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1. Viziune și strategie 

1.1 Asociația și misiunea ei 

 

Asciația a luat naștere pentru a da un răspuns tragicei stări de urgență în care se află cânii vagabonzi din 

România, cu sute de mii de animale exterminate în fiecare an și cu un fenomen endemic, în afara oricărui control, 

privind animalele abandonate. Save the Dogs and other Animals își propune să promoveze în România o cultură 

care să le recunoască animalelor (în special, celor de companie și cabalinelor) o serie de drepturi inalienabile, luând 

în considerare faptul că societatea are față de aceste animale responsabiliatea de a le proteja, datorită atât valorii 

obiective a fiecărui animal, deoarece este o ființă vie, dotată cu simțuri, care poate suferi și avea sentimente, cât și 

rolului pozitiv și de neînlocuit pe care animalele îl au în cadrul societății umane. 

 

Save the Dogs își propune să contracareze fenomenul endemic al câinilor vagabonzi printr-o abordare integrată, 

inspirată din principiile prevăzute deInternational Companion Animal Management care să cuprindă: 

 

 Capturarea de pe teren a animalelor aflate în dificultate, cu probleme de sănătate, victime ale abandonului 

sau obiect al sesizărilor din partea populației; 

 activități calificate de tip veterinar în favoarea comunității, în colaborare cu municipalitatea locală;  

 programe de identificare și înregistrare în registrul de evidență a câinilor cu stăpân; 

 desfășurarea de programe de educație și voluntariat, proiecte sociale și campanii de sensibilizare care să 

stimuleze reflecția asupra unei relații corecte om-animale, cu scopul de a promova niște atitudini 

responsabile din partea populației. 

 

1.2 Raportul sintetic privind misiunea 2015 

 

În anul 2015, activitățile organizației Save the Dogs Romania s-au desfășurat în mod regulat, obținându-se rezultate 

optime din punct de vedere cantitativ. Controalele autorității sanitar-veterinare și ale inspectoratului de muncă s-au 

încheiat pozitiv, tot așa cum și planul financiar prezentat cu ocazia ultimei adunări generale a fost respectat riguros: 

toate acestea sunt manifestările unei administrări bune și corecte a asociației. 

 

Activitățile organizației Save the Dogs Romania s-au desfășurat în anul 2015 urmărindu-se trei direcții pricipale: 

 

 O concentrare mai mare pe Cernavodă, care rămâne polul principal al activității asociației. Atenția 

deosebită acordată orașului - prin proiectele de identificare a câinilor și de luptă împotriva vagabondajului - 

și centrelor Save the Dogs  din Cernavodă a dus la o îmbunătățire a condițiilor câinilor aflați în adăposturile 

noastre (cu o suprapopulare mai redusă) și la prezența scăzută a câinilor făsă stăpân în oraș, precum și la 

o creștere a fondurilor locale provenite din activitate, datorită capturărilor și sterilizărilor. Închiderea, după 

ani de procese în justiție, a adăpostului de câini neautorizat, Spike, a contribuit, fără îndoială, la această 

îmbunătățire. În anul 2015 a fost întreprins și s-a încheiat (în luna decembrie) și procesul laborios de 

solicitare a autorizațiilor pentru construirea unei noi clinici veterinare la Cernavodă, unde astăzi se găsește 

adăpostul de câini Footprins of Joy și sanctuarul cabalinelor, clinică ce urmează să fie construită între 2016 

și 2017 și care va deveni cartierul general al asociației. 



 

   SAVE THE DOGS AND OTHER ANIMALS  

 

 

4 

 

 

 

 

 

Cea mai mare concentrare operațională asupra orașului Cernavodă a dus la atribuirea unității noastre din 

Medgidia unui rol secundar, de susținere a activității principale desfășurate la Cernavodă și în împrejurimi, 

în special prin implicarea personalului în proiectul clinicii mobile. În același timp, Save the Dogs a avut un 

rol important de consultanță privind schimbările aflate în derulare la Constanța, unde municipalitatea a 

preluat în administrare directă adăpostul public de câini, un loc care, în trecut, a fost teatrul unor abuzuri 

grave asupra câinilor.  Nu am putut - din motive financiare și logistice evidente și, de aici, și dorința și 

necesitatea de a ne concentra asupra orașului Cernavodă - să ne asumăm gestionarea problemei câinilor 

vagabonzi din orașul cel mare, chiar dacă am încercat să orientăm strategia viitoare a primăriei. 

