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Apărută cu predilecţie în perioada demolărilor caselor din România, problema câinilor fără stăpân 
este întreţinută, perpetuată şi agravată de:

 Îabandonul masiv de către deţinători a puilor sau a câinilor adulţi deveniţi inutili, incomozi, în 
special din mediul rural şi sub-urban în mediul urban (mii de câini abandonaţi anual în stradă) 
– fenomen generat de lipsa educaţiei, responsabilizării şi a condiţiilor minime necesare cultivă-
rii valorilor morale, lipsa accesului la informaţii de ordin legislativ precum şi lipsa precedentelor 
legale sancţionatorii în România pentru încălcarea legislaţiei privind protecţia animalelor;
 Îacţiunile organizate de colectare a câinilor de pe raza unor unităţi administrativ-teritoriale şi 
abandonarea pe teritoriul altora;
 Î lipsa sterilizării în masă a câinilor cu şi fără deţinător şi a unor metode specifice societăţii mo-
derne de control al populaţiei canine (cu stăpân şi fără stăpân);
 Î lipsa de acţiune eficientă a administraţiilor locale - în majoritatea UAT nu se derulează niciun 
program de gestionare a câinilor astfel încât câinii existenţi în stradă şi cei abandonaţi continuă 
să se înmulţească, să migreze în alte localităţi sau, în unele cazuri, aceştia sunt relocaţi de chiar 
serviciile de gestionare a populaţiei canine;
 Îpracticile desfăşurate până în prezent care şi-au demonstrat în mod indiscutabil ineficienţa 
(eliminarea din teritoriu prin omorâre sau încarcerare în masă în adăposturi – aceste metode 
presupunând costuri extrem de ridicate în toată ţară, rezultatele acestora fiind însă inexistente).

Cauzele existenţei şi 
perpetuării situaţiei 
câinilor fără stăpân1

Cauza 
principală a 
problemei nu 
constă în câi-
nii fără stăpân 
ci în câinii cu 
stăpân, sursa 
şi resursa 
esenţială şi 
primordială 
de câini fără 
stăpân (prin 
abandon). 
În Timişoara 
numărul 
câinilor cu 
stăpân este 
de aproxima-
tiv 3.5 ori mai 
mare decât 
numărul 
câinilor fără 
stăpân.

Anual ajung 
în stradă 
13.244 pui 
abandonaţi, 
proveniţi de 
la câini cu 
deţinător, 
la care se 
adaugă cca 
500 câini 
adulţi (femele 
abandonate 
odată cu puii 
lor sau ulte-
rior, precum şi 
masculi).

Deşi răspund 
zilnic zecilor 

de apeluri care 
semnalează 
abandonuri 

sau urgențe, 
asociațiile de 

protecție a drep-
turilor animalelor 

au nevoie de 
ajutor pentru a 
putea face față 
valului de ani-
male aruncate 

pe strada de 
către proprietari 
inconştienți care 

sfidează legea.

Considerăm condiţiile limită („optimiste”):
 Înumai 2/3 din căţele fată;
 Îcăţelele fată doar o dată pe an;
 Îdoar 4 din cca 7 pui (numărul mediu de pui proveniţi la o singură fătare) supravieţuiesc până la 
vârsta înstrăinării/abandonului (1-3 luni);
 Î25% din puii supravieţuitori sunt adoptaţi pe domeniu privat (incluzând puii masculi păstrați 
chiar de către deţinător – ţinând cont de faptul că 30% dintre deţinători, din mediul rural, după 
o fătare a femelei deţinute, păstrează un pui mascul şi abandonează mama cu restul puilor);
 Î25% din pui sunt omorâţi sau abandonaţi în păduri sau pe câmp, unde nu supravieţuiesc.

Scenariu: Număr câini abandonaţi anual de către deţinători, pe domeniul public:
În Timişoara sunt cca 9,933 femele deţinute la case.
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Metode  
şi soluţii2

METODE
Uciderea câinilor
- nu a redus niciunde în lume numărul câinilor în stradă;
- implică cheltuieli foarte mari şi permanente;
- are efecte distructive asupra societăţii şi în special a 
copiilor, de la dezbinarea cetăţenilor şi încurajarea violen-
ţei, până la inducerea ideii că uciderea poate reprezenta o 
soluţie pentru rezolvarea unei probleme;
- în prezent este ilegală:

art. 71 din legea 205/2004 privind protecţia animalelor 
modificată şi completată prin legea 9/2008: “Este inter-
zisă eutanasierea câinilor, a pisicilor şi a altor animale, 
cu excepţia animalelor cu boli incurabile constatate de 
medicul veterinar” (încălcarea = infracţiune)

Decizia Curţii Constituţionale nr. 1/11.01.2012: 

“ Eutanasierea câinilor fără stăpân va fi 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”;

“aduce atingere demnităţii umane, valoare supremă 
prevăzută la art.1 alin.(3) din Constituţie”;

“demnitatea umană, sub aspect constituţional, 
presupune două dimensiuni inerente, 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.”

Încarcerarea în adăposturi
La fel ca şi uciderea câinilor, nu a dat rezultate nicăieri 
unde s-a aplicat. Totodată, implică costuri exorbitante şi 
permanente, pe care autorităţile locale le antrenează, din 
bugetele publice, fără rezolvarea problemei câinilor fără 
stăpân din stradă.

Timp de 22 de ani, câinii au fost duşi în adăposturi 
şi eutanasiați, iar această metodă nu a redus nicăieri 
numărul câinilor din stradă, au implicat costuri uriaşe 
şi permanente fără a avea nici cel mai mic efect asupra 
sursei.  Pe de altă parte, în timp foarte scurt, teritoriul 
rămas liber va fi ocupat imediat de câinii din zone apro-
piate care se relocheaza pentru a utiliza toate resursele 

disponibile.

„În spiritul viziunilor ştiinţifice fundamentale, expri-
mate pe plan internaţional şi naţional, programele de 
<prindere şi eliminare> a câinilor fără stăpân sunt con-
siderate ineficiente pe termen mediu şi lung deoarece 
nu atacă originea problemei, care este ritmul ridicat al 
reproducerii şi abandonului.” 

Chiar şi construirea 
unui adăpost cu un 
minim de 2.000 de 
locuri este complet 
inutil, ţinând cont 
de restul câinilor fără 
stăpân care rămân 
în stradă (cca 6,000) 
şi care se înmul-
ţesc în continuare, 
rezultatul fiind că mii 
de câini vor apărea 
anual, alături de 
zecile de mii de câini 
rezultaţi prin aban-
don din proprietate 
privată.

