
      Informații privind animalele de pe raza Județului Bacău aflate într-o situație de pericol 

conform Ordinelor de plasare în adăpost emise de către Biroul pentru Protecția 

Animalelor din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Bacău 

Nr. 
crt. 

Ordin de 
plasare în 
adăpost 

Nr./Data/Ora 

Locația 
dispunerii 

Datele privind 
animalul/animalele 

Motivul dispunerii 

1 936371/ 
08.10.2021/ 
ora 10:00  

Bacău,str. Pictor 
Aman, nr.8 

specia canină 1 exemplar, 
rasa bichon, vârsta 6 ani, sex 
M, talie mică, greutate 5 kg, 
culoare alba, particularități 
alb-murdar, pe spate alb 
roziu, nume Lexi, nu a fost 
identificat microcip 

*animal rănit sau schingiuit 
 

2 927278/ 
12.10.2021/ 
ora 18:00 

mun. Onești, str. 
Mercur, nr.1 

*specia cabalina 1 exemplar, 
rasa -, vârsta -, sex M, talie 
mare, culoare neagră ,fara 
semne particulare, a fost 
idenfiticat microcip *specia 
cabalina 1 exemplar, rasa -, 
vârsta -, sex F, talie mare, 
culoare alba, fara semne 
particulare, a fost idenfiticat 
microcip 

*animal din speciile ecvidee 
aflat, fara supraveghere, pe 
căile de circulație publică 

3 927336/ 
02.11.2021/ 
ora 14:30 

com. Margineni, 
str. Iasomiei 

specia canină 7 exemplare, 
rasa metis, vârsta: 1-1,5 luni, 
sex 6 femele, 1 mascul, talie 
mica, greutate 2 kg, culoare 
neagră, nu au fost identificate 
microcipuri, nu au fost 
identificati deținători 

*animal rănit sau schingiuit 
 

4 927334/ 
02.11.2021/ 
ora 23:00 

com.Racaciuni, 
sat Racaciuni 

specia cabalina 1 exemplar, 
rasa metis, sex F, talie mare, 
greutate 250 kg, culoare alba, 
particularitati culoare: sura, 
nu a fost identificat microcip, 
nu a fost identificat deținător 

*animal rănit sau schingiuit 

5 927338/ 
03.11.2021/ 
ora 12:30 

com. Traian, sat 
Traian 

specia cabalina, 6 exemplare, 
rasa metis, vârsta: 4 adult, 2 
tineret, sex F/M, talie mare, 
greutate 80-350 kg, culoarea: 
1 alb, 1 murg, 4 suri, nu au 
fost identificate microcipuri, 
nu au fost identificati 
deținători 

*animal din speciile ecvidee 
aflat, fara supraveghere, pe 
căile de circulație publică 
*animal rănit sau schingiuit 



6 9274781/ 

08.12.2021/ 

Ora 10:30  

Bacău, str. 

Crinului nr.15 

Specia canină, 1 exemplar, 

rasa metis,vârsta adult, sex 

M, talie medie, culoare 

neagră, nu a fost idenfiticat 

microcip, nu a fost identificat 

deținător 

*animal rănit sau schingiuit 

7 1326819/ 

20.01.2022/ 

Ora 10:58 

Com.Traian Specia canină, 5 exemplare, 

rasa metis, vârsta aprox.2 

luni, sex F, talie mica, 

greutate 1 kg, culoare 3 

neagră, 1 maronie, 1 alb cu 

negru, nu a fost idenfiticat 

microcip, nu a fost identificat 

deținător 

*animal rănit sau schingiuit 

*animal domestic expus forțat 

la temperaturi foarte ridicate 

ori foarte scazute 

 

8 1326922/ 

09.02.2022/ 

Ora 14:00 

Comuna 

Margineni 

Specia cabalina, 1 exemplar, 

rasa metis, vârsta 4 ani, sex 

M, talie mare, culoare maro 

inchis, a fost idenfiticat 

microcip 

*animal rănit sau schingiuit 

9 1327001/ 

06.03.2022/ 

Comuna  

Urechesti 

Specia cabalina,1 exemplar, 

rasa metis, vârsta 7 ani, sex 

F, talie mare, culoare murga, 

fara semne particulare, nu a 

fost identificat microcip, nu a 

fost identificat deținător 

*animal rănit sau schingiuit 

10 1327031/ 

10.03.2022/ 

Ora 11:00 

Comuna 

Hemeiuși 

Specia canină,1 exemplar, 

rasa metis,vârsta 2-3 luni, sex 

M, , nu a fost identificat 

microcip 

 

*animal domestic expus forțat 

la temperaturi foarte ridicate 

ori foarte scazute 

11 1327101/ 

26.03.2022/ 

Ora  22:20 

Loc. 

