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G H I D 

elaborat pentru 

PRIMĂRII/CONSILII LOCALE 

pentru managementul eficient şi legal 

al populaţiei canine cu şi fără stăpân 
 

 

 

 

(i) Având în vedere că majoritatea localităților din România se confruntă cu fenomenul 

câinilor fără stăpân, 

 

(ii) Având în vedere faptul incontestabil că sursa câinilor fără stăpân în spațiile publice o 

reprezintă abandonul câinilor cu stăpân, 

 

(iii) Având în vedere că gestionarea câinilor cu și fără stăpân este reglementată legal, 

 

(iv) Având în vedere că atât forurile naționale cât și internaționale de profil sau cu atribuții 

în domeniu au emis recomandări/opinii privind metodele de gestionare eficientă a 

populației canine fără stăpân, 

 

(v) Având în vedere vasta expertiză și experiență a subscrisei în domeniu precum și 

intenția de a veni în sprijinul și întâmpinarea dumneavoastră,  

 

prezentul GHID identifică și trasează principalele linii directoare pentru gestionarea 

eficientă a populației canine cu și fără stăpân, raportat la prevederile legale aplicabile. 

 

GHIDUL este întemeiat atât în drept cât și în fapt, pe baza experienței tuturor forurilor 

relevante în domeniu (naționale și internaționale), motiv pentru care respectarea întru-totul 

a Ghidului este nu numai o recomandare utilă dar și o obligație imperativă, de 

rezultat, în vederea garantării siguranței publice a întregii societăți civile, a bunăstării 

animalelor precum și a cheltuirii responsabile și utile a fondurilor publice, orice alte 

metode de gestionare înafară de cele prezentate în GHID fiind demonstrate deja a fi 

ineficiente, cronofage și excesiv de oneroase, în mod total nejustificat. 

 

 

Acte normative aplicabile 

 

 

1. OUG 155/2001 privind gestionarea câinilor fără stăpân, modificată de Legea 258/2013 (în 

continuare pe scurt OUG 155/2001) 

 

2. HG 1059/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice de punere în aplicare a OUG 

155/2001 (în continuare pe scurt Normele) 

 

3. Legea 205/2004 privind protecția animalelor (în continuare pe scurt Legea 205/2004) 

 

4. HG 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului 

nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public și privat de interes local (în continuare pe scurt HG 955/2004) 
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Obligații instituționale 

 

 

1. Evaluarea numărului câinilor fără stăpân 
 

2. Înființarea serviciului specializat de gestionare a câinilor fără stăpân, dacă, 

în urma evaluării numărului câinilor fără stăpân, rezultă această necesitate – cel mai 

probabil acesta va fi cazul și pentru unitatea administrativ teritorială pe care o deserviți. 

 
Art. 1 alin. (1) din OUG 155/2001 
”Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a înfiinţa, în funcţie de 
necesităţi, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, servicii 
specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân.” 

 

3. Întocmirea planului de gestionare 
 

Art. 11 alin. (2) și (3) din Norme 
”(1) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate 
pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia ca, în termen de cel mult 60 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentelor norme metodologice, să facă o evaluare a numărului de câini fără stăpân aflaţi pe raza 
unităţii administrativ-teritoriale unde funcţionează şi să întocmească un plan de acţiune pentru gestionarea 
acestora. 
(2) Planul de acţiune prevăzut la alin. (1) trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente: 
a) prezentarea teritoriului, respectiv suprafaţă şi număr de locuitori; 
b) evaluarea numărului de câini fără stăpân sterilizaţi şi nesterilizaţi de pe raza teritoriului; 
c) prezentarea resurselor materiale necesare, respectiv numărul mijloacelor de transport şi capacitatea 
acestora, capacitatea de cazare totală, capacitatea de cazare alocată pentru câinii adoptaţi la distanţă; 
d) prezentarea resurselor de personal necesare, respectiv: personal pentru transport, personal pentru 
capturare, personal pentru îngrijire; 
e) prezentarea acţiunilor care vor fi întreprinse; 
f) planificarea acţiunilor, respectiv graficul anual al acţiunilor, defalcat pe luni; 
g) hărţi detaliate ale teritoriului cu distribuţia populaţiei de câini fără stăpân; 
h) termene precise pentru aplicarea măsurilor; 
i) termene pentru reevaluarea numărului de câini fără stăpân de pe raza teritoriului care trebuie efectuată 
semestrial.” 

 

4. Amenajarea și gestionarea directă a unui adăpost de câini fără stăpân (în 

cazul în care acesta nu există)/suplimentarea adăpostului de câini fără stăpân 

deja existent SAU externalizarea serviciului către un operator concesionar 
specializat, exclusiv o asociație respectiv fundație de profil 

 
Art. 2 alin. (1) din OUG 155/2001 
”(1) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a amenaja şi de a 
suplimenta din fonduri proprii în funcţie de necesităţi, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1, adăposturile 
publice pentru câinii fără stăpân.” 
 
Art. 2 alin. (1) din OUG 155/2001 

”Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot fi concesionate numai către persoane 
juridice, asociaţii sau fundaţii care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei animalelor. Acestea vor contracta 
servicii veterinare, potrivit reglementărilor legale în vigoare.” 

 

5. Înființarea Registrului de evidenţă a câinilor fără stăpân  
 
Art. 1 alin. (3) din OUG 155/2001 
„La nivelul serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân se înfiinţează Registrul de evidenţă a 
câinilor fără stăpân capturaţi de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale.” 

 

6. Întreprinderea tuturor demersurilor necesare pentru a asigura sterilizarea 
populației cu și fără deținător, în vederea prevenirii şi stopării înmulțirii necontrolate 

și a abandonului: 
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6.1. Derularea de campanii de sterilizare în masă pentru câinii cu deținător 

– campanii susținute din fonduri publice (eventual și private, în măsura 

posibilităților, în colaborare cu asociațiile/fundațiile de profil) 

 
Art. 132 din OUG 155/2001 
”Este obligatorie sterilizarea câinilor cu sau fără stăpân aparţinând rasei comune, metişii 
acestora, excepţie făcând exemplarele cu regim special prevăzute în normele metodologice de aplicare a 
prezentei ordonanţei de urgenţă.” 

