemneze   în planurile de acţiune, de pază etc. folosirea câinilor 

de serviciu;



d) să asigure  conductorului timpul  necesar  pentru  întreţinerea zilnică şi ori de câte ori 
situaţia impune a igienei corporale a
câinelui şi curăţeniei adăpostului,

e) să asigure mijloacele necesare pentru pregătirea şi administrarea hranei în condiţii de igienă;
f) să cunoască dispunerea posturilor de pază cu câini şi condiţiile de executare a serviciului 

la posturi;
g) să ia măsuri pentru înlăturarea imediată a neregulilor constatate la posturile de pază cu 

câini.

Art. 77 - Conductorul câinelui de serviciu răspunde de hrănirea, îngrijirea, pregătirea, folosirea
şi antrenamentul câinelui din dotare potrivit atribuţiilor prevăzute în Anexa nr.8.

Art. 78 - (1) îngrijirea (pansajul) câinilor de serviciu se execută obligatoriu la intrarea şi ieşirea
din serviciu.
(2) La  obiectivele  unde terenul  conţine  agenţi  chimici,  după ieşirea  din  serviciu  se  curăţă
picioarele câinelui cu apă şi săpun.

Secţiunea 4 - Transportul câinilor de serviciu

Art.  79  -  Transportul  câinilor  de  serviciu  se  efectuează  cu  mijloace  de  transport  special
amenajate,  prevăzute cu spaţii  delimitate  prin  grilaj  şi sisteme de climatizare şi protecţie a
animalului  împotriva  curenţilor  puternici  de aer  şi  mirosurilor  iritante  sau toxice,  precum şi
împotriva zgomotelor puternice.

Secţiunea 5 - Disponibilizarea, valorificarea şi scoaterea din folosinţă a
câinilor de serviciu:

Art.  80  -  (1)  Scoaterea  din  folosinţă  a  câinilor  de  serviciu  din  dotarea  Ministerului
Administraţiei  şi  Internelor  se  efectuează  în  conformitate  cu  prevederile  Instrucţiunilor
nr.229/2002 privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile
Ministerului Administraţiei şi Internelor, când îndeplinesc una din următoarele condiţii:
a) pierderea   aptitudinilor   corespunzătoare   unei    categorii   de serviciu, prin depăşirea

limitei   de  vârsta  ori  neîndeplinirea  criteriilor zootehnice stabilite pentru animalele de
serviciu;

b) contractarea   unor   boli   incurabile   sau   existenţa   unor   tare dobândite, din cele stabilite
prin dispoziţiile tehnice ale Direcţiei Medicale;

c) lipsa aptitudinilor  pentru serviciu,  prezenţa unor  deficienţe  de  creştere şi dezvoltare şi
retivitatea, la tineretul canin.

(2)  Câinii  care au depăşit  limita  de vârsta  pentru serviciu,  dar  îşi  păstrează  capacitatea de
muncă şi au o stare de sănătate bună, pot fi menţinuţi în aceeaşi categorie de serviciu, până
la limita posibilităţilor normale de muncă.

Art.  81  -  (1) Exemplarele  canine  care  nu  au  putut  fi  valorificate  conform  ordinelor  şi
dispoziţiilor în vigoare şi au fost scoase de la hrană, inclusiv tineretul canin în vârstă de până



la 18 luni, după finalizarea procedurii de scoatere din funcţiune a acestora, vor fi cedate, cu
titlu  gratuit,  conductorilor care le-au avut în primire,  ori,  în cazul refuzului acestora,  altor
persoane, în baza unei solicitări  scrise, aprobate de şeful structurii. Numai în situaţia epuizării
acestor variante, câinii pot fi eutanasiaţi de personalul specializat prin metode specifice.
(2) În raportul justificativ întocmit cu ocazia declasării  şi casării  animalelor  de serviciu,  se
precizează şi procedura scoaterii din funcţiune ce urmează a fi efectuată după aprobare.

Art.  82 - (1) în situaţia în care şeful structurii deţinătoare de câini a  constatat existenţa unei
pagube  sau  a  luat  la  cunoştinţă  de  producerea  acesteia  ca  urmare  a  pierderii,  lipsei,
substituirii, sau morţii din  oricare motive, a câinilor de serviciu, dispune în scris, de îndată,
executarea cercetării administrative.
(2) Cercetarea administrativă şi recuperarea pagubelor se realizează cu respectarea condiţiilor
şi  termenelor  prevăzute  de  Instrucţiunile  ministrului     administraţiei     şi     internelor
nr.830/1999    privind răspunderea   materială   a   militarilor   pentru   pagubele   produse
Ministerului Administraţiei   şi   Internelor,    cu   modificările   şi completările ulterioare şi a
Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. l102/2000 privind modul de evaluare
a pagubelor produse la animalele de serviciu din Ministerul Administraţiei şi Internelor.
(3) Imputarea contravalorii câinelui de serviciu cu ocazia morţii acestuia se face celor 
vinovaţi, în următoarele situaţii:

a) accidente auto, ca urmare a neglijenţei conductorului;
b) intoxicaţiile de orice fel;
c) mortalitate în urma montelor nedirijate;
d) moartea câinelui,  ca urmare  a unor afecţiuni medicale contactate din neglijenţa 

conductorului;
e) insolaţia;
f) mortalitate   datorată   condiţiilor   de   întreţinere,   îngrijire, adăpostire şi hrănire 

deficitare din partea conductorului câine;
g) orice alte cauze ale morţii pe care comisia de cercetare administrativă şi medicul 

veterinar de zonă le consideră imputabile, în condiţiile legii.

CAPITOLUL V- ASIGURAREA LOGISTICO-

FINANCIARĂ ŞI SANITAR - VETERINARĂ
Secţiunea 1 - Asigurarea logistică

Art.  83  -  Compartimentele  logistice  de  la  toate  nivelele  Ministerului  Administraţiei  şi
Internelor  vor  asigura  echiparea  şi  dotarea  conductorilor cu materiale necesare desfăşurării
activităţilor specifice cu câinii de serviciu, potrivit normelor de linie în vigoare.

Art. 84 - Şefii structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor asigură la nivelul fiecărei
unităţi, conform actelor normative în vigoare, echipamentul şi materialele necesare, precum şi
pentru înlocuirea celor inutilizabile.

Art.  85 - Echipamentul conductorilor, harnaşamentul unui câine de  serviciu şi alte materiale
specifice,  sunt  cele  prevăzute  în  normele  de  dotare  aprobate  prin  reglementările  interne  în
vigoare.

1.1 Hrănirea câinilor

Art. 86 - (1) Hrănirea câinilor de serviciu din dotarea structurilor Ministerului Administraţiei şi



Internelor cu produse alimentare concentrate preambalate, destinate consumului pentru câini,
se realizează conform Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. S./440/2003 privind
hrănirea  efectivelor  Ministerului  Administraţiei  şi  Internelor  în  timp  de  pace,  cu
modificările şi completările ulterioare.

