
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 de identificare a 
animalelor 

Motivul dispunerii 

1 936371/ 
08.10.2021/ 
ora 10:00  

Bacău,str. Pictor 
Aman, nr.8 

specia canină, rasa bichon, 
vârsta 6 ani, sex M, talie 
mică, greutate 5 kg, culoare 
alba, particularitati alb-
murdar, pe spate alb roziu, 
nume Lexi, nu detine microcip 

animal ranit sau schingiuit 
 

2 927278/ 
12.10.2021/ 
ora 18:00 

mun. Onesti, str. 
Mercur, nr.1 

*specia cabalina, rasa -, 
varsta -, sex M, talie mare, 
culoare neagra ,fara semne 
particulare, microcip: 
968************ 
*specia cabalina, rasa -, 
varsta -, sex F, talie mare, 
culoare alba, fara semne 
particulare, microcip: 
642************ 

animal din speciile ecvidee 
aflat, fara supraveghere, pe 
caile de circulatie publica 

3 927336/ 
02.11.2021/ 
ora 14:30 

com. Margineni, 
str. Iasomiei 

specia canina 7 capete, rasa 
metis, varsta: 1-1,5 luni, sex 6 
femele, 1 mascul, talie mica, 
greutate 2 kg, culoare neagra, 
nu a fost identificate 
microcipuri, nu au fost 
identificati proprietari 

animal ranit sau schingiuit 
*7 pui de caine abandonati 
intr-un sac de rafie, ce 
necesita asistenta medicala 
veterinara 

4 927334/ 
02.11.2021/ 
ora 23:00 

com.Racaciuni, 
sat Racaciuni 

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

animal ranit sau schingiuit 

5 927338/ 
03.11.2021/ 
ora 12:30 

com. Traian, sat 
Traian 

specia cabalina, 6 capete, 
rasa metis, varsta: 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 
proprietari 

*animal din speciile ecvidee 
aflat, fara supraveghere, pe 
caile de circulatie publica 
*animal ranit sau schingiuit 



6 9274781/ 

08.12.2021/ 

Ora 10:30  

Bacau, str. 

Crinului nr.15 

Specia canina, rasa 

metis,varsta adult, sex M, 

talie medie, culoare neagra, 

nu detine microcip, nu au fost 

identificati proprietari 

*animal ranit sau schingiuit 

 