 
Art. 41 din Norme 
”(1) Consiliile locale pot subvenţiona total sau parţial sterilizarea câinilor cu stăpân ce aparţin 
rasei comune sau a metişilor acestora aflaţi pe raza unităţii administrativ-teritoriale, prin 
concesionarea, în condiţiile prevăzute la art. 8, a operaţiunilor de sterilizare către unul sau mai mulţi medici 
veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile legii. 
(2) Deţinătorii de câini de rasă comună sau metişi ai acestora care doresc să beneficieze de subvenţionarea 
sterilizării câinilor pe care îi deţin depun o solicitare în acest sens la consiliile locale. 
(3) Consiliile locale transmit persoanelor care au făcut solicitarea potrivit alin. (2) adresa cabinetelor 
medicale veterinare de liberă practică către care s-a făcut concesionarea sterilizărilor împreună cu un bon 
de ordine cu numele şi adresa deţinătorului câinelui, care va fi parafat şi semnat de medicul veterinar după 
efectuarea operaţiei de sterilizare.” 
 
Art. 18 din Norme 
”Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate 
pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot încheia parteneriate cu organizaţiile de protecţie a 
animalelor interesate de promovarea adopţiilor şi sterilizarea câinilor.” 

 

6.2. Capturarea, Sterilizarea și Returnarea în locul de proveniență a 
câinilor fără stăpân (metoda CSR), din fonduri publice – în acest sens 

se pot înființa clinici mobile 
 

Metoda CSR poate fi subvenționată total sau parțial de către Consiliile Locale, de 

vreme ce fiecare Consiliu Local are posibilitatea de a alege ce metodă de gestionare 

implementează respectiv finanțează (desigur, din cele prevăzute legal), cu atât mai mult 

cu cât această posibilitate este prevăzută în mod expres în cazul câinilor cu deținător 

(recunoaștere implicită a faptului că sursa populației canine fără stăpân o reprezintă de 

fapt populația canină cu stăpân, abandonată sau migratoare fără supraveghere). 

 

Este aplicabil în acest caz principiul de drept conform căruia ”cine poate mai mult poate și 

mai puțin”, ori, de vreme ce Consiliile Locale au posibilitatea să subvenționeze total 

sterilizările câinilor cu deținător, cu atât mai mult ele au posibilitatea (chiar obligația din 

punctul nostru de vedere!) subvenționării totale a sterilizării câinilor fără deținător, pentru 

care (deși nu îi dețin în proprietate) sunt răspunzători. 

 
Art. 39 din Norme 
”(1) Persoanele fizice sau juridice, asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor care deţin câini de 
rasă comună sau metişi ai acestora pe teritoriul ţării au obligaţia să îi sterilizeze până cel târziu la data 
de 1 ianuarie 2015. 
(2) Deţinătorii câinilor de rasă comună sau metişilor fătaţi după data de 1 ianuarie 2015 au obligaţia să 
sterilizeze puii astfel: 
a) femelele la vârsta de 4-6 luni; 
b) masculii la vârsta de 6-8 luni.” 
 
Art. 10 din OUG 155/2001 
”Adăposturile publice din cadrul serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, precum şi 
adăposturile asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor ţin registre speciale, vizate de medicul 
veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile legii, în care se menţionează următoarele: data capturării, 
data şi ora cazării în adăpost, caracteristicile individuale ale animalului, numărul de câini prinşi, revendicaţi, 
adoptaţi, returnaţi şi eutanasiaţi, motivul eutanasierii, substanţa utilizată şi numele persoanei care 
realizează eutanasia, numărul de microcip sau al mijlocului alternativ de identificare, stabilit de către 
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, numărul fişei de adopţie, data 
deparazitării, data vaccinării antirabice, data sterilizării, data predării cadavrelor la societăţile care vor 
executa incinerarea, precum şi persoanele care au instrumentat manoperele respective.” 

 
Art. 17 alin. (3) lit. d) din HG nr. 955/2004 
”Serviciul public de ecarisaj va realiza următoarele: reîntoarcerea câinilor în zona în care au fost 
prinși…” 
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Art. 42 alin. (3) din Norme 
”(3) Sterilizarea câinilor de rasă comună sau a metişilor acestora se poate efectua şi cu ajutorul clinicilor 
veterinare mobile.” 
 

6.3. Sterilizarea obligatorie a câinilor din adăpostul public 
 
Art. 39 din Norme 
 (4) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor 
specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia să sterilizeze câinii de rasă comună sau 
metişii acestora revendicaţi, adoptaţi sau menţinuţi în adăpost, precum şi femelele gestante. 
(5) Sterilizarea femelelor gestante, a femelelor revendicate, adoptate sau menţinute în adăpost se realizează 
cu prioritate. 
(6) Sterilizarea câinilor fără stăpân de rasă comună sau a metişilor acestora revendicaţi, adoptaţi 
sau menţinuţi în adăposturi publice se realizează în mod obligatoriu; sterilizarea se va realiza prin 
orhidectomie pentru masculi şi ovariohisterectomie pentru femele.” 

 

7. Încheierea de parteneriate cu ONG-urile interesate de promovarea 

programelor de adopţie  
 

Art. 18 din Norme 
”Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate 
pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot încheia parteneriate cu organizaţiile de protecţie a 
animalelor interesate de promovarea adopţiilor şi sterilizarea câinilor.” 

 

8. Sancționarea directă prin personal special desemnat respectiv solicitarea 
sprijinului instituţiilor competente (ANSVSA şi MAI) în vederea 

sancţionării ne-identificării câinilor cu deținător prin microcipare, a 
abandonului pe domeniul public și a ne-sterilizării câinilor de rasă comună 
cu deținător  

 
Art. 8 alin. (4) din OUG 155/2001 
”Proprietarii sau deţinătorii de câini, persoane fizice sau persoane juridice, au obligaţia 
identificării acestora prin microcipare sau prin alt mijloc de identificare stabilit de către Autoritatea 
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.” 
 