La prima vedere pare o idee bună care poate sa-
tisface întreaga populație, indiferent de concepție, 
fiind o abordare mult mai umană decât uciderea.  
În acest fel, câinii pot fi îngrijiți, hrăniți şi ținuți în 
siguranță.  Problema este că un adăpost, oricât ar 
fi de mare, se va umple rapid.  Câinii necapturati 
se vor înmulți în continuare în stradă, având la 
dispoziție mai multe resurse, chiar se vor întări.

Această metodă nu a dat rezultate nicăieri unde 
s-a aplicat şi implică costuri exorbitante şi perma-
nente, este o poveste fara sfarsit, extrem de costisi-
toare, iar adaposturile arhipline vor incepe sa aiba 
probleme in interior (instalarea de boli si incapaci-
tatea de a ingriji corespunzator animalele).
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1) STERILIZAREA şi  
RETURNAREA CÂINILOR 
(CU şi FĂRĂ STĂPÂN)
De reţinut este că problema cetăţe-
nilor şi a comunităţilor în general o 
constituie câinii agresivi şi periculoşi 
NU populaţia canină comunitară 
astfel că pe parcursul aplicării soluţiei 
propuse şi până la rezolvarea defini-
tivă a situaţiei câinilor comunitari se 
impune extragerea cu prioritate şi cu 
predilecţie din teritoriu a câinilor care 
prezintă grad de risc pentru cetăţeni 
şi pentru comunitate.
S-a demonstrat că numai prin sterili-
zare şi returnare se poate reduce sem-
nificativ numărul câinilor fără stăpân.

În Oradea numărul câinilor a scăzut 
de la 4.500 la 300 în 6 ani. În Lugoj 
numărul câinilor a scăzut de la 2.500 
la 250 în 3 ani.

După zeci de ani de ucidere în masă 
fără nici un rezultat în stradă, ţările 
care se confruntă cu astfel de pro-
bleme (ca Bulgaria, Turcia, Italia) au 
adoptat legi ce vizează sterilizarea şi 
returnarea.

Concluziile studiilor realizate de Organi-
zaţia Mondială a Sănătăţii între 1981-
1988 (singurele studii exhaustive din 
domeniu) arată că îndepărtarea câinilor 
din teritoriu (încarcerare în adăposturi 
sau ucidere) nu oferă niciun rezultat pe 
termen mediu şi lung! 

Numai controlul reproducerii prin ste-
rilizare şi reteritorializare este eficient 
(Ghid pentru controlul rabiei canine, 
OMS, Geneva, VPH-83.43 Rev., 1987 şi 
Ghid pentru management populaţie 
canină, OMS, Geneva, 90_166, 1990).
În aceeaşi ordine de idei, Intergru-
pul pentru Protecţia şi Bunăstarea 
Animalelor din cadrul Parlamentului 
European solicită autorităţilor române, 
locale şi centrale,  „responsabilitate etică 
şi implementarea soluţiei unice, bazată 
pe strategiile Organizaţiei  Mondiale a 
Sănătăţii: prindere/sterilizare/returnare” 
(Apel către europarlamentarii români, 
Strasbourg, 10 martie 2011).

care să se desfăşoare în paralel cu un

2) program educaţional şi 
de informare a populaţiei

 Î implementarea unui program 
de educaţie în şcoli în domeniul 
protecţiei animalelor (o oră 
săptămânal) - de către Inspec-
toratul Şcolar, în parteneriat cu 
ONG-urile de profil; autorităţile 
au obligaţia să promoveze pro-
grame de educaţie, în spiritul 
principiilor Convenţiei Europene 
pentru Protecţia Animalelor de 
Companie (legea 60/2004);
 Îprograme susţinute de informa-
re şi educare a populaţiei (prin 
seminarii, workshopuri, cursuri 
gratuite, pliante, postere, întâl-
niri) precum şi activităţi vizând 
programe de încurajare a adop-
ţiei, sterilizării şi de combatere a 
abandonului - derulate inclusiv 

Programul de sterilizare în masă 
şi returnare este moral, modern şi 
civilizat. Această soluţie protejează 
viaţa şi bunăstarea animalelor, 
este în acord cu principiile eticii 
şi cu cele ale Declaraţiei Univer-
sale a Drepturilor Animalelor, 
cultivă respectul pentru viaţă, 
previne impactul psihologic şi 
moral deosebit de negativ al unor 
soluţii crude, previne creşterea 
agresivităţii şi agresiunilor individ-
ului în cadrul societăţii (uciderea 
animalelor creează senzaţii de 
normalitate a unor situaţii de drept 

infracţionale).

Pentru ca gestionarea câinilor 
fără stăpân să dea rezultate cu 
adevărat, sterilizarea trebuie 
urmată de menţinerea câinilor fără 
stăpân în locaţia de unde au fost 
ridicaţi. Returnarea câinilor în me-
diul din care au fost capturaţi este 
deosebit de importantă deoarece 
câinii care revin în acel spaţiu nu 
vor permite altor câini să ocupe 
spaţiul respectiv si vor restrange 
accesul la resurse.

Pentru rezolvarea rapidă a 
problemei acţiunile educative 
şi informative sunt esenţiale. 
Deşi există prevederi legislative 
locale şi naţionale privind drep-
turile animalelor şi ce înseamnă 
un comportament civilizat faţă de 
acestea, actele normative nu sunt 
cunoscute populaţiei, iar atunci 
când au fost înregistrate încălcări 
ale legislaţiei, sancţiunile nu au 
fost corespunzătoare şi nu au fost 
mediatizate pentru a servi drept 

exemplu în comunitate.

„Pe termen lung, controlul asupra 
reproducţiei este cea mai de efect 
strategie pentru managementul 
populaţiei canine.”

