
 

 

 
 
       

 
DECLARAȚIE - REZERVARE  

ÎN VEDEREA ADOPȚIEI  
 
 
 
Subsemnatul…………............................................................, identificat cu 
CNP………………..................., având nr. de telefon:…….…………… și adresă de 
email:…………………………………………, rezerv câinele/câinii identificat(ți) în baza de 
date electronică ASPA cu nr. ................................................................................................. 
…………………………………………………………………, pentru o perioadă de 7 zile. 
 
Vă rugăm să încercuiți varianta corectă: 
A. Sunt adoptatorul final al câinelui/câinilor rezervat(ți); 
B. Doresc să intermediez adopția finală a câinelui/câinilor rezervat(ți);  
 
Art. 1 În cazul în care câinele/câinii urmează a fi sterilizat(ți), declar că am fost informat cu 
privire la riscurile anesteziei, actul operator și post operator. 
Art. 2 În cazul în care câinele/câinii nu are/au vârsta optimă pentru sterilizare sau starea de 
sănătate nu permite, declar că mă oblig să sterilizez câinele/câinii atunci când vârsta și 
sănătatea acestuia/acestora vor permite. 
Art. 3 Declar că am fost informat că prezenta declarație are o valabilitate de 7 zile 
calendaristice.      
Art. 4 Declar că am fost informat că prezenta declarație nu garantează adopția 
câinelui/câinilor. În situația în care există mai multe solicitări pentru același câine/aceiași 
câini, ASPA va selecta adoptatorul.  
Art. 5 Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal: 
Declar că sunt de acord cu prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal în baza de date 
electronică ASPA și în dosarul de adopție, fără a fi divulgate unor terțe persoane, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului 
Uniunii Europene. 
Declar că am luat la cunoștință faptul că datele vor fi procesate și păstrate doar în perioada 
prevazută de lege și doar datele necesare prezentei declarații, ulterior vor fi șterse și distruse 
prin program specific cele în format electronic, iar cele în format fizic vor fi distruse cu 
aparatura necesară distrugerii, potrivit legii. 
Sunt de acord ca datele ce țin de comunicații, precum email, telefon, messenger etc. să fie 
folosite doar în scopurile prevăzute de prezenta declarație și fără a fi divulgate.  
Art. 6 Declar că am luat la cunoștință prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul 
în declarații.  
 
 
           DATA,                                   SEMNĂTURA, 
 
..................................                                                …...................................... 
 