Art. 133 alin. (5) din OUG 155/2001 

” (5) Identificarea câinilor cu stăpân este obligatorie şi se suportă de către aparţinător.” 

 
Art. 6 alin. (2) lit. f) din Legea 205/2004 
” (2) În sensul prezentei legi, prin cruzime faţă de animale se înţelege: 
... 
   f) abandonarea şi/sau alungarea unui animal a cărui existenţă depinde de îngrijirea omului;...” 

 
Art. 7 din Legea 205/2004 

”Abandonul constă în lăsarea unui animal aflat în proprietatea şi îngrijirea omului, pe 

domeniul public, fără hrană, adăpost şi tratament medical.” 

 
Art. 26 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea 205/2004 
”Constituie contravenţii următoarele fapte: 
... 
   b) nerespectarea dispoziţiilor art. 6 alin. (2) lit. e) -g), k) şi m); 
... 
   (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 de lei.” 
 
Art. 14 alin. (1) din OUG 155/2001 
”Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: 
a) nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. .... 133 (n.n. NE-MICROCIPAREA), cu amendă de la 

2.000 lei la 5.000 lei; 
b) nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. ...132 ... (n.n. NE-STERILIZAREA),... cu amendă de la 

5.000 lei la 10.000 lei;” 
 

Art. 15 din OUG 155/2001 
”Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac, după caz, de persoane împuternicite, 
potrivit atribuţiilor de serviciu, din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor, Ministerului Afacerilor Interne, precum şi de inspectorii serviciilor 
specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân din unităţile administrativ teritoriale, conform 
normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.” 
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Importanţa sterilizării câinilor cu stăpân - prin program finanţat de Primării 

şi/sau Consilii Judeţene 

 

În conformitate cu estimarea efectuată de FNPA, în România există cca 5.6 milioane câini cu 

stăpân, din care 4.5 milioane de câini cu stăpâni se află în mediul rural (80.3%), iar 

cca 1.1 milioane de câini cu stăpân se află în mediul urban. Cca 0.5 milioane de câini sunt fără 

stăpân. Prin urmare, câinii fără stăpân reprezintă numai 0.7% din populaţia canină 

totală existentă la nivelul României. 

 

Nu animalele fără stăpân reprezintă interesul major ci cele cu stăpân - principala sursă şi 

resursă de animale în stradă, prin abandon. Indiferent de metoda implementată pentru 

gestionarea câinilor fără stăpân, situaţia nu este rezolvabilă atâta timp cât nu se abordează 

sursa: câinii cu stăpân. Câinii eliminaţi din stradă sunt înlocuitţi rapid de alţii proveniţi din 

abandonuri ceea ce conduce la necesitatea gestionării permanente a populaţiei canine fără 

stăpân – din bugetele publice locale. 

 

Mai mult, având în vedere: 

 obligativitatea sterilizării câinilor deţinuţi şi amenzile care au fost stabilite de către 

legiuitor pentru încălcarea acestei prevederi legislative (de până la 10000 lei) 

 lipsa posibilităţilor financiare a deţinătorilor, în special a celor din mediul rural de a 

suporta cheltuielile de sterilizare a câinilor deţinuţi 

 lipsa conştientizării responsabilităţii faţă de animalul propriu, de către un procent 

semnificativ dacă nu chiar predominant al populaţiei 

în absenţa unei subvenţionări a sterilizării câinilor cu stăpân, în scopul prevenirii amenzii 

pentru încălcarea prevederilor referitoare la sterilizare, se va ajunge la un abandon masiv al 

câinilor de către deţinătorii acestora, ceea ce va agrava şi mai mult situaţia în teritoriu. 

 

Aşadar, este incomparabil mai rentabil ca Primăriile să investească în sterilizarea 

câinilor cu stăpân decât în gestionarea constantă, interminabilă, a generaţiilor de 

pui rezultaţi şi abandonaţi pe domeniul public. 

Costul unui program de sterilizare a câinilor cu stăpân este infinit mai redus decât întreţinerea 

în adăposturi a mii de câini ori eutanasia continuă, constantă a zeci, sute de mii de câini, care 

nu fac decât să secătuiască bugetele locale, inutil, să mulţumească o mică parte a populaţiei 

însă doar pe moment pentru că alţi câini vor veni în locul celor eliminaţi din teritoriu şi 

nemulţumirile reapar. 

 

Se impune astfel ca sterilizarea câinilor cu stăpân să se facă prin utilizarea de clinici mobile, a 

cabinetelor veterinare existente, a serviciilor de gestionare, într-un ritm alert, responsabil, 

astfel încât să se prevină întreţinerea/creşterii densităţii canine fără stăpân ci, deopotrivă să 

se atingă dezideratul reducerii până la dispariţie a câinilor fără stăpân. 

 

Există posibilitatea finanţării programelor de sterilizare a câinilor şi de către 

Consiliile Judeţene atât la propunerea consiliilor locale cât şi la iniţiativa proprie. 

Consiliile judeţene au nu numai dreptul cât şi obligaţia corelativă de a interveni şi a elabora o 

strategie la nivel judeţean în eventualitatea în care identifică o problemă care vizează întregul 

judeţ precum este situaţia câinilor fără stăpân. Implicarea Consiliilor Judeţene se poate face în 

baza  Legii nr. 215/2001, art. 91 alin. (3) lit. c, d; alin. (1) lit. b; alin. (2) lit. b; alin. (6) lit. a. 

În baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 

alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Judeţean poate acorda finanţări nerambursabile pentru programe, proiecte şi acţiuni 

nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public general, regional sau 

local (cum este spre exemplu eradicarea problemei câinilor fără stăpân). 

 

Implicarea activă a Consiliului Judeţean în soluţionarea problemei câinilor fără stăpân, alături 

de consiliile locale, este de asemenea cu siguranţă şi în asentimentul susţinerilor Curţii 

Constituţionale, consemnate în Decizia Nr. 1/11.01.2012, conform cărora intervenţia 

autorităţilor în soluţionarea reală a problemei câinilor fără stăpân este obligatorie şi necesară. 
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În acest scop, Curtea Constituţională a invitat legiuitorul „să implice şi să responsabilizeze 

autorităţile publice locale, inclusiv prin sancţiuni de natură contravenţională sau penală, pentru 

a se evita recurgerea la măsura eutanasierii (n.n. a câinilor fără stăpân)”. 