Art. 87 - (1) Hrana se asigură de către unităţile deţinătoare de câini serviciu conform ordinelor
de linie în vigoare cu respectarea „Fişei  tehnice" pentru achiziţia de hrană concentrată pentru
câini serviciu, pe categorii de serviciu, vârstă şi stări fiziologice.
(2) Cantitatea de hrană concentrată necesară pentru fiecare exemplar,  se calculează în  funcţie
de  conţinutul  în calorii   al  produsului  concentrat  şi de necesarul de calorii  al  câinilor
pentru  a  acoperi  nevoile  energetice  ale  normei  la  care  sunt  alocaţi,  ţinându-se  cont  de
vârstă, greutate, stare fiziologica şi efortul depus.
(3) În   mod   obligatoriu,   hrana   concentrată   ce   urmează   a   fi achiziţionată pentru câinii
de serviciu va fi în prealabil testată în una din unităţile specializate, iar rezultatul testării va fi
pus  la  dispoziţia  tuturor  unităţilor  deţinătoare  de  câini  interesate  în  achiziţia  unor
astfel de produse.

Art.  88 -  (1) Produsele  necesare hrănirii  câinilor  de serviciu se  distribuie din depozite,  de
regulă zilnic, în raport de normele la care aceştia sunt alocaţi.
(2) Celelalte  produse  destinate  hrănirii  animalelor  de  serviciu,  altele  decât  cele  păstrate  în
sediile inspectoratelor, se distribuie lunar până la data de 5 a lunii, pentru luna în curs, dacă nu
depăşesc termenele de valabilitate.

1.2 Adăpostirea câinilor de serviciu

Art.  89 -  Adăpostirea  câinilor  de  serviciu  se  face  în  padocuri  individuale,  în  care  sunt
amplasate cuşti şi în care aceştia stau liberi, nelegaţi. (Anexa nr. 9).

Secţiunea 2 - Asigurarea Financiară

Art.  90  -  Asigurarea  fondurilor  financiare  necesare  adăpostirii,  hrănirii,  îngrijirii  şi
întreţinerii  câinilor  de  serviciu  se  realizează  conform ordinelor  de linie  în vigoare în toate
unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor deţinătoare de câini serviciu.

Art.  91  -  (1) În  unităţile  deţinătoare  de  câini  de  serviciu,  fondurile  financiare  necesare
achiziţionării, adăpostirii, hrănirii, îngrijirii şi întreţinerii câinilor de serviciu vor fi cuprinse în
bugetele de venituri şi cheltuieli anuale.
(2) Pentru asigurarea  continuităţii  producţiei,  calităţilor  produşilor  şi  condiţiilor  specifice  de
organizare şi desfăşurare a activităţilor de învăţământ şi dresaj, se va acorda o atenţie deosebită
unităţilor specializate.

Art.  92 - Pentru asigurarea stării de sănătate corespunzătoare  efectivelor canine aparţinând
structurilor operative ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, unităţile specializate şi cele
deţinătoare  de câini  vor prevedea în  bugetele  anuale  fonduri  financiare  pentru  achiziţia  de
medicamente, produse biologice de uz veterinar şi  substanţe de dezinfecţie - dezinsecţie, în
conformitate  cu  Ordinul  ministrului  administraţiei  şi  internelor  nr.  562/2003  privind
asigurarea activităţii sanitare-veterinare în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Secţiunea 3 - Asigurarea asistenţei sanitare-veterinare a câinilor de serviciu

Art. 93 - În unităţile specializate şi deţinătoare de câini serviciu, asistenţa sanitară-veterinară se
asigură de către medicii veterinari de  zonă din structura centrelor  medicale  judeţene şi  ale
municipiului Bucureşti, conform Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr.562/2003,
privind  asigurarea  activităţii  sanitare-veterinare  în  unităţile  Ministerului  Administraţiei  şi
Internelor şi a Protocolului  nr.395/19  din  2003,  încheiat  între  Ministerul  Administraţiei  şi



Internelor  -  Direcţia  Medicală  şi  Ministerul  Agriculturii,  Alimentaţiei  şi  Pădurilor  -  Autoritatea
Naţională Sanitară-Veterinară.

Art.  94 -  Toate  acţiunile  sanitare-veterinare  se  execută  conform  „Programului  naţional  de
supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale", a Tehnologiei sanitare-veterinare în
canisele Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 1239331/2005 şi a dispoziţiunilor de linie
ale Direcţiei Medicale.

Art. 95 - Pentru buna desfăşurare a activităţii sanitare-veterinare în unităţile specializate şi cele
deţinătoare de câini serviciu, medicii  veterinari de zonă colaborează permanent cu structurile
abilitate ale statului în acest domeniu, respectiv,  Autoritatea Naţională Sanitară-Veterinară  şi
pentru  Siguranţa  Alimentelor;  Direcţiile  Sanitare  Veterinare  Judeţene  şi  pentru  Siguranţa
Alimentelor; Laboratoare  pentru controlul produselor alimentare de origine animală; Institutul
de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti; Facultăţi de Medicină Veterinară şi alte instituţii
de profil.

Art.96  - În unităţile de producere, creştere şi dresaj câini serviciu  Sibiu şi Ciorani, medicii
veterinari  vor verifica,  periodic,  modul în care se aplică şi se respectă Tehnologia sanitară-
veterinară nr. 1239331/2005, în canisele Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Art.97 - (1) Acţiunile imunoprofilactice obligatorii, respectiv, vaccinările contra principalelor
boli  infectocontagioase  ale  câinilor  cât  şi  deparazitările  se  execută  conform schemelor  de
vaccinare  întocmite  de  Direcţiei  Medicală  şi  a  prospectelor  firmelor  producătoare  de
produse  biologice  şi  medicamente  de  uz  veterinar.  (2)  Aceste  activităţi  se  menţionează
obligatoriu în „Carnetul câinelui de serviciu", în Registrul de naştere şi fătări existent în unităţile
specializate,  în  Registrul  de  consultaţii  şi  tratamente  şi  se  materializează  prin  procese-
verbale de vaccinare şi deparazitare.

Art.  98 -  Schemele  de  vaccinare  se  pot  modifica  numai  cu  acordul  Direcţiei  Medicale  a
Ministerului Administraţiei şi Internelor, în funcţie de situaţia epidemiologică din unitate şi în
colaborare cu organele sanitare-veterinare abilitate în acest sens.

Art. 99 - Îndrumarea şi controlul activităţii sanitare-veterinare desfăşurate de către medicii
veterinari  de  zonă  în  unităţile  specializate  şi/sau  deţinătoare  de  animale  de  serviciu,  se
execută exclusiv de către medicii veterinari, inspectori de stat din cadrul Serviciului de Sănătate
Publică şi Sanitar-Veterinar al Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Art. 100 - Anual, pentru prevenirea apariţiei unor boli infectocontagioase a tineretului canin,
medicii  veterinari  de  zonă  ce  deservesc  unităţile  specializate  şi/sau  organele  sanitare-
veterinare  abilitate  în  acest  sens,  efectuează  acţiuni  imuno-profilactice  la  întregul  lot  de
reproducţie (femele şi masculi), la toate femelele în perioada de gestaţie şi a tineretului canin
conform  schemelor  de  vaccinare  recomandate  de  către  Direcţia  Medicală  a  Ministerului
Administraţiei şi Internelor şi a prospectului firmelor care produc şi comercializează produse
biologice de uz veterinar.