Brusturoasa 

Specia canină,1 exemplar, 

rasa metis, sex M, talie mare, 

greutate  17kg, culoare alb cu 

negru, nu a fost identificat 

microcip 

*animal rănit sau schingiuit 



12 1327260/ 

15.04.2022 

Ora 23:30 

Mun Bacău Specia cabalina,1 exemplar, 

rasa metis, vârsta 4 ani, sex 

M, talie mare, greutate 300 

kg, culoare murga, nr 

microcip: 64201982********* 

*animal din speciile ecvidee 

aflat, fara supraveghere, pe 

căile de circulație publică 

13 1327489/ 

14.05.2022/ 

Ora 14:40 

Valeni, com. 

Parincea 

Specia: canină – 11 

exemplare, vârsta 7-10 zile, 

sex: M+F, greutate 300 g, 

culoarea negru-crem, nu au 

fost identificate microcipuri, 

nu au fost identificati 

deținători 

*animal domestic expus forțat 

la temperaturi foarte ridicate 

ori foarte scazute 

14 1327618/ 

26.05.2022/ 

Ora 10:00 

Com. Cașin Specia: canină – 6 

exemplare, 5 pui de caine de 

aproximativ o luna, 3 masculi, 

2 femele și o cățea, mama 

puilor care ii alăpta,rasa 

metis, culoarea negru cu 

maro, nu au fost identificate 

microcipuri, a fost identificat 

deținător 

*animal rănit sau schingiuit 

15 1327803/ 

16.06.22/ 

Ora 22:34 

Loc. Oituz Specia: caprine,1 exemplar, 

rasa metis, sex M, talie 

medie, greutate 25 kg, 

culoare maro, a fost identificat 

deținător 

*animal domestic expus forțat 

la temperaturi foarte ridicate 

ori foarte scazute 

16 1328018/ 

09.07.22/ 

Ora 08:00 

str. Marasesti, 

mun Bacău 

Specia: canină,1 exemplar, 

rasa metis, vârsta 3 ani, sex 

F, talie medie, greutate: 11-

20kg, culoarea maro cu 

negru, nu a fost identificat 

deținător 

*animal rănit sau schingiuit 

17 1328145/ 

20.07.22/ 

Ora 16:35 

 