 

 

Ineficiența eutanasiei ca metodă de gestionare a populației câinilor fără 
stăpân 

 

 

1. Legea 60/2004 de ratificare a Convenției europene pentru protecția 

animalelor de companie 

 

 eutanasierea animalelor fără stăpân este permisă exclusiv în cazuri excepţionale, 

atunci când “sacrificarea devine inevitabilă”... „în cadrul programelor 

guvernamentale de control al bolilor”. 

 

 

2. Decizia Curţii Constituţionale a României nr. 1/11.01.2012 

 

 “soluţia eutanasierii câinilor fără stăpân să fie aplicată doar în ultimă 

instanţă, respectiv numai atunci când toate celelalte soluţii au fost aplicate 

corespunzător de către autorităţile locale, dar nu şi-au atins scopul de a 

limita sau de a eradica acest fenomen” ; “legiuitorul este obligat, ca şi cerinţă 

constituţională, să implice şi să responsabilizeze autorităţile publice locale, inclusiv 

prin sancţiuni de natură contravenţională sau penală, pentru a se evita recurgerea la 

măsura eutanasierii”; 

 

 

3. Organizaţia Mondială a Sănătăţii (O.M.S, Geneva) - Raportul  Tehnic al 

Comitetului de Experţi pentru Prevenirea Rabiei al O.M.S. care conţine 

rezultatele studiilor efectuate pe parcursul a 8 ani: 

 

 nr. 824, 1992, pag. 33: „Cercetările conduse de O.M.S. între 1981 şi 1988, în 

cadrul programului A.G.F.U.N.D./ O.M.S. de luptă împotriva rabiei umane şi canine 

din ţările în curs de dezvoltare au relevat faptul că programele de eliminare a 

câinilor, care prevăd prinderea şi eutanasia câinilor comunitari sunt atât ineficiente 

cât şi costisitoare”. 

 

 nr. 824, 1992, pag. 34 şi nr. 982, 2013, pag. 64: „Nimic nu dovedeşte că 

eliminarea câinilor ar fi avut vreodată un impact semnificativ asupra densităţii 

populaţiei canine sau asupra propagării rabiei”. 

 

 nr. 824, 1992, pag. 34: „În spiritul viziunilor ştiinţifice fundamentale, exprimate pe 

plan internaţional şi naţional,  programele de <prindere şi eliminare> a câinilor fără 

stăpân sunt considerate ineficiente pe termen mediu şi lung deoarece nu atacă 

originea problemei, care este ritmul ridicat al reproducerii şi abandonului”. 

 

 nr. 824, 1992, pag. 34: „În concepţia promovată <controlul populaţiei canine se 

bazează prioritar pe sterilizări, vaccinări (implicând înregistrări şi marcaj) plus 

educaţie şi supraveghere>” 

 

 22-25 feb. 1988, pag. 11: “Pe nici unul dintre teritoriile pe care s-au efectuat 

studiile, metoda eliminării câinilor prin orice mijloace nu a avut vreun efect pe 

termen lung asupra numărului populaţiei canine”. 
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4. Organizaţia Mondială a Sănătăţii (O.M.S, Geneva) - “Guidelines for dog 

populaţion management” (Ghid pentru Managementul Populaţiei Canine) Geneva, 

elaborat de O.M.S. (și WSPA-World Society for the Protection of Animals), în mai 1990, 

concluzionează că eutanasia nu s-a demonstrat niciodată a fi o soluţie pentru 

gestionarea eficientă a populaţiei canine fără stăpân: 

 

 pag. 74: „Această strategie este din păcate adesea aplicată de către comunităţi şi 

indivizi deoarece alte strategii nu sunt cunoscute sau disponibile. În trecut, uciderea 

a fost adoptată la scară largă, deoarece pur şi simplu lipsea cunoaşterea 

compoziţiei şi dinamicii populaţiei canine.”“Îndepărtarea sau uciderea câinilor nu au 

fost considerate niciodată cele mai eficiente metode de a rezolva surplusul câinilor 

comunitari, nu au efect asupra rădăcinii acestei probleme”.  

 

 pag. 72: “Pe termen lung, controlul asupra reproducţiei este cea mai de efect 

strategie pentru managementul populaţiei canine”. 

 

 pag. 9: “Fiecare habitat are o capacitate specifică de a se îngriji de fiecare specie. 

Această capacitate specifică depinde de resursele disponibile (adăpost, mâncare, 

apa). Densitatea unei populaţii de vertebrate superioare (în care sunt incluşi şi 

câinii) este aproape întotdeauna în funcţie de capacitatea de a se îngriji a mediului. 

Orice micşorare a densităţii populaţiei prin mortalitate este rapid compensată 

printr-o mai bună reproducere şi supravieţuire. Cu alte cuvinte atunci când câinii 

sunt îndepărtaţi, supravieţuitorii se vor înmulţi deoarece vor avea mai mult acces la 

resurse şi va fi o concurenţă mai mică pentru a ajunge la acestea”. 

 

 

Eficiența programului de sterilizare și returnare  

 
 
Eutanasia în masa este adesea considerată de către autoritățile locale cea mai bună 

alternativă deoarece ar părea, la prima vedere, că aduce rezultate imediate. Însă rezultatele 

sunt aparente, de scurtă durată și nu pe termen mediu sau lung. 

Uciderea în masă prin campanii de otrăvire, eutanasie ori prin alte metode, oriunde s-a 

aplicat, în Romania sau în alte țări, s-a dovedit ca fiind un esec lamentabil în privința reducerii 

populației canine fără stăpân.  

Aplicând metode falimentare, pentru care autoritățile locale au alocat bugete exorbitante, 

România a eșuat în gestionarea populației canine iar în stradă situația s-a agravat, în ciuda 

omorârii a sute de mii de câini, cunoscut fiind faptul ca densitatea canină crește 

proporțional cu rata de prindere și ucidere. 