Art.  101  -  Asistenţa  sanitar-veterinară  a  câinilor  de  serviciu  din  structurile  Ministerului
Administraţiei şi Internelor se desfăşoară  conform Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind
organizarea  activităţii  veterinare  şi  pentru  siguranţa  alimentelor,  aprobată  cu  modificări  şi
completări  prin  Legea  nr.215/2004  pentru  aprobarea  Ordinului  ministrului  administraţiei  şi
internelor nr.562/2003, privind asigurarea activităţii sanitare-veterinare în unităţile Ministerului
Administraţiei şi Internelor şi a Ordinului ministrului administraţiei  şi internelor nr.563/2003,
privind  exercitarea  inspecţiei  sanitare  şi  inspecţiei  sanitar-veterinare  în  unităţile  Ministerului
Administraţiei şi  Internelor şi este asigurată de către personalul sanitar-veterinar din  Centrele
Medicale Judeţene.



Art. 102 - Conform Protocolului nr.395/19 din 2003, încheiat între Ministerul  Administraţiei
şi  Internelor  -  Direcţia  Medicală  şi  Ministerul Agriculturii,  Alimentaţiei şi Pădurilor -
Autoritatea  Naţională  Sanitară-Veterinară,  asistenţa  sanitar-veterinară  în  caz  de  urgenţe,  se
asigură de către medicii veterinari civili din zonă.

Art. 103  - Resursele financiare necesare asigurării stării de sănătate  a câinilor de serviciu se
asigură  prin  grija  ordonatorilor  de  credite  din  structurile  Ministerului  Administraţiei  şi
Internelor care-i are în gestiune.

Art.  104  -  Documentele  ce  atestă  starea  sanitar-veterinară  şi  efectuarea  acţiunilor
veterinare,  respectiv,  carnetele  sau  foile  matricole  ale  câinilor  de serviciu,  se actualizează
permanent şi se păstrează la sediul structurii Ministerului Administraţiei şi Internelor deţinătoare
de câini.

CAPITOLUL VI - COORDONAREA, CONTROLUL
ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII CU CÂINII

DE SERVICIU:

Secţiunea 1 - Evaluarea conductorilor şi câinilor de serviciu

Art.  105  -  Activitatea  conductorilor  şi  câinilor  de serviciu  se  analizează anual la nivelul
structurilor teritoriale.
Art. 106 - (1) Evaluarea cuplurilor chinologice se realizează prin cursurile de carieră organizate
în unităţile specializate. 
(2) Evaluatorii  desemnaţi  din  cadrul  inspectoratelor  generale  şi  unităţilor  specializate
analizează  aceste  activităţi  o  dată  la  doi  ani,  iar  personalul  cu  responsabilităţi  pe  linia
activităţii chinologice din cadrul structurilor teritoriale desfăşoară evaluări  în anul în care
acestea nu sunt efectuate de personalul menţionat.

Art.  107  -  Atestarea  conductorilor  şi  câinilor  de  serviciu,  efectuată  cu  ocazia  evaluărilor
desfăşurate  de  specialiştii  din  inspectoratele  generale/(similare),  este  valabilă  2  ani,  cu
excepţia cazurilor de apariţie a unor probleme de randament sau eficienţă în această perioadă.

Art. 108 - (1) Evaluarea şi atestarea cuplurilor chinologice se realizează pe baza graficelor de
şcolarizare întocmite de unităţile specializate.
(2) Structurile  teritoriale  deţinătoare  de  câini  de  serviciu  asigură  informarea   structurilor
centrale   privind  situaţia   conductorilor   şi  câinilor  din dotarea acestora,  pe specialităţi  şi
situaţia  conductorilor  cu  afecţiuni  medicale  sau  cu  probleme  de  altă  natură  care  nu  pot
participa la evaluare, precum şi rezultatele evaluărilor anterioare,  calificativele obţinute în
cadrul convocărilor de pregătire lunare,  rezultatele obţinute în  serviciu,  alte documente
necesare pentru stabilirea randamentului câinilor de serviciu.
(3) în cazul în care, cu ocazia evaluărilor, conductorul sau câinele primesc calificativul 
"necorespunzător", aceştia nu vor fi acreditaţi, iar comisia de evaluare va acorda un termen de 
cel mult 30 de zile pentru remedierea deficienţelor constatate şi reevaluare.
(4) în cazul în care cu ocazia evaluării câinele este apreciat la dresaj cu calificativul 
„NECORESPUNZĂTOR" (medii de 4, 5 sau 6), acesta nu va fi atestat, urmând ca după 
maxim 30 de zile să se procedeze la o reevaluare; dacă şi după reevaluare se menţine 
calificativul   „   Necorespunzător"   câinele   va   fi   propus   pentru recalificare sau 
disponibilizare.



(5) Toate evaluările şi reevaluările se realizează în mediul de lucru al câinelui.

Art. 109 - (1) La finalul cursurilor de evaluare, pentru conductori se eliberează un certificat de
absolvire iar pentru câini un atestat de folosire a acestora care se va menţiona în carnetul de
serviciu. 
(2) Pentru  cuplurile  chinologice  care  nu  îndeplinesc  condiţiile  de  atestare,  concluziile
comisiei de evaluare se vor menţiona în documentele de învăţământ specifice întocmite de
unităţile specializate şi în carnetul câinelui de serviciu.

Art.  110  -  Pentru  desfăşurarea  activităţilor  de  evaluare  periodică,  şefii  structurilor
Ministerului  Administraţiei  şi  Internelor  asigură  respectarea  dispoziţiilor  de  linie  privind
participarea personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor la cursurile de carieră.
Art.  111  -  (1) Antrenamentul  şi  folosirea  câinilor  de  serviciu  în  activităţile  specifice
structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor se materializează în unul din următoarele
documente:
a) agenda plan de muncă;
b) caiet de antrenament (dresaj);
c) registru de evidenţă privind folosirea în serviciu a câinilor;
d) proces-verbal de folosire  a câinelui  de  serviciu cu ocazia cercetării la faţa locului;
e) procese-verbale de cercetare la faţa locului şi alte documente procedurale specifice;
f) buletinul postului;
g) dispoziţie (ordin) zilnică a şefului / conducătorului unităţii;
h)   planuri de măsuri;
i)    planuri de convocare.
(2) Trimestrial, structurile teritoriale vor înainta la direcţiile de linie din cadrul inspectoratelor
generale, rapoarte privind utilizarea  conductorilor şi câinilor de serviciu (15.04; 15.07; 15.10;
15.01) care va cuprinde în principal date referitoare la:
a) felul acţiunii;
b) participanţi;
c) mod de folosire a câinelui;
d) rezultatele obţinute şi aportul câinelui în rezolvarea acţiunii.