Coroborând rezultatele obţinute 
pe teritoriul României şi în alte 
ţări, atât vizibile cât şi evidenţiate 
prin materiale documentare, 
cu studiile şi recomandările 
instituţiilor cu expertiză în do-
meniu, concluzionăm că pentru 
o rezolvare civilizată şi de succes 
este nevoie de o soluţie coerentă, 
unitară, corectă, care să trateze 
cauza şi nu doar efectul: imple-
mentarea unui program de steri-
lizare a câinilor cu şi fără stăpân 
din Timişoara (ideal ar fi efectaut 
în întregul judeţ Timiş), identificare 
(prin crotaliere şi tatuaj/microci-
pare pentru câinii fără stăpân şi 
prin microcipare sau tatuaj pentru 
câinii cu stăpân) şi returnare în 
locurile de provenienţă;

prin mass media, de către 
organizaţii de profil, voluntari şi 
autorităţi;
 Îpromovarea programelor de 
sterilizare, adopţie, programelor 
educaţionale, exemplelor de 
bună practică, de către mass-
media la intervenţia autorită-
ţilor;

Informarea populaţiei se poate face 
prin intermediul presei scrise, a 
posturilor locale de radio şi televiziu-
ne, cât şi prin intermediul medicilor 
veterinari (atât din municipiu cât şi 
din mediul rural limitrof ). Acest tip de 
activitate poate fi realizat cu ajutorul 
Primăriei, DSV-ului, a massmediei şi a 
Poliţiei. 

După informarea corespunzătoare a 
populaţiei se impune o perioadă de 
atenţionare (de graţie) în care Poliţia 
Locală are rolul principal, cu sprijin 
din partea jurnaliştilor şi a formatorilor 
de opinie (cu alte cuvinte se pot da 

avertismente celor care continuă să 
încalce legislaţia în vigoare).

În final trebuie ca legea să fie apli-
cată, instaurată prin sancţiuni care 
să fie mai larg popularizate în presa 
scrisă şi pe posturile locale de radio şi 
televiziune.

Program 
educațional 
în şcoli FPCC 
(Oradea)
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6 PREVENIREA ABANDONULUI ŞI VAGABONDAJULUI
măsuri privind direcţia de acţiune formativ-educativ-informativă

GRUP ŢINTĂ
(Pe cine?)

FACTOR 
EDUCATIV

(Cine)

OBIECT
(Ce)

DURATĂ
(Când)

CONŢINUT
(Cum)

Preşcolari Inspectoratul Şcolar 
Judeţean, 
Trainer of Trainers 
(Tot)/ONG

Istoria comună a 
omului şi câinelui, 
elemente de etologie 
canină, 
comportamentul uman 
corect raportat la câine

Permanent Ore la clasă, 
filme documentare,
învăţare sub formă 
de joc, 
“câini terapeutici”

Elevi ciclul primar şi 
gimnazial

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean, 
Trainer of Trainers 
(Tot)/ONG,
USAMVBT

Istoria comună a 
omului şi câinelui,
elemente de etologie 
canină,
comportamentul uman 
corect raportat la câine

Permanent Ore la clasă, 
documentare, 
vizită la Fac. MV

Populaţia (atât 
deţinătoare cât şi 
nedeţinătoare de 
câini)

Primăria, 
Poliţia Locală, 
Parteneri Media, 
ONG

Mediatizarea planului 
de măsuri, a campaniei 
de sterilizare şi a 
legislaţiei în vigoare 
plus măsurile cuprinse 
în HCL
Promovarea adopţiilor

Înaintea şi 
pe parcursul 
campaniei;

După adoptarea 
noului HCL

Comunicate, afişe, 
articole de presă, 
anunţuri radio-tv, 
publicitate online 
pentru campanie, 
acţiune de informare 
în teritoriu a Poliţiei 
Locale, Consilii 
Consultative de 
Cartier

Deţinătorii de câini Primăria, 
Poliţia Locală, 
Parteneri Media, 
ONG, Direcţia Sanitar 
Veterinară, 
medicii veterinari

Măsurile cuprinse în 
legislaţie, 
Avantajele sterilizării
Promovarea adopţiilor

Pe parcursul 
campaniei;

După adoptarea 
noului HCL

Identificarea, 
sancţionarea şi 
mediatizarea 
cazurilor de abandon, 
vagabondaj şi rele 
tratamente;
Informarea şi 
educarea clienţilor 
cabinetelor 
veterinare

3) adoptarea unei hotărâri de consiliu local (forma ideală: inclusiv lobby pentru o astfel 
de hotărâre la nivelul fiecărei UAT din judeţul Timiş sau a unei decizii a Consiliului Jude-
ţean Timiş) privind:

 Î instituirea obligativităţii deţinătorului de câini de a plăti o taxă anuală pentru fiecare câine deţinut nesterilizat; taxa 
anuală va fi plătibilă după 24 luni de la începerea programului de sterilizare gratuită;
 Îamendarea deţinătorilor care refuză sterilizarea câinelui în cadrul campaniilor de sterilizare gratuită;
 Î înfiinţarea unor registre locale de evidenţă a câinilor cu şi fără stăpân la nivelul primăriei (dar şi a unui registru judeţean 
de evidenţă la nivelul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş care să centralizeze datele la 
nivel local)
 Îobligativitatea deţinătorilor de a-şi identifica şi înregistra câinii deţinuţi în registrele menţionate anterior, prin interme-
diul medicilor veterinari, sau direct la primărie;
 Îobligativitatea deţinătorilor de femele nesterilizate de a înregistra, prin intermediul medicilor veterinari de liberă 
practică, gestaţiile animalelor deţinute şi, în termen de 7 zile, a fătărilor acestora şi de a dovedi ulterior destinaţia puilor;

Organizațiile nonguvernamentale şi şcolile, trebuie să con-
tribuie la formarea unui simţ de proprietate responsabilă la 
copii. Ei trebuie să înţeleagă că animalele nu sunt obiecte 
reciclabile, ci forme de viaţă, supuse suferinţei, dependente 
de comportamentul nostru. În acelaşi timp, copiii trebuie să 
cunoască câte ceva despre comportamentul animalelor, în 
mod particular al câinilor:
despre simţul lor de teritorialitate, despre ataşamentul faţă 
de stăpân şi tendinţa de apărare a acestuia faţă de alte 
persoane cu gesturi de ameninţare, despre capacitatea 
animalelor de a învăţa şi tehnica dresajului.