Loc. Buhoci Specia: canină – 7 

exemplare, 6 pui de caine de 

aproximativ o luna, 3 masculi, 

3 femele și o cățea, mama 

puilor care îi alăpta,rasa 

metis, culoarea negru cu 

maro, nu a fost identificat 

deținător 

*animal care nu beneficiază 

de hrană și apa in cantități 

suficiente, de un adăpost 

corespunzator 



18 1328198/ 

26.07.22/ 

Ora 17:00 

Mun.Bacău Specia: felină, 15 exemplare, 

12 adulte și 3 pui, rasa 

europeana/șiameza, sex 

M+F, a fost identificat 

deținător 

*animal care nu beneficiază 

de hrană și apa in cantități 

suficiente, de un adăpost 

corespunzator 

19 1328376/ 

20.08.22/ 

Ora 11:55 

Mun. Bacău Specia: felină,1 exemplar, 

rasa comuna, vârsta: 2,6 ani, 

sex F, talie mica, greutate:2,5 

kg, culoarea gri, numale 

animalului Elisa, a fost 

identificat deținător 

*animal care nu beneficiază 

de hrană și apa in cantități 

suficiente, de un adăpost 

corespunzator 

20 1328408/ 

24.08.22/ 

Ora 11:20 

Mun. Bacău Specia: canină, 4 exemplare, 

2 masculi și 2 femele, 

culoarea roșcată, neagră, 

numele animalelor: Rex, Tita, 

Bela, Bobita, a fost identificat 

deținător 

*animal care nu beneficiază 

de hrană și apa in cantități 

suficiente, de un adăpost 

corespunzator 

21 1328439/ 

26.08.22/ 

Ora 13:50 

Com.Itesti Specia: canină – 8 

exemplare, 7 pui de caine de 

aproximativ 2 luni, 3 și o 

cățea, mama puilor care îi 

alăpta,rasa metis, culoarea 

negru/maro/alb, nu a fost 

identificat deținător 

*animal domestic expus forțat 

la temperaturi foarte ridicate 

ori foarte scazute 

*animal care nu beneficiază 

de hrană și apa in cantități 

suficiente, de un adăpost 

corespunzator 

22 1328449/ 

30.08.22/ 

Ora 00:15 

Com. Margineni Specia: cabaline,1 exemplar, 

rasa metis, sex F, culoarea 

maro, a fost identificat 

deținător 

*animal din speciile ecvidee 

aflat, fara supraveghere, pe 

căile de circulație publică 

23 1328497/ 

01.09.22/ 

Ora 15:00 

Mun. Bacău Specia: canină – 13 

exemplare, 6 masculi și 7 

femele,rasa metis, culoarea 

negru/maro/alb, a fost 

identificat deținător 

*animal care nu beneficiază 

de hrană și apa in cantități 

suficiente, de un adăpost 

corespunzator 



24 1328601/ 

12.09.22/ 

Ora 14:30 

Mun.Bacău Specia: canină, 6 exemplare, 

vârsta 2 zile, greutate 100 g, 

3 femele , 3 masculi, nu a fost 

identificat deținător 

*animal care nu beneficiază 

de hrană și apa in cantități 

suficiente, de un adăpost 

corespunzator 

25 1594129/ 

21.09.22/ 

Ora 12:00 

Mun. Moinesti Specia: canină, 2 exemplare, 

vârsta 7 ani/3 ani,rasa 

comuna, talie mica/medie, 

culoare 1 roscat/1 negru, nu a 

fost identificat deținător 

*animal care a fost implicat în 

lupte între animale sau cu 

animale 

*animal care nu beneficiază 

de hrană și apa in cantități 

suficiente, de un adăpost 

corespunzator 

26 1594127/ 

22.09.22/ 

Ora 13:30 

Com. Odobesti Specia: canină, 4 exemplare, 

varste diferite,rasa comuna, 

talie mica/medie, culoare 1 

roscat/1 negru/1alb/1alb cu 

gri, a fost identificat deținător 

*animal rănit sau schingiuit 

*animal domestic expus forțat 

la temperaturi foarte ridicate 

ori foarte scazute 

26 15944322/ 

08.10.22/ 

Ora 19:00 

Mun.Bacău Specia: canină, 3 exemplare, 

vârsta 5 zile,rasa comuna, 

talie mica, sex 2 femele/1 

mascul, culoare negru cu alb, 

nu a fost identificat deținător 

*animal domestic expus forțat 

la temperaturi foarte ridicate 

ori foarte scazute 

*animal care nu beneficiază 

de hrană și apa in cantități 

suficiente, de un adăpost 

corespunzator sau de 

tratamente medicale 

27 1594647/ 

01.11.2022/ 

Ora 14:00 

Mun.Bacău Specia: canină, 6 exemplare, 

vârsta 5 zile,rasa comuna, 

talie mica, sex f+m, culoare 

negru cu alb, nu a fost 

identificat deținător 

*animal domestic expus forțat 

la temperaturi foarte ridicate 

ori foarte scazute 

28 1594644/ 

02.11.2022/ 

Ora 15:30 

 

Mun.Bacău Specia: canină, 1 exemplar, 

vârsta 6 luni,rasa comuna, 

talie mica, sex F, culoare 

negru, nu a fost identificat 

deținător 

*animal care nu beneficiază 

de hrană și apa in cantități 

suficiente, de un adăpost 

corespunzator sau de 

tratamente medicale 



29 1595021/ 

07.12.2022/ 

Ora - 

Mun.Bacău Specia: canină, 6 exemplare, 

vârsta 6 săptămâni,rasa 

comuna, talie mica, sex F+M, 

culoare negru/maro, nu a fost 

identificat deținător 

*animal domestic expus forțat 

la temperaturi foarte ridicate 

ori foarte scazute 

*animal care nu beneficiază 

de hrană și apa in cantități 

suficiente, de un adăpost 

corespunzator sau de 

tratamente medicale 

30 1595026/ 

08.12.2022/ 

Ora 11:00 

Mun.Bacău Specia: felină, 7 exemplare, 

12 adulte și 3 pui, rasa 

comună, sex M+F, a fost 

identificat deținător 

*animal care nu beneficiază 

de hrană și apa in cantități 

suficiente, de un adăpost 

corespunzator sau de 

tratamente medicale 

 