CAPITOLUL VII - ORGANIZAREA
ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSURILOR

CU CÂINII DE SERVICIU

Art. 112  - Anual, la nivel de inspectorate generale/direcţii,  se  organizează  concursuri  de
dresaj cu câinii de serviciu, pe specialităţile specifice acestora.

Art.  113  -  Câştigătorii  concursurilor  pe  inspectorate  generale  /direcţii  participă  la
concursul de dresaj cu câinii de serviciu organizat anual la nivelul Ministerului Administraţiei
şi Internelor de către Direcţia Informare şi Relaţii Publice

Art.  114  -  Concursurile  de  dresaj  sunt  incluse  în  calendarul  activităţilor  sportive  ce  se
organizează la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Art. 115  - Câştigătorii  concursului organizat pe minister vor fi  recompensaţi,  în funcţie de
locul ocupat în competiţie, conform ordinelor şi dispoziţiilor de linie.

Art.  116  -  Regulamentul  de  concurs  este  comun,  pe  specialităţi,  tuturor  structurilor
Ministerului Administraţiei şi Internelor. Acestea se întocmeşte şi se difuzează de către Direcţia
Informare şi Relaţii Publice.



Art. 117 - La concursurile internaţionale de dresaj al câinilor de serviciu, participă, în funcţie
de specialitatea pentru care se solicită participarea şi echipe ale structurii similare din cadrul
Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Art.  118  -  Pregătirea  echipei  care  reprezintă  Ministerul  Administraţiei şi Internelor la
concursurile  internaţionale,  pe  specialităţi  şi  categorii  de  serviciu,  este  efectuată  de  către
structura care are în subordine echipa respectivă, sub coordonarea Direcţiei Informare şi Relaţii
Publice.

Art. 119  - Regulamentele după care se organizează concursurile  internaţionale de dresaj ale
câinilor  poliţişti/jandarmi,  etc.  vor  fi  aduse  la  cunoştinţa  structurilor  Ministerului
Administraţiei şi Internelor care urmează să participe la competiţie în cel mai scurt timp.

Art.  120  -  Coordonarea  activităţilor  privind  organizarea  deplasării  şi  participarea  la
concursurile  de  dresaj  revine  Direcţiei  Informare  şi  Relaţii  Publice  din  Ministerul
Administraţiei şi Internelor.

CAPITOLUL XIII - DISPOZIŢII FINALE
Art.  169  -  (1) Durata  normală  de  serviciu  a  animalelor,  se  stabileşte  conform  normelor
prevăzute  în  Hotărârea  Guvernului  nr.2139/2004  pentru  aprobarea  Catalogului  privind
clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe.
 (2) Durata  normală  de  serviciu  poate  fi  depăşită  în  cazul  în  care  exemplarele  îşi  menţin
calităţile fizice şi de serviciu, situaţie ce se apreciază la nivelul unităţii deţinătoare de către o
comisie  compusă  din  medicul  veterinar  de  zonă,  adjunctul  şefului  unităţii  respective,  şeful
subunităţii  de  câini/cai  şi  conductorul/călăreţul  animalului  şi  se  consemnează  într-un  proces
verbal.

Art. 170 - Obţinerea randamentului maxim la animalele de serviciu, se realizează prin:
a)   efectuarea    corespunzătoare    a    ataşamentului    faţă    de conductori/călăreţi şi a  

dresajului;
b) efectuarea calificării conductorului şi dresajului câinelui de către unităţile 

specializate, respectiv de către instructori specialişti;
c) pregătirea continuă a conductorului/călăreţului şi animalului, în condiţii variabile şi 

situaţii cât mai complexe;
d) verificarea periodică a capacităţii de lucru a câinilor/cailor şi folosirea lor activă pe 

timpul executării misiunilor;
e) obişnuirea câinilor cu deplasarea în diferite mijloace de transport şi cu locurile 

aglomerate;
f) obişnuirea cailor cu zgomote, focuri şi focuri de armă;
g) asigurarea cazării şi hrănirii animalelor în conformitate cu normele în vigoare;
g) asigurarea stării de sănătate şi a odihnei animalelor.

Art. 171 - În activitatea pe linie de animale de serviciu se vor avea în vedere următoarele 
reguli:

a) selecţionarea   conductorilor   câini   serviciu,   respectiv   a călăreţilor,    numai    din
rândul   agenţilor,    subofiţerilor, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti;

b) constituirea    conductorilor     câini     serviciu/călăreţilor     în  subunităţi  operative



distincte  conduse  de  un  agent/subofiţer  instructor   care  va  coordona,  conduce  şi
verifica activitatea acestora;

c) dispunerea  subunităţilor  care  sunt  dotate  cu  animale  serviciu  în  locuri  unde  există
condiţii pentru adăpostire, hrănire, pregătire şi antrenament;

d) folosirea  animalelor  de  serviciu  în  executarea  misiunilor  din  competenţă  potrivit
specializărilor în care au fost dresaţi şi antrenaţi şi a normelor de specialitate privind
respectarea timpului de odihnă şi recuperare necesar;

e) asigurarea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a activităţii pe această linie, precum şi
folosirea animalelor în executarea misiunilor din competenţă, de către şefii unităţilor;

f)  repartizarea  animalului  de  serviciu  în  grija  aceluiaşi  conductor/călăreţ,  pe  timpul
efectuării  predresajului,  al  participării  la  cursurile  de calificare,  al  antrenamentului,
precum şi pe timpul participării la executarea misiunilor până la împlinirea vârstei de
scoatere din serviciu, declasarea şi casarea acestuia.

Art. 172 - Diminuarea voluntară a efectivului canin ori cabalin din dotare, precum şi degradarea
sau descalificarea acestora ca urmare a  nefolosirii sau folosirii defectuoase în serviciu şi care
afectează capacitatea de intervenţie a unităţii, constituie abatere şi atrage, după caz, răspunderea
materială, disciplinară sau penală.

Art.  173  -  În  termen  de  6  luni  de  la  aprobarea  prezentelor  instrucţiuni,  unităţile
specializate, vor emite următoarele norme:
a) Metodologia organizării şi desfăşurării antrenamentului câinilor de serviciu, care va cuprinde
toată problematica acestei activităţi pe categorii de lucru, precum  şi caracteristicile şi dotarea
poligoanelor de antrenament;
b) Metodologia   privind   distribuirea,   manipularea,   folosirea   şi păstrarea    explozibililor  
şi    drogurilor    necesare    desfăşurării antrenamentelor câinilor dresaţi în aceste categorii;
c) Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor cu câinii   de   serviciu   din   
unităţile   Ministerului   Administraţiei   şi Internelor (actualizare).