PROIEC T PRIVIND GESTIONAREA  
CÂINILOR CU ȘI  FĂRĂ STĂPÂN DIN TIMIȘOARA

7

Catagrafia  
câinilor3

Pentru elaborarea catagrafiei s-au luat în considerare 
următoarele informaţii:

a) în cazul câinilor cu stăpân

 Î0.08 câini/apartament (conform estimărilor efectuate 
de Pet Hope şi FNPA);
 Î0.7 câini/casă (gospodărie pe pământ) (conform 
estimărilor efectuate de Pet Hope şi FNPA);
 ÎRaport (câini cu stăpân, la case): masculi: femele = 1;
 ÎRecensământul din 2002 pentru a determina raportul 
nr.case/nr.apartamente per UAT;
 ÎRecensământul din 2011 (pentru numărul de locuinţe şi 
numărul de locuitori per UAT);

b) în cazul câinilor fără stăpân

 Îmetoda de numărare directă (metoda Gipson) 
(efectuată pentru câteva oraşe din ţară şi utilizat 
rezultatul pentru Timişoara prin raportare la populaţia 
umană);
 Îmetoda de estimare prin raportare la densitate 
populaţie umană;

Denumiri utilizate:
casă = locuinţă pe pământ
apartament = locuinţă în condominiu
câine de interes = câine de interes major pentru a fi sterili-
zat (cu cel mai mare risc de a se înmulţi)

Notă: Toate cifrele prezentate sunt estimative!

UAT Câini cu stăpân Câini fără stăpân
în case în apartamente

Timişoara
19,867

8,119 8,000
F 9,933 M 9,933

Total 27,986 cu stăpân 8,000 fără stăpân
Total câini în 
Timişoara 35,986 cu şi fără stăpân

Numărul câinilor din Timişoara

Timişoara Câini cu stăpân,
de interes

(femele deţinute la case)1

Câini fără stăpân, de interes2

Câini 9,933 7,000
Total câini de 
interes (etapa I)

16,933 femele cu stăpân şi câini fără stăpân
(79% femele)

Numărul câinilor de sterilizat în Timişoara în prima etapă

1 Câinii cu stăpân, de interes (femele deţinute la case): am exclus masculii deţinuţi la case şi câinii (femele+masculi) deţinuţi în apartamente.
2 Câinii fără stăpân, de interes (tabel 2): s-au eliminat câinii fără stăpân, deja sterilizaţi.
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Timişoara Câini cu stăpân,

de interes
(masculi rasă comună deţinuţi la case şi femele 

nesterilizate în etapa I)3

Câini fără stăpân, de interes4

Masculi rasă comună 
deţinuţi la case

9,933 masculi

Femele rasă comună /
metis deţinute la case 
nesterilizate în prima 
etapă

1,000 femele

Femele rasă comună 
/metis deţinute în 
apartamente
(a câror deţinători doresc 
sterilizarea lor)

1,000 femele

- - 500
Total 11,933 500
Total câini de interes 
(etapa II)

12,433 câini cu şi fără stăpân5

(82% masculi)
3. Câinii cu stăpân, de interes (masculi deţinuţi la case + femele nesterilizate în etapa I) reprezintă: femele deţinute la case şi nesterilizate în prima etapă (diferite motive: 

achiziţionate ulterior  etc) + masculii deţinuţi la case din care s-a scăzut cca 30% masculi de rasă deţinuţi la case
4. Câinii fără stăpân, de interes (tabel 3): După prima etapa de sterilizare vor mai exista câini fără stăpân care fie nu au fost prinşi dar mai ales care în prima etapă erau pui în 

vârstă de până la 3 luni fie au fost abandonaţi între-timp din proprietate privată.
5. Numărul total de câini menţionat este doar în cazul în care prima etapa se finalizează în 12 luni. Cu cat campaniile de sterilizare sunt mai concentrate şi rapide cu atât 

numărul câinilor care se nasc între-timp este redus şi deci necesităţile programului sunt mai mici pentru etapa următoare
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Logistică program  
de sterilizare4

4.1 Logistică necesară:  
Clinici mobile, clinici fixe. 
Rol şi personal

A. Clinici mobile
Utilizarea clinicilor mobile este facilă şi economică fiind 
preferabilă în special pentru câinii cu stăpân. Neexistând 
necesitatea de a transporta animalul, receptivitatea cetăţe-
nilor la programul de sterilizare creşte considerabil.

Datorită condiţiilor de recuperare, clinicile mobile pot 
activa doar cca 8 luni /an (în timpul perioadelor cu tempe-
raturi de peste 100C). În perioada rece, clinicile mobile pot 
activa cu precădere în cadrul adăposturilor (private sau nu) 
care deţin spaţii de recuperare.

Pot fi staţionate pe o perioadă determinată de timp în 
locuri în care există reţea de apă şi curent electric, posi-
bilitatea de cazare temporară a câinilor în perioada de 
recuperare post-operatorie sau pot fi amplasate în corturi 
de campanie.

Independent de amplasarea cortului sau a cuştilor de re-
cuperare, clinica se deplasează pentru efectuarea steriliză-
rilor cât mai aproape de deţinătorii de câini.

Pentru sterilizarea tuturor câinilor de interes (cu stăpân) 
într-un an, în condiţiile în care activitatea clinicii mobile 
este de 5-6 zile per săptămână, iar media de sterilizări este 
de 15-20 câini zilnic, ar fi necesare două clinici mobile.

Rol clinică mobilă
 Îsterilizare, identificare, returnare, tratamente de urgenţă 
câini cu şi fără stăpân;
 Îprogram de informare, responsabilizare şi educaţie a 
populaţiei;

Personal necesar per clinică mobilă:
 Î1 medic veterinar;
 Î1 asistent/tehnician veterinar (rol inclusiv de capturare);
 Î½ manager  -  (rol: coordonare activitate, participare la 
programele educaţionale în şcoli şi pregătire profesori 
activi/profesori voluntari pentru continuarea programu-
lui de educaţie (deserveşte 2 clinici mobile), colaborare 
cu organele abilitate să aplice prevederile legale în 
vigoare în domeniu;
 Î1 prinzător – îngrijitor (rol: capturare, îngrijire animale în 
perioada de recuperare);
 Î1 paznic – îngrijitor (voluntar sau împuternicit de către 
primărie (eventual din cei care primesc ajutor social);

B. Clinici/cabinete veterinare private
 
- în cazul medicilor veterinari ce deţin cabinete veterinare 
şi sunt dispuşi să se înscrie în program, pot fi utilizate în 
cazul câinilor cu deţinător sau al câinilor ce pot fi ţinuţi 
pe parcursul perioadei de recuperare de către persoane 
particulare.