 

Programul de sterilizare și returnare controlată adică a câinilor sănătoși, sterilizați, 

identificați, deparazitați, blânzi, acceptați de comunitate se impune a fi adoptat şi implementat 

tocmai în sprijinul nemijlocit al comunității prin rezolvarea problemei câinilor fără stăpân. 

 

Nu există niciun exemplu de localitate, zonă, țară unde s-a rezolvat pe termen mediu sau lung 

problema câinilor fără stăpân prin eutanasie! 

 

Există însă nenumărate EXEMPLE unde, implementarea programelor de sterilizare și 

returnare a câinilor cu și fără stăpân a condus la rezultate remarcabile: 
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1. În România, rezultate extraordinare în urma implementării programului de Sterilizare 

și Returnare s-au obținut de exemplu în Oradea, Lugoj și Cernavodă. 

 

În Oradea, în urma programului de Sterilizare și Returnare derulat de către Fundația pentru 

Protecția Câinilor Comunitari (FPCC) în colaborare cu Primăria Oradea, numărul câinilor fără 

stăpân a scăzut de la 4.200 câini în 2004 la cca 350 câini în 2011 ….(v. Adresă Fundația 

pentru Protecția Câinilor Comunitari (FPCC), România, din 19 August 2016 și Adresă Poliție 

locală Oradea nr. 3175/14.06.2011ii). 

 

În Lugoj, programul de Sterilizare și Returnare a fost derulat de către Primăria Lugoj, prin SC 

Salprest SA Lugoj, societate al cărui acționar unic este Consiliul Local Municipal Lugoj, în 

colaborare cu Asociația “Free Amely 2007”, iar numărul de câini fără stăpân a scăzut de la 

2.322 câini în 2008 la 235 în 2011 … (v. Adresa nr.10252/07.11.2011 a SC Salprest SA 

Lugoj ii). 

 

În Cernavodă, numărul câinilor fără stăpân a scăzut de la 3.000 în 2002 la 350 de câini 

în 2013 prin programul de capturare, sterilizare și returnare. …..(cf.Opinie Asociatia “Save 

The Dogs And Other Animals”, Romania, din 05.09.2016 ii). 

 

 

2. Ucraina, Odessa, timp de câteva decenii, până în anul 2001, autoritățile au 

derulat programul de prindere și eutanasie. Numărul câinilor a crescut considerabil. Din anul 

2005,  a fost implementat programul de sterilizare și returnare derulat de către Federația 

Germană pentru Protecția Animalelor în colaborare cu Primăria Odessa. Numărul 

câinilor fără stăpân a scăzut de la 70.000 în anul 2005 la 20.000 în anul 2013 ..... (v. 

Depoziție Deutscher Tierschutzbund e.V - German Animal Welfare Federation –-  Federația 

Germană pentru Protecția Animalelor, Germania, din 26 august 2016 ii) 

 

 

3. Phuket, Thailanda – în urma programului de Sterilizare și Returnare 

derulat de Fundația SOI DOG pe insula Phuket, numărul câinilor fără stăpân a scăzut de 

la 70.000 de câini fără stăpân la 30.000 de câini. În urma rezultatelor obținute, Guvernul 

thailandez  a invitat Fundaţia SOI DOG să conducă un program de sterilizare şi vaccinare în 

masă în Bangkok, care are mai mult de 640.000 de câini fără stăpân ….. (cf. Depozitie 

Fundatia “Soi Dog”, Thailanda, din 23 august 2016 ii) 

 

 

4. Turcia, Istanbul – la începutul secolului erau cca 100.000 câini fără 

stăpân.  

 

Campaniile de otrăvire, abandonul câinilor la rampele de gunoi ale orașului ori încarcerarea în 

lagăre de exterminare nu au condus la niciun rezultat. 

 

În 2005 Guvenul turc, în baza opiniilor experților, precum SHKD, a introdus programul 

Sterilizare, Vaccinare și Returnare în Legea de protecție a Animalelor. Cu toate că programul 

nu a fost delegat unor echipe competente pentru a-l implementa, în prezent situația este 

schimbată substanțial în bine ……. (cf. Depozitie SHKD, Turcia, din 21.08.2016 ii) 

 

 

5. India, regiunea Madras 

 

Membrii Blue Cross din India au fost convinși că dacă o procedură menită să controleze și să 

elimine câinii fără stăpân din strada nu își dovedește eficiența după ce a fost implementată 

timp de 100 de ani, atunci cu siguranța ceva nu functionează.  

 

Programul de capturare-eutanasie demarat în regiunea Madras, India, demarat în 1860 a 

determinat creșterea dramatică a populației canine fără stăpân astfel că, dacă în 1860, în 

adăposturile autorităților era ucis un câine pe zi, în 1995 numărul câinilor uciși zilnic ajunsese 

la 135. Concomitent a crescut dramatic și numărul cazurilor de rabie la om. 
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Din 1995 a fost implementat programul ABC (Animal Birth Control = Controlul Reproducției 

Animalelor) de tipul Capturează-Sterilizează-Returnează, în Chennai și Japur, extins după 

primele șase luni în întreaga regiune Madras. După implementarea programului de sterilizare 

și returnare, în Chennai, numărul de decese de rabie umană a scăzut de la 120 (în 1996) la 5 

(în 2004). De asemenea, numărul de mușcături a scăzut de la 170 la 25, în decurs de un an și 

jumătate. (v. „Succesul programului  ABC-AR* în  India (*Animal Birth Control – Anti-Rabies 

= Controlul Reproducției Animalelor – Anti-Rabie) Studiul programului ABC – AR și 

compararea cu programul anterior, Prindere și Ucidere, arată în mod concludent succesul și 

fezabilitatea primului atât în controlul populației canine fără stăpân cât și în incidența rabiei la 

câini și oameni. Chennai nu mai are rabie umană din 2007; scazând de la 120 de decese în 

1996.”, Dr. S.  Chinny  Krishna http://www.fao.org/ag/againfo/themes/animal-welfare/news-

detail/en/c/45487/, http://timesofindia.indiatimes.com/Chennai/Zero-rabies-city-shows-the-

way-to-small-towns/articleshow/4637380.cms) 

 
 

6. India, Bangalore 

 

În Bangalore, timp de 60 de ani, din 1936 până în 1999, în cadrul politicii derulate de 

autoritățile locale, au fost eutanasiați peste 25 de milioane de câini. Însă numărul câinilor fără 

stăpân a continuat să crească, la fel și numărul de mușcături și de decese cauzate de rabie. În 

octombrie 2000 autoritățile Bangalore au adoptat programul Sterilizare și Returnare și, în 

paralel, s-a demarat și educația populației pentru sterilizarea animalelor din proprietate. 