Art. 174 - (1) Activităţile reglementate prin prezentele instrucţiuni vor fi controlate şi evaluate
periodic  de  un colectiv  compus  din  specialişti  din structurile  centrale  cu responsabilităţi  în
domeniu, sub coordonarea Direcţiei Generale Organizare, Planificare Misiuni şi Resurse.
(2) Corpul de Control al ministrului va urmări în cadrul inspecţiilor  planificate şi activitatea
privind producerea şi folosirea animalelor de serviciu în unităţile verificate.
Art.   175  - Anexele   1-13   fac parte  integrantă din  prezentele instrucţiuni.
Art. 176 - Şefii unităţilor cu responsabilităţi în domeniu vor lua măsuri de aplicare întocmai
a prezentelor instrucţiuni.
Art. 177 - (1) Prezentele instrucţiuni intră în vigoare la data de  01.08.2005.
(2) Cu aceeaşi dată, orice dispoziţie contrară care reglementează  activitatea cu animalele de
serviciu în Ministerul Administraţiei şi Internelor, se abrogă.



Anexa nr. 1

DOTAREA UNITĂŢILOR MINISTERULUI ADMINISTRA ŢIEI ŞI INTERNELOR CU 
CÂINI PE CATEGORII DE SERVICIU

se realizează după cura urmează:
(1) Inspectoratul General al Poliţiei Române, pentru:
- urmărire;
- antidrog;
- detectare explozivi;
- descoperire cadavre umane îngropate;
- însoţire/patrulare;
- intervenţie şi aplanare stări conflictuale;
- salvamont.

(2) Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, pentru:
- însoţire/patrulare;
- urmărire;
- intervenţie şi aplanare stări conflictuale;
- pază;



- salvamont;
- detectare explozivi.

(3) Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române, pentru:
- urmărire;
- antidrog;
- detectare explozivi;
- detectare tutun sau produse din tutun;
- descoperire persoane ascunse în mijloace de transport;
- însoţire/patrulare.

(4) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, pentru:
- descoperire persoane surprinse sub dărâmături;
- descoperire persoane surprinse sub avalanşe, alunecări

de teren.

Anexa nr.2
MINISTERUL ADMINISTRAŢIE ŞI INTERNELOR
Unitatea___________________________________

DECLARAŢIE DE MONTĂ CÂINI DE SERVICIU
(Model)

MASCULUL_______________________________________________________________
COCS__________________________, aparţinând_________________________________
a montat în zilele de ______________________luna_________________________200____
FEMELA__________________________________________________________________
COCS__________________________, aparţinând__________________________________
_____________________________.



            Şeful unităţii,
L.S. Medic veterinar,

_____________________       ___________________

        Conductorul masculului,
      ____________________

      Conductorul femelei,
     ___________________

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
DIRECŢIA MEDICALĂ

Vizat sub nr.__________________________ din__________________200______

  Medic veterinar,
           ________________

Anexa nr.3

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
Unitatea_______________________________

DECLARAŢIE DE NAŞTERE (Model)

Întocmit astăzi_________________________________200___.
În ziua de _______________200___ s-au născut căţei, dintre care _________vii şi _______
Morţi.
S-au repartizat pentru alăptare _______________ căţei____________
La căţeaua doică____________________________________________________________
Până la 21 zile au murit_________căţei şi au fost îndepărtaţi___________ căţei.

S-au înregistrat în evidenţă căţei:



1. sexul__________________        5. sexul_______________
2. sexul__________________        6. sexul_______________        
3. sexul__________________         7. sexul_______________
4. sexul__________________         8. sexul_______________

Aprecieri asupra căţeilor şi a produşilor____________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

Şeful unităţii Medic veterinar

Şeful evidenţei,
   _______________________

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
Unitatea_______________________________

                                                                                 SE APROBĂ,

 Ordonator, 
_______________

PROCES – VERBAL NR.______________

Întocmit astăzi____________________200____ la___________________
Noi__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



_________________________________________________________________am constatat 
că în ziua de __________________________________________200_______ s-au 
născut___________________căţei.
La vârsta de 21 zile sunt în viaţă_____________ căţei.
Propunem să se aprobe înregistrarea în evidenţa de unitate şi alocarea la drepturi de hrană 
norma Nr. 2 B a _____________ căţei şi anume:

1. sexul__________________        5. sexul_______________
2. sexul__________________        6. sexul_______________        
3. sexul__________________         7. sexul_______________
4. sexul__________________         8. sexul_______________

Comisia:__________________

NOTĂ: Declaraţia de naştere şi procesul verbal se întocmeşte în ziua când căţeii împlinesc 21 
zile de naştere. Stabilirea numelor căţeilor se face de Ministerul Administraţiei şi Internelor  -  
Direcţia Medicală. Declaraţia de naştere se înaintează la Direcţia Medicală, în termen de 5 zile, 
iar procesul verbal, rămâne în unitate, constituind actul contabil de înregistrare al căţeilor şi 
alocarea la drepturi de hrană. 

Anexa nr. 4

EVALUAREA TEMPERAMENTULUI (Testarea Campbell)

1) Atracţia socială - stabileşte gradul de atracţie socială, încrederea sau dependenţa.
Se pune puiul în zona de testare.
De la 1-3 metri se cheamă puiul pocnind din palme uşor, în acelaşi timp persoana lăsându-se pe

genunchi. Se cheamă puiul dintr-un punct opus intrării în zonă sau în cameră.

Comportament: Punctaj:
- Vine imediat, sare şi muşcă de mâini, coada sus    1
- Vine imediat, dă cu labele şi linge palmele, coada sus    2
- Vine imediat, coada sus    3
- Vine imediat, coada jos    4

- Ezită la venire, coada jos   5
- Nu vine     6

2) Însoţirea — stabileşte gradul de atracţie în însoţire. Lipsa oricărei atracţii în însoţire indică 
independenţa.

Persoana se ridică şi se îndepărtează de pui cu mers normal, asigurându-se că puiul nu observă
acest lucru.



Comportament: Punctaj:
- Urmează imediat persoana, intră printre picioare,

muşcă, ţine coada sus 1
- Urmează imediat persoana, intră printre picioare,

coada sus 2
- Urmează imediat persoana, coada sus 3
- Urmează imediat persoana, coada jos 4
- Ezită să urmeze persoana, coada jos 5
- Nu urmează persoana sau se îndepărtează 6

3) Imobilizarea   - Stabileşte gradul de dominare sau tendinţa de umilinţă. Stabileşte modul 
în care puiul va accepta stresul când va fi dominat fizic sau social.

Persoana se ghemuieşte lângă pui şi, cu blândeţe, îl roteşte pe spate, imobilizându-l la sol cu
o singură mână. Este menţinut în această poziţie timp de 30 de secunde.

   Comportament: Punctaj:
- Se zbate violent, zgârie, muşcă 1
- Se zbate violent, zgârie 2
- Stă liniştit, se zbate, stă iar liniştit, acceptă

privirea persoanei    3
- Se zbate apoi se linişteşte    4
- Nu se zbate   5
- Nu se zbate, evită privirea    6

4) Dominarea socială   - stabileşte gradul de acceptare a dominării sociale. Puiul s-ar putea să 
încerce să domine, sărind la mână sau încercând să o muşte sau îşi va arăta independenţa, plecând pur şi 
simplu.

Se lasă puiul să se ridice, este mângâiat cu blândeţe, apăsând uşor cu palma pornind de pe cap,
până spre coadă. Se continuă această acţiune până se observă o reacţie în  comportamentul puiului.