C. Clinică fixă (Centru de adopţie /Adăpost):
Clinică fixă cu triplu rol: de sterilizare, adăpost şi centru de 
adopţie.

Rol clinică fixă
 Îsterilizare, identificare, returnare, tratare câini fără 
stăpân;
 Îsterilizare, identificare, returnare, tratamente prim-ajutor 
câini cu stăpân;
 Îcazarea câinilor nereturnabili (agresivi, care necesită 
tratament medical, care nu pot supravieţui în teritoriu);
 Îprogram de informare, responsabilizare, educaţie a 
populaţiei şi programe de adopţie;

Personal necesar per clinică fixă cu cca 200 câini 6:
 Î1 manager;
 Î1 medic veterinar (sau 2 medici);
 Î1 asistent/tehnician veterinar;
 Î2 prinzători - şoferi - îngrijitori -  (rol: capturare, şofer, 
îngrijire câini);
 Î1 îngrijitor;
 Î1 paznic-îngrijitor (24 ore/24 ore)7 (va locui în adăpost);
 Î1 sau mai mulţi voluntari sau împuterniciţi de către 
primărie (din cei care primesc ajutor social) (pentru 
diverse activităţi);

6  Personal necesar per clinica fixa cu cca 200 câini  - din 200 câini cazaţi în adăpost 
(+20 în cuştile de depunere/recuperare) doar cca 160 sunt staţionari (pentru adopţie), 
40 locuri sunt pentru cei care se returnează după sterilizare (raportat la o perioada de 
staţionare medie de 3 zile şi un flux de 20 câini/zi)

7 paznic-îngrijitor (24 ore/24 ore) - pot fi persoane din cadrul centrelor de reintegrare 
prin terapie ocupaţională ori din persoanele provenite din orfelinate - parte s-au 
dovedit a avea o afinitate specială faţă de animale şi îşi doresc locuri de muncă în 
acest domeniu
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10 4.2 Contribuţie Asociaţia 
Pet Hope şi Asociaţia  
Studenţilor în Medicină  
Veterinară Timişoara
Oferirea de suport logistic efectiv pentru realizarea 
sterilizărilor în masă: 

 Îvehicul cu personal pentru prinderea şi transportarea 
câinilor fără stăpân;
 Îtransportarea câinilor cu deţinător în centrele de steri-
lizare, în funcţie de nevoie; 
 Îorganizarea practică a programului de sterilizare în 
masă, în calitate de intermediar între deţinătorii de 
animale şi centrele de sterilizare; 
 Î intermedierea în vederea obţinerii unor costuri reduse 
pentru necesarul de materiale şi ustensile medicale;
 Îasigurarea serviciilor prestate de medici veterinari 
specializaţi în tehnici rapide şi eficiente de sterilizare 
(condiţie esenţială sub aspect temporal şi financiar a 
programului de sterilizare în masă);
 Îasigurarea serviciilor unui manager de proiect cu 
expertiză de 12 ani în domeniu;
 Î intermedierea relaţiilor cu organizaţii de profil care deţin 
know-how-ul necesar, resursele umane şi financiare 
indispensabile pentru a oferi servicii de sterilizare în 
masă GRATUITE comunităţii locale (Vier Pfoten; Roma-
nian Animal Rescue; Tierschutzverein Karlsruhe und 
Umgebung e.V.) – numărul de sterilizări gratuite ce pot 
fi realizate pe această cale este de ordinul miilor pentru 
oraşul Timişoara, scop ce poate fi atins în mai multe 
etape, pe parcursul a 24 de luni;
 Î identificarea şi intermedierea relaţiilor de colaborare cu 
medicii veterinari de liberă practică doritori să participe 
în cadrul proiectului în vederea obţinerii unui număr 
optim de sterilizări zilnice;
 Îcolaborarea cu personalul desemnat de Primăria 
Timişoara în vederea realizării unui recensământ 
concludent al câinilor cu şi fără deţinător de pe raza mu-

nicipiului Timişoara;
 Î intermedierea adopţiilor câinilor fără stăpân din 
Timişoara în colaborare cu asociaţii de profil străine; 
 Îorganizarea târgurilor de adopţie în vederea încurajării 
fenomenului de adopţie pe plan local;
 Îelaborarea de materiale educaţionale pentru dis-
tribuirea către populaţie;
 Îorganizarea de work-shop-uri de profil în vederea 
educării, informării şi conştientizării populaţiei;
 Î întreprinderea de acţiuni de strângere de fonduri pri-
vate în vederea sprijinirii financiare a proiectului;

Derulare program sterilizare 
prin clinici mobile5

Programul de lucru al echipei pe clinica mobilă: 

 Îminim 8 ore/zi (luni-vineri, preferabil inclusiv sâmbăta), 
minim 8 luni/an (în perioada cu temp.> 100C), minim 
15 câini/zi. (în lunile reci se pot efectua sterilizări doar în 
cazul asigurării condiţiilor de cazare în conformitate cu 
necesităţile de recuperare post-operatorie – Facultatea 
de Medicină Veterinară);
 Îefectuarea sterilizării, identificării, înregistrării şi a tuturor 
operaţiilor menţionate în paragraful 4.2 A şi Anexa 1;
 Îcazurile medicale ce nu pot fi rezolvate prin clinica 
mobilă vor fi preluate de către clinicile fixe sau de  
ONG-urile de profil (la solicitarea managerului);
 Îdesfăşurarea programului educaţional; min. 16 ore/
săptămână/cu participare manager (activităţi în 
instituţiile de învăţământ şi cu populaţia);
 Îraportarea lunară a activităţii desfăşurate la primărie;
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11Necesar şi costuri
- Program de Sterilizare,  
Identificare, Înregistrare, Tratare 
şi Program Educaţional -6
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Include TOATE costurile aferente (vehicule, echipamente, 
materiale, salarii, materiale pentru program educaţional)

Necesar de sterilizat

conform estimărilor noastre:
 Î în prima etapă: 16.933 câini cu şi fără stăpân (79% 
femele)
 Î în a doua etapă: 12.433 câini cu şi fără stăpân (82% 
masculi) 

Logistică
Clinică mobilă + echipament complet = 53.850 lei
Necesar: În cazul variantei ideale, adică pentru a steriliza în 
primul an toate femelele ar fi necesare 2 clinici mobile.