Rezultatul a fost reducerea populației canine, reducerea numărului de mușcături și a cazurilor 

de rabie. În septembrie 2006 Societatea Veterinarilor a elaborat un raport care anunța 

scăderea populației canine cu 28% în perioada 1992-2002, datorită programelor ABC, dar 

totodată creșterea populației canine în zonele în care acest program nu a fost implementat.  

(v.http://www.fao.org/ag/againfo/themes/animal-welfare/news-detail/en/c/45487/ 

..... (v. Opinie Fundația „Visakha Society For Protection And Care Of Animals”, India, din 25 

august 2016 ii), și 

... v. Opinie Asociația „NetAP”- „Rețeaua pentru Protecția Animalelor”, Elvetia, din 24 august 

2016 ii) 

 
 

7. În Timișoara, în ciuda capturării și eutanasiei, practicate de mulți ani și în 

ciuda cheltuirii unor sume exorbitante din bugetul primăriei pentru gestionarea 

câinilor fără stăpân, situația în stradă nu s-a schimbat. Metodele de încarcerare și 

eutanasie au menținut problema ....(v. Depozitie Asociatia „PetHope”, Timisoara, 2016 ii) 

Conform Răspunsului Primăriei Municipiului Timișoara la adresa Pet Hope, Timișoara ….. (v. 

Adresa Primăria Timișoara – Direcția Comunicare nr. 026110/03.01.2012 i), numai în perioada 

2006 – 2011, au fost capturați din municipiul Timișoara 12.683 câini dintre care 8.413 câini au 

fost eutanasiați, 2015 câini au murit în adăpostul Primăriei, iar restul de 2.255 câini au fost 
adoptați sau revendicați. 

Primăria estima în 2004 că ar fi existat 8.500 câini fără stăpân însă numai în perioada 2006-

2011 au fost capturați 12.683 câini, așadar cu cât rata de prindere și ucidere a crescut cu atât 
a crescut rata de înmulțire în stradă a populației canine. 

Pentru gestionarea câinilor în perioada 2001-2011 Primăria Timișoara a cheltuit 73.467.49 lei, 

în mod inefficient și fără rezultatele scontate. 

 
 

8. Primarul oraşului Topoloveni, jud. Argeş: „În conformitate cu experienţa noastră 

considerăm că metoda sterilizării este cea mai bună soluţie pentru gestionarea 

corespunzătoare a animalelor fără stăpân deoarece este necesar să se abordeze cauza şi nu 

efectul. Opinăm că în contextul actual al României, care se confruntă cu o populaţie canină 

comunitară considerabilă, menţinerea în teritoriu a unor câini sterilizaţi, vaccinaţi, 

identificaţi, paşnici reprezintă soluţia pentru reducerea populaţiei canine.” (v. Adresa 

nr. 9676/11.10.2016 a Primăriei oraşului Topoloveni, jud. Argeş ii) 

http://www.fao.org/ag/againfo/themes/animal-welfare/news-detail/en/c/45487/
http://www.fao.org/ag/againfo/themes/animal-welfare/news-detail/en/c/45487/
http://timesofindia.indiatimes.com/Chennai/Zero-rabies-city-shows-the-way-to-small-towns/articleshow/4637380.cms
http://timesofindia.indiatimes.com/Chennai/Zero-rabies-city-shows-the-way-to-small-towns/articleshow/4637380.cms
http://www.fao.org/ag/againfo/themes/animal-welfare/news-detail/en/c/45487/
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Cerințele Parlamentului European cu privire la stoparea uciderii câinilor și 
implementarea unui program de gestionare a câinilor prin sterilizare 

 

1. Declarația scrisă nr. 26 adoptată în 13 octombrie 2011 de Parlamentul European 

prevede sterilizarea, identificarea, înregistrarea ca metode de gestionare a populației 

canine DC\870609RO.doc http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//NONSGML+WDECL+P7-DCL-2011-0026+0+DOC+PDF+V0//RO&language=RO 

 

2. Rezoluția Parlamentului European din 4 iulie 2012 referitoare la crearea unui 

cadru juridic al UE pentru protecția animalelor de companie și a animalelor 

fără stăpân (2012/2670(RSP)) prin care, Parlamentul European: 

 

- „invită Uniunea Europeană și statele membre să ratifice Convenția europeană 

pentru protecția animalelor de companie și să transpună dispozițiile acesteia în 

sistemele juridice naționale; 

- invită Comisia să prezinte propuneri privind un cadru juridic al UE pentru protecția 

animalelor de companie și a animalelor fără stăpân, inclusiv: 

- norme de identificare și de înregistrare a animalelor;  

- strategii de gestionare a animalelor fără stăpân, inclusiv programe de vaccinare 

și de sterilizare; 

- măsuri de promovare a responsabilității proprietarilor; 

- interzicerea crescătoriilor și a adăposturilor neautorizate; 

- interzicerea uciderii animalelor fără stăpân fără vreo indicație medicală; 

- programe de informare și de educare în școli referitoare la bunăstarea 

animalelor; 

- sancțiuni aspre ce trebuie aplicate în cazul oricărui stat membru care nu respectă 

normele” 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

%2F%2FEP%2F%2FTEXT+TA+P7-TA-2012-0291+0+DOC+XML+V0%2F%2FRO 

3. Rezoluția Parlamentului European din 4 iulie 2012 referitoare la strategia 

Uniunii Europene pentru protecția și bunăstarea animalelor 2012-2015 

(2012/2043(INI)) prin care solicită statelor membre “să adopte strategii cuprinzătoare 

de gestionare a populației canine, care să includă măsuri precum legi anti-cruzime și de 

control al populației canine prin sterilizare” 