Comportament:                                                 Punctaj:             
-  Sare la mână, loveşte cu labele, muşcă, mârâie               1                
- Sare la mână, loveşte cu labele                                         2
- Se cuibăreşte lângă persoana respectivă şi încearcă

să-i lingă faţa    3
- Se lasă pe burtă, lingând mâna persoanei    4
- Se întoarce pe spate arătându-şi abdomenul, linge mâna 5
- Pleacă şi stă departe de persoană    6

5) Dominarea prin ridicarea de la sol   - stabileşte gradul de acceptare a dominării atunci 
când puiul nu are control asupra situaţiei.
Puiul este ridicat de abdomen şi piept cu ambele mâini şi este ţinut suspendat timp de 30 de secunde.       
Comportament: Punctaj

- Se zbate violent, muşcă şi mârâie      1
- Se zbate violent      2
- Nu se zbate, este relaxat      3
- Se zbate, se linişteşte, linge mâinile persoanei      4
- Nu se zbate, linge mâinile      5
- Nu se zbate, rămâne îngheţat de frică      6





TESTAREA VOLHARD (Aptitudini pentru dresaj)

1) Aducerea unui obiect (aportul)   - stabileşte dorinţa de a lucra cu omul şi gradul de 
adaptabilitate la un program de dresaj.

Persoana se apropie de pui şi îi atrage atenţia cu o minge de tenis. Când arată interes, 
aruncă mingea la 1-2 metri în faţa puiului. 
-   Comportament:                                                  Punctaj:
- Urmăreşte mingea, o ia în gură şi fuge             1
- Urmăreşte mingea, rămâne în picioare

deasupra ei, dar nu se întoarce 2
- Urmăreşte mingea, o prinde şi se întoarce

cu ea la persoana respectivă  3
- Urmăreşte mingea şi se întoarce fără minge  4
- începe să urmărească mingea apoi îşi pierde interesul  5
- Nu urmăreşte mingea  6

2) Sensibilitatea la atingere   - stabileşte gradul de rezistenţă la atingere.
Persoana care efectuează testul prinde o labă din faţă a căţelului  între degete şi aplică o presiune
crescândă în timp ce numără până la 10, nu foarte repede.

Comportament: Punctaj:
- 8-10 până ce puiul are o reacţie 1
- 6-7 până ce puiul are o reacţie 2
- 5-6 până ce puiul are o reacţie 3
- 2-4 până ce puiul are o reacţie 4
- 1-2 până ce puiul are o reacţie 5

3) Sensibilitatea la sunet - stabileşte gradul de sensibilitate la sunet (poate fi de asemenea un 
test rudimentar pentru depistarea surzeniei).

Persoana pune puiul în mijlocul camerei sau spaţiului unde se face testarea şi lasă să cadă pe
sol un taler mic, un capac de oală sau un obiect de tablă (ex.: o cutie de ness cu o legătură de chei în
interior).

Comportament:         Punctaj:
- Ascultă, localizează zgomotul şi merge spre

sursă lătrând 1
- Ascultă, localizează sunetul şi latră 2
- Ascultă localizează sunetul, arată interes

că merge către sursă 3
- Ascultă şi localizează sunetul 4
- Se lasă la pământ cu teamă, se dă înapoi, se ascunde     5
- Ignoră sunetul, nu arată curiozitate                                 6

4). Reacţia la obiecte noi – stabileşte gradul de inteligenţă adaptabilă la apariţia unor obiecte 
necunoscute.

Se pune puiul în mijlocul camerei spaţiului unde se face testarea. Se leagă un prosop mic sau
o bucată de cârpă cu o sfoară şi este aruncat pe sol, la 1-2 metri de pui, apoi se trage de sfoară, 
îndepărtând cârpa de pui cu mişcări bruşte.

Comportament:                      Punctaj:
- Se uită la cârpă, atacă şi muşcă                      1
- Se uită la cârpă, coada sus şi latră                       2
- Se uită la cârpă curios şi se apropie să investigheze        3
- Se uită la cârpă, latră, coada între picioare                     4
- Fuge, se ascunde                        5

I. INTERPRETAREA PUNCTAJULUI. CONCLUZII



PUNCTAJ MAJORITAR 1. Puiu ce intră în această categorie este extrem de dominant, 
poate fi provocat cu uşurinţă să muşte. Prin natura sa dominantă va avea tendinţa să se 
opună stăpânului şi dacă nu este condus de o mână forte va prelua de îndată conducerea. 
Selecţionarea se recomandă numai dacă viitorul conductor are experienţă cu astfel de câini. 
Acest gen de pui va avea însă rezultate bune în pază şi protecţie.

PUNCTAJ MAJORITAR 2. Puiul este încrezător în sine, poate fi provocat să muşte, 
însă acceptă cu uşurinţă să fie condus de stăpân dacă acesta este ferm şi consecvent în ceea 
ce îi cere. Acest pui nu se recomandă persoanelor care nu au avut câini sau sunt, în general 
indecise.

Pe mâna unui pasionat, puiul poate deveni un câine foarte bun pentru dresaj.
PUNCTAJ MAJORITAR 3. Acest pui este relaxat, prietenos, şi se va adapta cu uşurinţă 

la orice situaţie datorită temperamentului său flexibil.
Are o mare nevoie de exerciţiu fizic şi pe acest considerent nu se recomandă pentru 

dotarea conductorilor cu mobilitate redusă.
PUNCTAJ MAJORITAR 4. Puiu cu acest punctaj este uşor de controlat, se adaptează 

uşor şi are o matură umilă, care îl va face să caute conducerea şi decizia stăpânului în 
permanenţă.

Acest pui, plin de blândeţe şi drăgălăşenie, va fi uşor de dresat şi un bun campion pentru
începători.

PUNCTAJ MAJORITAR 5  . Acest pui este extrem de umil şi nu are încredere în sine.
Dezvoltă o dependenţă pronunţată faţă de stăpân şi are nevoie de multă încurajare pentru a se
menţine pe linia de plutire.
Sunt şanse mari să devină un câine fricos.

PUNCTAJUL  MAJORITAR  6.  Puiul  din  această  categorie  este  în  mod  constant
independent şi nu arată interes pentru stăpân. Se va maturiza într-un câine ce nu are afecţiune
faţă de stăpân şi nu simte nevoia prezenţei umane.
În concluzie, aceste două teste stabilesc aptitudinile de lucru ale  câinilor şi dau o imagine
generală asupra inteligenţei, echilibrului şi dorinţei de lucru.
Pentru majoritatea conductorilor,  puii  cu punctaj  predominant 3 şi  4 se dovedesc a avea
calităţile unui bun companion.

În concluzie, cei cu punctaj majoritar 1 sau 2 au calităţi  deosebite pentru a
deveni câini de serviciu, prelucrare de miros, apărare şi atac.