Clinică fixă + echipament complet + adăpost de 200-250 
locuri = 138.250 lei 
Facultatea de Medicină Veterinară (operaţii de sterilizare 
precum şi îngrijire şi cazare post-operatorie pentru 50 
câini/săptămână)

Costuri (fără TVA) pentru sterilizarea a 20 câini/zi (480 
lunar) incluzând: 

 Î identificare
 Îprindere
 Îcrotaliere
 Îcombustibil
 Î2 medici veterinari
 Î2 asistenţi
 Îreturnare
 Îmateriale medicale
 Îvaccin anti-rabic
 Î întreţinere spaţiu (clinică mobilă sau fixă)
 Îcazare şi îngrijire post-operatorie (5 zile/câine)

 79 lei/femelă -  65 lei/mascul 

Costuri lunare (inclusiv program educaţional) = 32.400 lei

Costuri - detaliat (explicative)

a. Costuri necesare o singură dată
a.1 Clinică mobilă şi echipament

Nr.
crt

Categorii / Materiale U.M. Preţ
(Lei)

per buc.
Clinică mobilă (preferabil 
rulotă+automobil )8

1 buc.
39.000

Pavilion (cca 15m2)9 sau 
cort (cca 50m2)10

1 buc.
2.000

Cuşcă pt. prindere/
capcană11

1 buc.
650

Sarbacana (pentru prindere 
câini prin tranchilizare)12

2 buc.
200

Crosă pt. prindere/
contenţie câini

2 buc.
1.000

Cuşti de transport13 5 buc. 2.000
Cuşti recuperare 
individuale 14

15 buc.
3.750

Ţarc portabil (pt. 8 câini 
maxim)

1buc.
2.000

Sterilizator pt. instrumentar 
chirurgical veterinar

1 buc.
1.500

Trusă tatuaj 1 buc. 350
Cleşte crotaliere 1 buc. 100
Vase metalice apa, hrană15

(30 buc) + găleată pt. apă 
(1 buc.)

31 buc.

300
Ustensile curăţenie16 - 100
Echipament (uniformă, 
cizme cauciuc, mănuşi)17

4 buc.
700

Telefon mobil18 1 buc. 200
Total cheltuieli necesare o singură dată/
clinică mobilă

53.850 
lei

8  Clinica mobilă  poate fi:
a) clinică mobilă veterinară (echipată complet ulterior achiziţionării = cca 25.000 
Euro, incluzând transportul) sau
b) se poate achiziţiona (preferabil datorită costurilor scăzute + funcţionalitate 
multiplă):
- o rulotă (2x2x6m) cu o singură osie care are deja instalate chiuvetă, toaletă 
ecologică, frigider, sursă de apă proprie, posibilităţi de conectare electricitate, (preţ 
achiziţie second hand cca 3.200 Euro) care se transformă în interior în sala de opera-
tii (se achizitionează, în principal, 2 mese metalice - cca 1.000 Euro total echipament 
interior)
- rulota poate fi tractată de orice automobil, preferabil tip camionetă cu 5 locuri 
(preţ achiziţie second hand cca 5.000 Euro) pentru a fi utilizată atât pentru transpor-
tul personalului cât şi pentru transportul câinilor;
9 Pavilion - Pentru depunerea cuştilor individuale; tip cort, închis pe 3 laturi; 
10 Cort - Pentru depunerea cuştilor individuale ; cortul este închis pe 4 laturi, se 
foloseşte în cazul în care primăria nu poate pune la dispoziţie încăperi pentru 
perioada de recuperare a câinilor atunci când se impune adăpostirea pentru mai 
mult de 3 zile;
11 Cuşca capcană pentru prindere câini - prevăzută cu uşă, tip ghilotină, acţionată 
de un resort care este declanşat de către animal, când pătrunde în cuşcă ca să ia 

momeala;
12 Sarbacana - Pot fi ţevi de cupru; exista situaţii când deţinătorii nu pot prinde 
câinele;
13 Cuşti de transport - pot fi pe tipul celor utilizate pentru recuperare (cca 250 lei/
buc-funcţie de mărime) sau de plastic, speciale (cca 700 lei) sau metalice, confecţio-
nate pe comanda (cca 300 lei – funcţie de mărime)
14 Cuştile individuale – cca 250 lei/buc. pt. dimensiune uzuală 90/60/70cm) (200-
400 lei/buc. funcţie de mărime) utilizate pentru depunerea câinilor fără stăpân 
colectaţi în ziua respectivă şi pentru menţinerea timp de 2-3 zile în perioada de 
recuperare, precum şi pentru plasarea câinilor înainte de sterilizare şi a câinilor în 
cazul cărora se impune supravegherea imediat după sterilizare sau până la returna-
rea către stăpân; cuşti metalice pliabile, prevăzute cu mânere, conţin tăvi detaşabile, 
dimensiuni diferite (necesar dimensiuni aproximative: L=80-110 cm , l=50-70cm , 
h= 50-80 cm)
15 Vase metalice hrană, apă - se preferă din inox fiind durabile (cele din material 
plastic sunt rapid deteriorabile de către câini) şi se pot dezinfecta
16 Ustensile curăţenie - mătură, făraş, găleţi cu mop
17 Echipament (uniforma, cizme, mănuşi) - pentru prinzător şi asistent/tehnician 
veterinar –pentru 2 sezoane
18 Telefon mobil pentru manager clinică
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Campanie sterilizare GIA (Bucuresti) 
 

 
Campanie sterilizare FNPA si Tier in Not 

(Buzoiesti, Arges) 
Campanie sterilizare FPCC 

 

 
Program educational in scoli FPCC (Oradea) 

  
 

a.2 Clinică fixă/centru adopţie/
adăpost şi echipament (care in-
clude şi adăpost pentru 200-300 
câini)

Dacă se decide amenajarea unei 
clinici fixe noi, costul estimativ este de 
138.250 lei.

a.3 Costuri lunare /clinică fixă/ 
(include şi adăpost cu 200 câini)

Alte costuri (cheltuieli necesare o 
singură dată):

crotalii (pentru identificare câini fără 
stăpân) - din material plastic, dreptung-
hiulare, inscripţionate şi înseriate - preţ 
achiziţie cca 0.4 lei/buc. (TVA inclus);
generator curent - pentru clinici mobile 
(=2000 lei) (unde este cazul);

Alte menţiuni

Personalul implicat în derularea 
programului de sterilizare care nu se 

va vaccina antirabic (fapt dovedit prin 
adeverinţă medicală) va da o declaraţie 
pe propria răspundere în acest sens
Echipamentele - inscripţionate “Primăria 
Timişoara”
După finalizarea programului de 
sterilizare clinicile mobile pot fi 
achiziţionate de către medicii veterinari, 
de către ONG-uri, de către serviciile de 
gestionare din localităţi/judeţe sau de 
către alte persoane interesate - parte 
din costurile de investiţie fiind astfel 
amortizate ori pot fi închiriate altor 
judeţe
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Surse de finanțare7
Costurile proieCtului sunt in-
Comparabil mai sCăzute deCât 
Costurile aCtuale ale primăriei 
prin ContraCtul Cu serviCiul 
de eCarisaj existent (Costuri 
serviCiul de eCarisaj existent: 
medie lunară din 2006 până 
în prezent de aproximativ 
26.000 eur/lună

Mai mult, proiectul include şi 
alte activităţi precum progra-
me educaţionale.