 

4. Apelurile membrilor Parlamentului European din cadrul Intergrupului pentru Bunăstarea 

și Conservarea Animalelor, prin care solicită Parlamentului României să voteze în spirit 

European, pe baza responsabilității etice, pentru singura soluție sustenabilă, bazată pe 

strategiile Organizației Mondiale a Sănătății: prindere/sterilizare/returnare (Strasbourg, 

10 martie 2012) și să legifereze un program civilizat în conformitate cu normele 

europene și să stopeze masacrul câinilor fără stăpân: 

 

 (06 septembrie 2013): „Apel pentru stoparea masacrării sistematice a câinilor fără 

stăpân în România” http://www.animalwelfareintergroup.eu/2013/09/06/appeal-to-

stop-the-systematic-slaughter-of-stray-dogs-in-romania/ 

 

 (11 septembrie 2013): Apel pentru „Implementarea unei noi legi pentru controlul 

câinilor fără stăpân în România” 

 

 (08 octombrie 2013): „Câinii fără stăpân în România – al treilea apel către 

președintele Băsescu” http://www.animalwelfareintergroup.eu/2013/10/08/stray-

dogs-romania-third-appeal-romanian-president/ 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+WDECL+P7-DCL-2011-0026+0+DOC+PDF+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+WDECL+P7-DCL-2011-0026+0+DOC+PDF+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=fr&procnum=RSP/2012/2670
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT+TA+P7-TA-2012-0291+0+DOC+XML+V0%2F%2FRO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT+TA+P7-TA-2012-0291+0+DOC+XML+V0%2F%2FRO
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2012/2043(INI)
http://www.animalwelfareintergroup.eu/2013/09/06/appeal-to-stop-the-systematic-slaughter-of-stray-dogs-in-romania/
http://www.animalwelfareintergroup.eu/2013/09/06/appeal-to-stop-the-systematic-slaughter-of-stray-dogs-in-romania/
http://www.animalwelfareintergroup.eu/2013/10/08/stray-dogs-romania-third-appeal-romanian-president/
http://www.animalwelfareintergroup.eu/2013/10/08/stray-dogs-romania-third-appeal-romanian-president/
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Impactul pozitiv al implementării Sterilizării și Returnării versus 

impactul negativ al eutanasiei asupra psihicului uman 

 

Soluțiile care protejează viața și bunăstarea animalelor sunt în acord cu principiile eticii 

moderne (în special cu principiile bioeticii), cultivă respectul pentru viață, previne impactul 

psihologic și moral deosebit de negativ al unor soluții crude, previne creșterea agresivității și 

agresiunilor individului în cadrul societății. 

 

O sursă de amenințare a sănătății mintale și anume factorul psihologic ce poate conduce la 

simptome psihosomatice sunt confruntările cu suferința animalelor și acte de cruzime 

împotriva animalelor în public și la domiciliu. Cruzimea față de animale s-a dovedit a fi în 

mod major responsabilă de problemele mintale și violența interpersonală a 

abuzatorilor precum și de sănătatea mintală a martorilor involuntari („The Link“: 

www.nationallinkcoalition.org) 

 

Persoanele care asistă la abuzuri față de animale pot dezvolta probleme grave ale sănătății 

mintale; abuzurile față de animale afectează starea psihică a populației mergând pănă la 

depresii cronice și gânduri de suicid ori de martirizare, fobie socială, diminuează interesul față 

de societate, familie, carieră, interesul față de propria persoană, afectează funcția mentală, 

incluzând puterea de concentrare, memorare, discernământul (Schoen et al 1996, Jenkinson 

et al 2010, Fick et al 1993). 

 

În România, abuzurile asupra animalelor fără stăpân și modul de management crud, imoral (și 

ineficient) al problemei câinilor fără stăpân au afectat și afectează continuu, cu un grad ridicat, 

mare parte din persoanele care se confruntă cu acestea. 

 

Uciderea câinilor aduce inclusiv atingere demnităţii umane, valoare supremă prevăzută la art. 

1 alin. (3) din Constituţie, în conformitate cu Decizia Curții Constituționale din ianuarie 2012 

„Demnitatea umană, sub aspect constituţional, presupune două dimensiuni inerente, 

respectiv relaţiile dintre oameni, ceea ce vizează dreptul şi obligaţia oamenilor de a le fi 

respectate şi, în mod corelativ, de a respecta drepturile şi libertăţile fundamentale ale 

semenilor lor, precum şi relaţia omului cu lumea animală, ceea ce implică, în privinţa 

animalelor, responsabilitatea morală a omului de a îngriji aceste fiinţe într-un mod 

de natură a ilustra nivelul de civilizaţie atins”. 

 

Legătura dintre abuzul faţă de animale și crimele împotriva oamenilor a fost bine 

documentată timp de mai multe decenii. Multe studii în psihologie, sociologie și criminalistică, 

pe parcursul ultimilor 25 de ani, au demonstrat că infractorii violenți lasă frecvent în urma lor 

istorii de grave și repetate cruzimi faţă de animale. http://www.occupyforanimals.net/cruelty-

to-animals-and-connections-incl-petition-to-the-eu.html. 

 

Prin urmare, managementul corect al populaţiei canine este de o extremă şi vitală importanţa 

pentru sănătatea publică inclusiv din punct de vedere al sănătăţii mentale 

http://www.occupyforanimals.net/europes-homeless-animals.html 

 

Impactul abuzului față de animale asupra psihicului uman, cu precădere în Romania, a condus 

la implementarea unui studiu internațional ce explorează impactul psihologic asupra 

copiilor care sunt martori la abuzurile regulate asupra animalelor de pe domeniul 

public din comunitățile în care traiesc. 

 

Studiul a fost inițiat de Universitatea Teesside din Marea Britanie în colaborare cu 

Universitatea din Denver, SUA și a unora dintre cele mai prestigioase organizații internaționale 

și medii academice de profil din Europa și SUA s-a desfasurat în 2012, în orașul Bistrița, cu 

participarea a 162 de copii cu vârste cuprinse între 14 și 15 ani, din trei școli bistrițene. 

