
 

CONDIȚII PENTRU ADOPTAREA CÂINILOR CE SE AFLĂ ÎN ADĂPOSTUL DIN 

CERNAVODA AL 

SAVE THE DOGS AND OTHER ANIMALS  

 
Save the Dogs and Other Animals Onlus, cu sediul în Cernavoda, C.U.I . 14785671 ,în persoana Președintelui său pro 

tempore  (de acum înainte “asociația”)  

 

și 

 

Domnul/doamna …………………………………………………………………… cu reședința în orasul ............................................... 

..............………………………………………………………… în strada ..………………………………………………………………………............ 

document de identitate numărul …………………………………………... telefon …………………………………………………………………… 

(de acum înainte “solicitantul”) 

 

Având în vedere că: 

 

- Asociația a realizat un adăpost în localitatea Cernavoda în scopul rezolvării problemei locale a animalelor fără stăpân, 

favorizând adopția pe plan local și în străinătate a câinilor capturați pe teritoriul înconjurător și răspândind în rândul 

populației localecultura stării de bine a animalului. 

- Solicitantul este interesat să adopte în propria locuință situată în ……………………………………………………. în strada 

…………………………………………………………… un câine,  

 

părțile stabilesc că adopția este subordonată respectării condițiilor indicate în continuare. În cazul nerespectării chiar și a 

uneia din aceste condiții, asociația va avea dreptul de a refuza sau revoca adopția. Acestea în interesul siguranței familiei 

solicitante și a bunăstării câinelui adoptat. 

 

a) Solicitantul este disponibil să aibă o scurtă discuție de cunoaștere și autorizează personalul asociației să efectueze o 

vizită în locul unde va fi ținut câinele. 

 

b) Solicitantul, în urma exprimării propriilor preferințe și cerințe cu privire la câinele pe care dorește să îl adopte, îi va 

lăsa pe experții asociației să identifice câinele cel mai adecvat pentru adopție. 

 

c) Dacă în locul în care va fi ținut câinele vor fi prezenți alți câini, vă veți arăta disponibil să organizați o întâlnire de 

socializare cu câinele selectat de experții asociați. 

 

d) În scopul de a stabili o relație de cunoaștere cu câinele selectat, solicitantul se obligă să îl viziteze la adăpostul 

asociației cel puțin de două ori înaintea adopției. 

 

e) Solicitantul se obligă să nu țină în nici un caz câinele în lanț sau inchis intr-un spatiu redus. 

 

f) Solicitantul se obligă să îi garanteze câinelui un adăpost adecvat, mâncare suficientă și apă proaspătă în fiecare zi. 

 

g) După adopție, solicitantul autorizează personalul asociației să verifice condițiile de sănătate de la locul de unde va fi 

ținut. 

 

Asociația va analiza cu maximă atenție cererile de adopție ale câinilor ce vor fi folosiți pentru paza terenurilor izolate. În 

interesul bunăstării fizice și psihice a câinelui, aceste cereri vor putea fi refuzate în cazul în care nu sunt îndeplinite 

condițiile pentru respectarea celor mai comune legi în vigoare pe teritoriul Țărilor din Uniunea Europeană cu privire la 

bunăstarea animalului.  

 

Locul și data …………………………………………………… 

 

Save the Dogs and Other Animals 
……………………………………………………………. 

Solicitantul 
…………………………………………………………………….. 

 