 Îbuget existent primărie;

 Î înfiinţarea unui cont în 
cadrul număr Romtelecom 
pentru donare prin apel, 
donare prin sms - 2, 3, 5, 
10 EUR;

 Îdeschiderea unui cont 
bancar la nivelul primăriei 
în care se pot face do-
naţii financiare destinate 
exclusiv programului de 
sterilizare;

 Î instituirea de taxă pe 
câinele nesterilizat având 
ca subiecţi deţinătorii de 
câini şi a taxei de produ-
cător în cazul caniselor şi a 
cetăţenilor care deţin câini 
în scopul comercializării 

produşilor;

 Îreţinere pe lângă impozitul 
pe case, maşini, pe lângă 
taxele de curăţenie a ora-
şului a încă 1 leu/persoană 
(sau familie) (problema 
câinilor fără stăpân este o 
problemă a comunităţii);

 Î înfiinţarea de puncte de 
colectare în care să fie 
donaţi bani către admi-
nistraţia locală (precum e 
cazul);

 Î înfiinţarea de cutii în Pet-
shop-uri, dar şi în super-
market-urile disponibile/
dispuse, în care cumpără-
torii să depună bani sau 
hrană pentru câinii fără 
stăpân;

 Îcolaborarea cu societăţi 
care comercializează 
produse alimentare, bru-
tării, restaurante, cantine, 
societăţi care procesează 
carne, etc. pentru dirijarea 
produselor la limita garan-
ţiei respectiv a resturilor de 
mâncare către adăposturi 
de câini - în schimbul 
publicizării.

DE UNDE POATE OBȚINE PRIMĂRIA BANI PENTRU  
MANAGEMENTUL POPULAȚIEI CANINE? 
  

 Îaplicarea de amenzi contravenționale şi penale celor care abandonează, maltratează sau ucid cu cruzime animalele 
(o estimare arată că anual se pierd de la buget peste 40 milioane de euro pentru că poliția nu tratează cu seriozitate 
plângerile împotriva celor care abuzează animalele sau le abandonează) 

  
 Îaplicarea de amenzi contravenționale celor care fac plângeri false cu privire la agresivitatea unui câine  

  
 Îtaxe aplicate proprietarilor de câini care nu vor să-şi sterilizeze câinii metişi fără valoare chinologică 

  
 Î informații de ultimă oră indică faptul că numărul de muşcături de câini fără stăpân raportate de Ministerul Sănătății 
ar fi incorect, jumătate dintre cei care au primit vaccin anti-rabic fiind muşcați de propriul câine. Astfel de cetățeni 
ar trebui amendați pentru că nu şi-au vaccinat propriul câine. 
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Implicarea organizaţiilor 
pentru protecţia  
animalelor dpdv logistic8

Logistică:
 Îelaborarea unui proiect de hotărâre locală (dar şi jude-
ţeană, precum e cazul) privitor la aspecte de gestionare 
câini (obligaţii consilii locale, deţinători etc.) – propune-
re de HCL elaborată de Asociaţia Pet Hope;

 Îcursuri de perfecţionare a medicilor veterinari care 
se vor implica în programul de sterilizare, în scopul 
învăţării de tehnici rapide şi eficiente de sterilizare – în 
colaborare cu Asociaţia SOS Dogs Oradea, colaborare 
intermediată de Asociaţia Pet Hope;

 Îcursuri de instruire a asistenţilor/tehnicienilor veteri-
nari care se vor implica în programul de sterilizare în 
colaborare cu Asociaţia SOS Dogs Oradea, colaborare 
intermediată de Asociaţia Pet Hope;

 Îrealizarea machetelor grafice ale anunţurilor/afişelor 
şi fluturaşilor referitoare la programul de sterilizare 
derulat şi transmiterea în format electronic – voluntariat 
Asociaţia Pet Hope în colaborare cu Federaţia Naţională 
pentru Protecţia Animalelor şi cu diverse asociaţii de 
profil române şi străine;

 Îmacheta grafică pentru un Îndrumar educativ pentru 
şcoli – voluntariat Asociaţia Pet Hope în colaborare cu 
Federaţia Naţională pentru Protecţia Animalelor şi cu 
diverse asociaţii de profil române şi străine;

 Îpopularizarea programului prin baza de date de care 
dispune şi prin site-urile proprii – voluntariat Asociaţia 
Pet Hope în colaborare cu Federaţia Naţională pentru 
Protecţia Animalelor şi cu diverse asociaţii de profil 
române şi străine;

 Îcampanii de sterilizare pentru câinii cu şi fără stăpân - în 
măsura posibilităţilor –

 Îvoluntariat Asociaţia Pet Hope în colaborare cu Asocia-
ţia Studenţilor în Medicină Veterinară Timişoara precum 
şi cu alte asociaţii de profil române şi străine;

 Îcolaborare permanentă în domeniul protecţiei şi 
gestionării animalelor – între toate asociaţiile de profil 
din Timişoara pentru împărtăşirea know-how-ului şi 
experienţei;

Resurse umane:
Carmen ARSENE
Vicepreşedinte Federaţia Naţională pentru Protecţia  
Animalelor (FNPA)
tel. 0744156133, 0720549868
fax. 0348 410623
email: cmarsene@yahoo.com, office@fnpa.ro

Sef. Lucr. Dr. Adrian STANCU
Facultatea de Medicină Veterinară

Alina VĂCARU
Preşedinte Asociaţia Pet Hope

Ruxandra BIZERA
Asociaţia Pet Hope
Avocat Federaţia Naţională pentru Protecţia Animalelor 
(FNPA)
Tel: 0721815376
Fax: 0256436516
Email: ruxandrabizera@yahoo.com

Christophoros POSPORIS
Preşedinte Asociaţia Studenţilor în Medicină Veterinară

Ana Maria MANOLEA
Consultant analist
Email: annemanolea@yahoo.com
Tel: 0725439139

Loredana LUNGU
Consultant relații publice
Tel: 0752392444
Email: loredana.lungu@gmail.com

Alexandru Vladimir STANCOVICI:
Consultant analist
Email: alex_stx@yahoo.com
Tel: 0722382029

Carmen STĂNESCU
Coordonator Animal Care Team Timişoara
Email: carcezar@yahoo.com
Tel: 0751102221
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ANEXE9
ANEXA 1
Sterilizare, identificare, alte operaţii de necesitate, comple-
tare fişă individuală, înregistrarea câinilor în baza de date

Sterilizarea câinilor se efectuează obligatoriu prin ovarohis-
terectomie la femele şi prin orhidectomie la masculi.
În operaţia de sterilizare vor fi utilizate numai fire de sutura 
resorbabile (atât în interior cat şi la exterior).
Sterilizarea se va efectua numai sub anestezie generală.