Anexa nr. 5
BAREME

necesare tineretului canin pentru a fi admis la cursurile de calificare

MINIM DE DEPRINDERI PE CARE TREBUIE SĂ-L PREZINTE CÂINELE
LA ÎNCEPUTUL CURSULUI DE CALIFICARE

BAREM
MINIM

A. Exerciţii din dresajul de disciplinizare
1. Mersul alături de conductor cu câinele în lesă B.
2. Poziţia aşezat, culcat şi în picioare B.
3. Acordarea liberului şi chemarea la conductor F.B.
4. Trecerea peste obstacole naturale B.
5. Intrarea în locuri întunecoase (beciuri,poduri de casă,etc.) B.
6. Obişnuirea cu focurile de armă trase la cca.80 m şi cu explozii produse la 

cca.100 m
B

7. Obişnuirea cu mijloace de transport B.
B. Exerciţii premergătoare dresajului de disciplinizare

a).Categorii de serviciu bazate pe agresivitate
1. Reacţia faţă de grupuri de persoane şi alţi excitanţi de mediu B.
2. Agresivitatea faţă de o persoană străină care marchează „ infractorul” F.B.
3. Prinderea unui fugar executată pe distanţe scurte B.



               b). Categorii de serviciu bazate pe miros                                                                    
                b.1Urmărire

1. Reacţie faţă de grupuri de persoane şi alţi excitanţi din mediu B.
2. Agresivitatea faţă de o persoană străină care marchează „infractorul” B.
3. Aducerea unui obiect aruncat în şi în afara câmpului vizual al câinelui la o

distanţă de 10-15 m
F.B.

4. Căutarea conductorului pe distanţe scurte B.
5. Prelucrarea urmei conductorului pe distanţe scurte B.
        b.2 Detectare explozivi, antidrog, descoperire cadavre umane îngropate şi alte

categorii
1. Reacţia faţă de grupuri de persoane şi alţi excitanţi din mediu B.
2. Aducerea unui obiect aruncat în şi în afara câmpului vizual al câinelui la o

distanţă de 10-15 m.
F.B.

Anexa nr. 6

EXERCIŢIILE PENTRU ANTRENAMENTUL
CÂINILOR PE CATEGORII DE SERVICIU

I. Exerciţiile de dresaj de disciplinizare:

a).comune pentru toate categoriile de serviciu:
 - mersul alături de conductor;
 - poziţiile aşezat, culcat;
 - întoarceri din mişcare;
 - lăsare în poziţie şi chemarea la conductor;
 - trecerea peste obstacole.

b). pentru categoriile de serviciu urmărire, patrulare, intervenţie şi pază:
  - obişnuirea cu focuri de armă, explozii şi lumini pe timpul nopţii;
  - refuzul hranei găsite în teren;
  - refuzul hranei oferite de o persoană străină.

  
II. Exerciţii de dresaj de specializare:

  a).pentru categoria de serviciu urmărire:
    - prelucrarea unei urme de miros uman;



    - identificarea unei persoane dintr-un grup pe baza mirosului unui obiect ce i-a
aparţinut;
    - alegerea unui obiect dintr-un grup de obiecte pe baza mirosului unui obiect 
corespondent (expertizarea criminalistică a urmelor de miros uman).

 b). pentru categoriile de serviciu antidrog şi detectare explozivi:
     - căutarea urmelor de miros de stupefiante (explozivi) la mijloacele de 
transport;
     - căutarea urmelor de miros de stupefiante (explozivi) la colete, bagaje, saci 
poştali, pachete etc.;
     - căutarea urmelor de miros de stupefiante (explozivi) în încăperi, parcuri;
     - căutarea urmelor de miros de stupefiante la persoane.

c). pentru categoria de serviciu descoperire persoane ascunse în mijloace de 
transport şi detectare tutun sau produse din tutun:

                         - căutarea unei persoane ascunse într-un mijloc de transport, respectiv
căutarea ţigărilor şi a altor produse din tutun ascunse;

d). pentru categoria de serviciu salvamont:
        - căutarea unei persoane „ascunse” sub zăpadă, printre stânci etc.

e).  pentru  categoria  de  serviciu  descoperire  persoane  surprinse  sub
dărâmături:
       - căutare  unei persoane „ascunse” printre dărâmături.

f).pentru categoria de serviciu descoperire cadavre îngropate:
       - cătarea urmelor de miros cadaveric în teren deschis şi acoperit.

g). pentru categoria de serviciu patrulare:
      - apărarea conductorului;
      -  prindere,  percheziţia escortarea,  paza unei persoane care nu se supune
somaţiei legale;
      - pânda;
      - scotocirea în teren deschis şi acoperit.

                h).pentru categoria de serviciu intervenţie:
            - prindere, percheziţia escortarea, paza unei persoane care nu se supune
somaţiei legale;
           - căutarea şi prinderea persoanelor în teren acoperit;
           - împrăştierea grupurilor de persoane turbulente.

  i). pentru categoria de serviciu pază:
                 - paza unui perimetru.



Anexa nr. 7

FOLOSIREA CÂINILOR DE SERVICIU

 Câinii de patrulare sunt folosiţi pentru:
a).  patrulări  pe timp de zi şi noapte în sectoare de competenţă şi pe itinerariile de
patrulare stabilite prin consemnul postului;
b). prinderea personalului care au săvârşit infracţiuni şi nu se supun somaţiilor legale;
c).pânde în locurile predabile comiterii de infracţiuni, la punctele obligatorii de trecere
a infractorilor care se sustrag de la urmărirea penală, în alte locuri de interes operativ;
d).menţinerea ordinii şi liniştii publice;
e).transferuri de infractori periculoşi;
f).arestări de infractori periculoşi;
g). scotociri de terenuri deschise sau acoperite, clădiri, în scopul descoperii, semnalării
ori prinderii de persoane care se sustrag urmăririi penale;
h). percheziţii domiciliare, când situaţia impune;
i). paza şi escortarea persoanelor suspecte, reţinute,arestate;
j). alte misiuni ce fac obiectul structurii din care fac parte.

 Câinii de intervenţie sunt folosiţi pentru:
a).restabilirea ordinii şi liniştii publice;
b). blocarea grupurilor care se comportă agresiv;



c). împrăştierea grupurilor turbulente;
d).căutarea şi prinderea persoanelor care nu se supun măsurilor de ordine;
e).transferuri de infractori periculoşi;
f). arestări de infractori periculoşi;
g). alte misiuni.

 Câinii de urmărire sunt folosiţi pentru:
a). prelucrarea urmelor de miros pentru descoperirea de persoane sau obiecte;
b).  identificarea  unei  persoane dintr-un  grup pe  baza  mirosului  unui  obiect  ce  i-a
aparţinut descoperit la locul faptei sau pe timpul prelucrării urmei de miros;
c). alegerea unui obiect dintr-un  grup de obiecte pe baza mirosului recoltat de la faţa
locului  prin  tehnici  de  specialitate  (expertizarea  criminalistică  a  urmelor  de  miros
uman);
d). prinderea persoanelor care au săvârşit infracţiuni, prin prelucrarea urmelor de miros
şi nu se supun somaţiei legale;
e). alte misiuni ce presupun prelucrarea şi exploatarea urmelor de miros;

 Câini antidrog sunt folosiţi pentru:
a).controlul mijloacelor de transport;
b). controlul coletelor, bagajelor, etc.;
c).efectuarea percheziţiilor domiciliare;
d). controlul persoanelor.

