24 aprilie 2013, Karlsruhe
România este recunoscută din păcate în Europa pentru abuzurile împotriva animalelor.
Este emblematică în acest sens modalitatea barbară prin care se gestionează numărul
câinilor fără stăpân. Deși beneficiem de legislație de protecție a animalelor, aceasta
rămâne în majoritatea covârșitoare a cazurilor neaplicată și deci sterilă. Considerăm
că această situație poate fi schimbată în România doar în măsura în care legislația
deja existentă nu va rămâne pur formală.
Pentru acest motiv, una dintre principalele activități ale asociației noastre este
monitorizarea modului în care autoritățile publice române și firmele care gestionează
câinii fără stăpân din România respectă legislația pentru protecția animalelor. Și pentru
că acest lucru nu se întâmplă prea des, asociația noastră a demarat împreună cu
Federația Națională pentru Protecție mai multe procese și plângeri penale împotriva
autorităților din țară.
Chiar în acest moment se rediscută în Parlamentul României o lege care vizează
modalitatea de gestionare a câinilor fără stăpân, și care în forma în care a fost
adoptată de Parlament prevedea posibilitatea eutanasierii în masă a câinilor.
Împreună cu FNPA am blocat această lege la Curtea Constituțională, însă posibilitatea
eutanasierii în masă se redezbate din cauza presiunii politice realizate de mai mulți
primari din țară care doresc eutanasierea.
Față de această situație legislativă națională incertă, puțini sunt primarii care au decis
rezolvarea problemei la nivel local, prin metode umane, de tip CSR.
În Timișoara, după 3 ani de zile și 2 administrații, am reușit să obținem un HCL care
impune CSR ca metodă, cazarea in adăpostul public exclusiv a câinilor agresivi și
obligativitatea pentru toți deținătorii de câini metiși să-și sterilizeze metișii pentru oprirea
pe cale naturală a abandonului, cea mai importantă sursă de câini în stradă din
România. Proprietarii care nu își sterilizează animalele riscă o amendă între 500 și 1.000
ron (aproximativ 200 euro), însă rămâne problema familiilor sărace care nu își permit o
astfel de operație și a câinilor care se află deja pe stradă.
Deși actuala administrație publică din Timișoara, prin primarul Nicolae Robu și
viceprimarul Dan Diaconu, este foarte deschisă și receptivă la soluționarea problemei
câinilor fără stăpân din Timișoara prin metode europene, administrația a moștenit din
nefericire un contract foarte păgubos din punct de vedere financiar, cu firma de
ecarisaj Danyflor.
În 13 februarie 2013, asociația noastră a început un program de monitorizare a
adăpostului public din Timișoara, pe o durată de 12 săptămâni. Pentru a vă face o

idee despre condițiile din adăpostul public din Timișoara, vă prezentăm un scurt filmuleț
realizat cu ocazia primei vizite din cadrul programului de monitorizare.
Din monitorizarea noastră se desprind concluzii îngrijărătoare:
-

rata de mortalitate a câinilor închiși în adăpostul Danyflor este de aproape 70%,
animalele fiind eutanasiate sau lăsate să moară pe căi „naturale”. Urmărind
data de intrare și de ieșire a câinilor în evidențele adăpostului public, am
constat că majoritatea covârșitoare a mortalităților și a eutanasierilor se
întâmplă chiar în ziua intrării în adăpost, situație agravată de confirmarea
oficială că animalele aduse în adăpost nu beneficiază de niciun fel de îngrijire
medicală, tratament sau investigații medicale. Multe dintre animale sănătoase
pe stradă, sunt rănite foarte grav chiar în timpul capturării sau se îmbolnavesc în
boxele insalubre ale adăpostului.

-

o medie de 17 câini mor săptamânal în adăpostul public administrat de SC
Danyflor, iar câinii supraviețuitori din adăpostul public au o medie de viață mai
mică de 4 luni de zile. Practic, cei care scapă de eutanasiere sau de moarte la
intrarea în adăpost, vor muri oricum, în maxim 120 de zile, dacă nu sunt adoptați
sau revendicați de către stăpâni.

-

Deși aspectul cânilor din adăpost indică semne clare de emaciere și boală,
reprezentanții firmei Danyflor pretind de la Primăria Timișoara sume uriașe pentru
hrana animalelor.

Vă prezentăm câteva imagini cu animalele din adăpostul Danyflor, care, conform
cifrelor oficiale ar trebui să consume mâncare Royal canin și să fie îngrijiți cu atenție de
medicii veterinari.
Din cercetările făcute de presa națională, rezultă că serviciul de ecarisaj din Timișoara
este cel mai scump din toată țara. Din fericire însă, în anul 2014, luna februarie, acest
contract va expira. Patronul firmei de ecarisaj a anunțat deja că va încerca să
recâștige din nou acest serviciu la licitația publică, însă noi sperăm că vor exista și alți
competitori în așa fel încât situația actuală să nu se propage în viitor.
Noi ne bucurăm că în toată această situație nefericită, asociația noastră, deși nu a
beneficiat niciodată de bani publici, activitățile curente fiind finanțate exclusiv din
contribuțiile membrilor și donațiile iubitorilor de animale, a reușit salvarea unui număr
impresionant de animale precum și desfășurarea unor activități de lobby pentru
proiecte de lege și de HCL care să impună CSR.

De la înființare până în prezent, în Timișoara, asociația noastră s-a implicat în sterilizarea
a peste 900 de animale cu și fără stăpân, a găsit familii de adopție pentru 700 de
animale fără stăpân, atât în România cât și în străinătate (Germania, Marea Britanie,
Olanda) și a preluat peste 200 de cazuri grave de urgențe medicale care au vizat
animale fără stăpân.
Cu siguranță vom încerca să aplicăm cât mai multe din elementele pe care le-am
văyut în Tierheim-ul de la Kralsruhe, care ni se pare un model de succes și demn de
urmat.