Studiul a demonstrat faptul că, în Bistrita 86,3% dintre copii au raportat că au fost „de 

multe ori” martori la abuzuri asupra animalelor în timp ce în Berlin 34% au raportat că 

s-a întâmplat „de câteva ori”. 

 

http://www.nationallinkcoalition.org/
http://www.occupyforanimals.net/cruelty-to-animals-and-connections-incl-petition-to-the-eu.html
http://www.occupyforanimals.net/cruelty-to-animals-and-connections-incl-petition-to-the-eu.html
http://www.occupyforanimals.net/europes-homeless-animals.html
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S-a determinat că expunerea la abuzuri față de animale este o posibilitate zilnică în Bistrita și 

deci în întreaga Românie. 

 

S-a evidentiat că aproximativ 9% din copiii care au participat la studiu în Bistrita au comis 

abuzuri asupra animalelor. Profilurile lor psihologice indică agresivitate crescută, empatie 

negativă față de semenii lor, violență socială, furt, factori negativi de empatie cognitivă și 

emoțională etc. 

 

„Diferența esentială între situația grupului din Bistrița și cea a grupului de control 

din Berlin o constituie prezența și numărul mare de animale fără stăpân de pe străzi. 

Metodele existente de capturare și ucidere practicate de 20 de ani sunt în mod evident 

ineficiente, în timp ce programele de sterilizare constituie singura modalitate recunoscută 

pentru rezolvarea pe termen lung a situației. Prin uciderea în masă a câinilor fără stăpân, se 

cultivă violența și crima.” 

 

În țările din Europa Occidentală și SUA strategiile de control al numărului animalelor fără 

stăpân de pe strazi au fost reglementate și statornicite cu mulți ani în urmă. Sterilizarea și 

programele educaționale au făcut ca fenomenul animalelor fără stăpân să constituie acum o 

raritate. De asemenea, implementarea riguroasă a legislației din domeniu garantează 

protecția animalelor. În Europa de Est și de Sud-Est avem de-a face cu o situație diferită. Pe 

străzi trăiește un număr necontrolat de animale datorită lipsei unor programe coerente de 

sterilizare și aplicării sporadice a legislațiilor naționale de protecție a animalelor”. 

 (v. Studiul international “Making the Link” , http://www.themakingthelinkstudy.org/) 

 

Studiul a constituit și baza unui articol științific „Viață de câine: cultura, empatia, genul 

și violența domestică prevestesc abuzarea animalelor de către adolescenți - 

implicații pentru sănătatea socială”, publicat în iulie 2016, în Journal of Interpersonal 

Violence I–28, http://jiv.sagepub.com/ de către Malcolm Plant, Paul van Schaik, de la 

Universitatea Teesside din Marea Britanie, Eleonora Gullone - Universitatea Monash 

Australia și Clifton Flynn, de la Universitatea South Carolina Upstate, SUA.  Autorii 

articolului susțin: “În locul unui program național de sterilizare, s-a adoptat o lege a 

„eradicării” care a permis capturarea și ținerea câinilor în adăposturi improprii înainte de a fi 

uciși, adesea într-un mod inuman. Acest proces de capturare și eliminare a câinilor este o 

afacere profitabilă și, prin urmare, împiedică implementarea unei soluții permanente și 

întreține creșterea continuă a numărului animalelor.” 

 

În materialul publicat pe websiteul Comisiei Europene, 

http://ec.europa.eu/health/mental_health/eu_compass/policy_recommendations_declarations

/index_en.htm, referitor la Influenţa Cruzimii faţă de Animale asupra Sănătăţii Mintale 

(v.“Abuzul faţă de Animale şi Sănătatea Mintală”, anexat) se menționează: “multe persoane 

care s-au confruntat cu situaţiile de abuz faţă de animale prezintă diverse probleme psihice 

precum depresie, tulburări de somn, coşmaruri şi chiar sindrom de epuizare profesională, 

tulburare de stres posttraumatic, precum şi probleme somatice. În cazuri extreme, 

sentimentele de neputinţă au condus chiar la suicid”, “şi cetăţenii statelor UE cu o incidenţă 

scăzută a cazurilor publice de abuz faţă de animale - persoane care, de obicei, au o atitudine 

pozitivă față de animalele de companie - raportează că evită să viziteze sau să se deplaseze în 

ţări în care ar fi nevoiţi să se confrunte cu sărăcia în rândurile copiilor ori cu suferinţa 

animalelor în public (pisici şi câini fără stăpân)” 

 

Claudia Buthenhoff-Duffy, din Germania, director si producator film si radio, încă din 

2012 lucrează și filmează în România pe tema legii uciderii și impactului psihologic, realizând 

un documentar de 36 de minute cât şi un film de 7 minute pentru Bruxel, prezentat în cadrul 

Directoratului General de Sănătate și Protecția Consumatorului din cadrul Comisiei Europene, 

privind efectele negative asupra copiilor ale tratamentului inuman la care sunt supuse 

animalele fără stăpân .....(v. Depoziţie Claudia Buthenhoff-Duffy, din 14.09.2016 ii) 
 

 
 
  
 

http://www.themakingthelinkstudy.org/
http://jiv.sagepub.com/
http://ec.europa.eu/health/mental_health/eu_compass/policy_recommendations_declarations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/mental_health/eu_compass/policy_recommendations_declarations/index_en.htm
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Endnotes: 

 
i conform răspunsului ANSVSA nr. 6951/24.04.2015 către FNPA, 3.4 milioane de câini cu stăpân au fost 
raportaţi către medicii veterinari concesionari ca fiind identificaţi că există în mediul rural. Cf estimării 
FNPA ar exista cca 4.5 milioane câini cu stăpân – diferenţa constă în faptul că din diverse considerente 
stăpânii din mediul rural nu declară toţi cânii detinuţi.În estimarea FNPA s-a considerat recensământul 

din 2011, numărul de locuinţe din mediul, estimările medicilor veterinari concesionari şi anume că există 
în medie 1 câine per gospodărie 
 
ii materiale ce pot fi transmise de către FNPA, la cerere 
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