Identificarea se efectuează prin:
a) câini fără stăpân

 Îtatuare la nivelul urechii stângi (un grup de două cifre 
sau două litere sau o literă şi o cifră, combinaţie care se 
va stabili pentru fiecare localitate în parte)

 Îcrotaliere la nivelul urechii drepte - crotalul va fi obliga-
toriu din material plastic sau din alt material inoxidabil, 
de forma dreptunghiulară, colorat, uşor, care să nu 
producă disconfort prin dimensiuni şi va avea inscripţi-
onat pe faţă vizibilă un număr de ordine format din mai 
multe cifre precedat de „TM”

Menţiuni:
Este necesară utilizarea grupului de litere atât pentru vizu-
alizarea apartenenţei câinelui (oraş, program) dar şi pentru 
diferenţierea faţă de cei sterilizaţi de către ONGuri şi/sau 
alte primării sau de cei din alte localităţi din afara judeţului.
De asemenea ar fi de exceptat culorile care sunt predo-
minate în judeţ (există şi posibilitatea pentru comandarea 
unor culori/nuanţe unicat)

Identificarea câinilor fără stăpân se face obligatoriu prin 
cele două metode, tatuare şi crotaliere,  concomitent.

b) câinii cu stăpân
 Îtatuare - în conformitate cu lit. a)

 Îcrotaliere - numai dacă deţinătorul solicită acest lucru - 
caz în care se efectuează în conformitate cu lit. a) şi 

 Îmicrocipare - la nivelul cefei, se efectuează la solicitarea 
deţinătorului şi numai pe cheltuiala deţinătorului

Identificarea câinilor cu stăpân se face obligatoriu prin 
tatuare.

Operaţiile de sterilizare, identificare vor fi trecute de către 
medicul veterinar şi în paşaportul/carnetul de sănătate 
al câinelui (în cazul în care acesta există) şi anume: data 
sterilizării, prezenţă tatuaj, nr. crotal, nr. microcip (precum 
este cazul), semnătură şi ştampilă.

Alte operaţii de necesitate asupra câinilor supuşi 
operaţiei de sterilizare

 Î în cazul în care animalul supus sterilizării are formaţi-
uni tumorale (care prin operare nu induc un risc mai 
mare animalului), hernie, lipoame, excrescenţe sau o 
altă problemă operabilă se efectuează inclusiv operaţia 
chirurgicală în vederea remedierii medicale a problemei 
respective;

 Îvaccinarea antirabică (pentru câinii fără stăpân);

 Îtratament de urgenţă /prim ajutor;

 Îtratare răni, cosmetizare, igienizare (atunci când se 
impune) ca de ex. tundere - în cazul unor probleme ma-
jore cu blana ce au afectat/afectează sănătatea câinelui;

 Î în cazul câinilor fără stăpân cu probleme de sănătate 
care necesită perioade de tratament îndelungat sau 
operaţii chirurgicale mai complexe (precum fracturi) se 
vor trimite către adăposturi/clinici fixe;

Alte operaţii în cadrul asistenţei medicale veterinare şi alte 
acţiuni sanitar-veterinare prevăzute de legislaţia în vigoare 
- pentru medicii veterinari care activează în clinicile fixe.

Fişa individuală a câinelui

(se completează în două exemplare, unul pentru deţinător, 
în cazul câinilor cu stăpân şi unul pentru Primăria Timi-
şoara; în cazul câinilor fără stăpân, unul pentru medicul 
veterinar care a efectuat operaţiunile medicale veterinare 
precum e cazul, iar celalalt pentru Primăria Timişoara)
v. anexa 2
Se vor utiliza fişe înseriate.

Înregistrarea în baza de date
v. anexa 3
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FIŞA MEDICALĂ STERILIZARE CÂINE CU STĂPÂN

Nr. înregistrare ................ din……………………………..

Deţinător

Nume şi prenume

CNP

Adresă domiciliu

Nr. telefon

Semnătură

Animal

Adresă domiciliu animal

Sex Data naşterii (aprox) Semnalmente

Tatuaj Nr. Crotal Identificare (alt tip)

Data sterilizării

Observaţii

Doctor

Nume şi prenume Semnătură şi stampilă

Reprezentant Primărie:
Nume, Semnătură, Ştampilă

Serie ………………………
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ANEXA 2
FIŞA MEDICALĂ STERILIZARE CAINE fără STAPAN

Nr.înreg ................ din……………………………..

Persoană contact care 
are grijă, aduce sau 
însoţeşte animalul pt. 
sterilizare
(dacă există) 

Nume şi prenume 

Adresă domiciliu + Nr. 
telefon

Semnătură

Animal

Data colectării 
din teritoriu

Locul de provenienţă

Sex Vârsta Semnalmente

Tatuaj Nr. Crotal Identificare (alt tip)

Vaccin antirabic Data sterilizării

Observaţii

Data 
returnării

Doctor
Nume şi prenume Semnătură şi stampilă

Reprezentant Primărie:
Nume, Semnătură, Ştampilă

Serie ………………………



PROIEC T PRIVIND GESTIONAREA  
CÂINILOR CU ȘI  FĂRĂ STĂPÂN DIN TIMIȘOARA

18 ANEXA 3
Registru evidenţă  
câini cu stăpân

Registru evidenţă  
câini fără stăpân
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Campanie sterilizare GIA (Bucuresti) 
 

 
Campanie sterilizare FNPA si Tier in Not 

(Buzoiesti, Arges) 
Campanie sterilizare FPCC 

 

 
Program educational in scoli FPCC (Oradea) 
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ANEXA 4  
FOTO - Campanii STERILIZARE si educatie in scoli - ONGuri 

 
Clinică mobilă (STD) Campanie sterilizare FPCC 

 
Campanie sterilizare FNPA si Tiere in Not 

(Topoloveni, Arges) 

 
Campanie sterilizare FPCC 
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