 Câini pentru detectare explozivi sunt folosiţi pentru:
a).controlul mijloacelor de transport;
b). controlul coletelor, bagajelor, etc.;
c).efectuarea percheziţiilor domiciliare;
d).  controlul  preventiv cu ocazia  măsurilor  de securitate  în încăperi,  săli,  locuri  de
desfăşurare a unor manifestaţii şi alte locuri publice;
e).controlul persoanelor.

 Câinii pentru descoperire cadavre umane îngropate sunt folosiţi pentru:
a). căutarea cadavrelor umane îngropate, ca urmare a săvârşirii unor infracţiuni;
b).  căutarea  cadavrelor  umane  îngropate,  ca  urmare  a  unor  calamităţi  naturale,
accidente etc.;
c).  căutarea  persoanelor  dispărute  când  există  indicii  că  au  fost  victimele  unor
infracţiuni de omor.

 Câinii pentru descoperire persoane surprinse sub dărâmături sunt folosiţi pentru
căutarea  şi  localizarea  unor  persoane  surprinse  sub  dărâmături,  ca  urmare  unor
catastrofe ori calamităţi naturale.

 Câinii salvamont sunt folosiţi pentru:
a).căutarea şi localizarea persoanelor surprinse de avalanşe;
b).căutarea şi depistarea persoanelor dispărute în zonele montane ca urmare a unor 
accidente, calamităţi naturale sau a săvârşirii unor infracţiuni;

 Câinii  pentru detectarea tutunului şi a produselor din tutun sunt folosiţi  pentru
căutarea ţigărilor şi a altor produse din tutun ascunse în diverse locaţii, recipiente,



mijloace de transport, etc.

 REGULI GENERALE:

 Folosirea câinilor necalificaţi în serviciu este interzisă.

 Folosirea câinilor de serviciu în alte misiuni decât pentru cele pentru care au fost
calificaţi, specificate în articolele precedente, este interzisă.

 Câinii de serviciu nu se folosesc atunci când temperatura este sub -10° C sau peste
30° C.

 Câinii de urmărire nu se folosesc pentru prelucrarea urmelor olfactive în condiţii de
viscol, ploaie torenţială, vânt puternic, strat de zăpadă mai gros de 3 cm căzut după
săvârşirea infracţiunii,  în locuri,  medii  ce pun în pericol  integritatea  corporală  şi
viaţă  câinelui  sau când la  locul  faptei  a  intrat  deja  echipa  operativă  şi  a  distrus
urmele olfactive.

 Activitatea desfăşurată zilnic cu câinele de serviciu se materializează în agenda plan
de  muncă  a  conductorului  şi  în  documentele  de  procedură  specifice  activităţii
unităţilor şi structurilor operative.

 Rezultatele folosirii câinelui de serviciu se înscriu în carnetul câinelui de serviciu.

Anexa nr. 8

Atribuţiile conductorului câinelui de serviciu:

a) să execute serviciul şi alte misiuni numai cu câinele pe care l-a dresat 
personal.

b) să îşi perfecţioneze cunoştinţele de specialitate privind folosirea şi 
antrenamentul câinelui de serviciu;

c) să urmărească prin antrenament dezvoltarea calităţilor fizice ale câinelui şi 
menţinerea acestuia în dispoziţie de lucru;

d) să menţină şi să perfecţioneze dresajul câinelui sau creşterea capacităţii de 
lucru a acestuia;

e) să cunoască modul de comportare şi manifestare a câinelui pentru a-l avea 
permanent sub control;

f) să execute zilnic îngrijirea corporală şi a adăpostului câinelui;

g) să asiste sau să distribuie zilnic tainul câinelui în cantităţile şi conţinutul 
caloric stabilit;

h) să se îngrijească permanent de starea de sănătate a câinelui, să îi acorde 
primul ajutor în caz de îmbolnăvire, să raporteze despre aceasta şefului 



nemijlocit şi să prezinte animalul la consultaţie;

i) să urmărească menţinerea în carnetul câinelui de serviciu a tratamentelor şi 
accidentelor;

j) să respecte cu stricteţe regulile de igienă personală pentru a nu contacta boli 
transmisibile de la câine la om;

k) să întreţină în permanenţă harnaşamentul specific, materialele necesare 
pentru curăţenie şi cele de întreţinere şi hrănire a câinelui;

l) să predea câinele unui alt coleg desemnat pe timpul concediilor de odihnă 
sau medicale, când nu se poate ocupa de acesta, pe baza unui proces verbal;

m) să execute semestrial examenele medicale proprii;

n) să participe periodic la cursuri de atestare sau evaluare (în funcţie de 
categoria de serviciu a câinelui din dotare);

o) să-şi perfecţioneze permanent pregătirea de specialitate;

p) să respecte normele referitoare la producţia canină şi să prevină împerecherea
necontrolată şi întâmplătoare a animalelor.

Anexa nr. 9
Adăpostirea câinilor de serviciu

Padocurile  trebuie  să  aibă  o  suprafaţă  de  minim,  14  m2 şi  înălţime  de  2  m,  se
confecţionează din cărămidă, cu pardoseala din beton peste care se aplică o peliculă de 4-6 cm
de asfalt în vederea prevenirii îmbolnăvirii.

Pardoseala trebuie să fie înclinată, la baza pantei fiind practicat un jgheab în vederea
colectării (dirijării) apelor reziduale sau pluviale. În lipsa materialelor pentru zidărie,  padocul
se poate confecţiona şi din alte materiale termoizolante, iar pardoseala se asigură printr-un strat
de 20-30 cm pietriş. În ambele situaţii va fi împrejmuit şi acoperit cu plasă de sârmă în vederea
prevenirii otrăvirii intenţionate a câinilor, iar uşa de acces va fi asigurată cu lacăt. Pe uşa de la
intrare se aplică o placă de dimensiunile 30x15 cm pe care sunt menţionate numele câinelui,
anul naşterii şi numărul matricol.

Locul de dispunere a padocului vor fi iluminat pe timpul nopţii.
Cuştile  se  confecţionează  din  lemn,  având  următoarele  dimensiuni:  lungimea  1m,

lăţimea 0,90 m,  şi  înălţimea de 1m, iar  acoperişul  va fi  confecţionat  în  două ape şi  uşor
demontabil pentru a permite efectuarea curăţeniei şi dezinfecţiei.

Intrarea în cuşcă, are următoarele dimensiuni: de 30 cm lăţime şi 40 cm înălţime, iar pe
timpul iernii va fi protejată cu o bucată de cauciuc, postav sau pânză de sac, liberă în partea de
jos, în vederea prevenirii intrării zăpezii şi va fi orientată către direcţia din care bate vântul în
mod frecvent.

Pentru aşternut, pe timp friguros se folosesc paiele, fânul sau talaşul din lemn, care se



afânează zilnic, se schimbă de fiecare dată dacă a fost udat şi în mod obligatoriu o dată pe
săptămână.