 

 O implicare puternică în dezvoltarea de proiecte financiare cu scopul de a îmbunătăți calitatea 

administrării populației canine din zonă. Pentru prima dată am avut într-un singur an patru proiecte finanțate 

de instituții internaționale (WAP și Dogs Trust), dintre care unul, cel al clinicii mobile, cu o contribuție 

substanțială. S-a inițiat, de asemenea, un proiect educațional suplimentare, pe lângă cel deja implementat 

în anul 2012, care a permis dezvoltarea pentru anul 2016 a unui program pilot la nivel național, cu sprijinul 

Ministerului Educației, pentru introducerea unei ore obligatorii în programa școlară dedicate temei protecției 

animalelor și mediului înconjurător (programul pilot Să învățăm despre animale aflat în prezent în 

desfășurare, având și site-ul dedicat www.sainvatamdespreanimale.ro). S-a intensificat, de asemenea, 

proiectul de sterilizări prin intermediul unității mobile, care a activat în condiții de mediu deseori dificile, din 

mai până în octombrie, în satele limitrofe orașelori Cernavodă și Medgidia, pentru a preveni abandonul și 

migrația câinilor. Clinica mobilă a bătut din nou recordul stabilit de ea anterior (în 2014, intervențiile 

chirurgicale au fost în număr de 816), ajungând la numărul de 1.066 de sterilizări gratuite de câini și pisici, 

o activitate care va continua și în anul 2016, grație unei noi finanțări din partea fundației Dogs Trust UK, 

având în vedere rezultatele optime obținute în 2015. 

 

 Celelalte două proiecte finanțate urmează cea de-a treia orientare, care a caracterizat politica organiației 

Save the Dogs  Romania în anul 2015: dorința de a studia mai bine impactul intervenției noastre asupra 

teritoriului, prin instrumente științifice precum analiza socială și calitativă a activităților programate. Pentru 

aceasta, s-au desfășurat două cercetări sociologice: una (anexată în limba engleză) cu scopul de a 

măsura: a) numărul de câini cu stăpân și bunăstarea lor din zonele Cernavodă și Medgidia, b) impactul 

(rezultat net pozitiv) activității clinicii mobile în zonele rurale; cealaltă, pentru analizarea părților interesate 

(veterinari, alte asociații, autorități etc.) din teritoriu care pot colabora cu Save the Dogs.  

Prima cercetare a pus în evidență un număr extrem de mare de câini cu stăpân aflați în regiune (peste 15 

mii), majoritatea nesterilizați sau sterilizați doar datorită organizației Save the Dogs; cea de-a doua a pus în 

evidență lipsa dramatică a altor actori (pe lângă municipalitate) capabili să ajute la o gestionare corectă a 

populației canine (veterinari, alte asociații non profit etc.). Acest lucru îngreunează activitatea organizației 

Save the Dogs în regiune și demonstrează cât de multe provocări mai sunt de înfruntat.  

Dorința de a intensifica analiza datelor științifice s-a născut și din crearea la sfârșitul anului 2015 a unei noi 

aplicații de gestiune pentru adăposturile de câini ale Save the Dogs in Romania, capabile să moitorizeze 

imediat datele privind intrăprile și ieșirile aimalelor din centre și starea lor de sănătate. 
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2.  Activitatea 2015 

2.1 Proiectele și indicatorii societății 

2.1.1. Sterilizările și gestionarea populației canine din Cernavodă și Medgidia 

Sterilizările gratuite de câini și pisici efectuate de Save the Dogs în orașele Cernavodă și Medgidia precum și în zonele rurale limitrofe, datorită clinicii mobile și 

colaborării cu clinica Filosvet au rămas aproape aceleași față de anul 2014, atingând cota de 2.718 de sterilizări de animale în tot județul1. Mai jos, sunt prezentate 

tabelele cetralizatoare.  

                   NR. 
LUNA 

CERNAVODĂ                MEDGIDIA 

CRT. CÂINI PISICI TOTAL CÂINI PISICI TOTAL 

          

ADĂPOST 

CÂINI 

CLINICA 

MOBILĂ 

ADĂPOST 

CÂINI 

CLINICA 

MOBILĂ   

1. IANUARIE 51 16 67 37 0 12 0 49 

2. FEBRUARIE 38 27 65 34 0 32 0 66 

3. MARTIE 60 31 91 51 31 41 0 123 

4. APRILIE 42 21 63 48 15 7 2 72 

5. MAI 103 12 115 18 185 14 12 229 

6. IUNIE 107 23 130 28 194 5 7 234 

7. IULIE 77 27 104 32 240 16 6 294 

8. AUGUST 49 7 56 25 121 11 3 160 

9 SEPTEMBRIE 64 51 115 51 191 26 3 271 

10 OCTOMBRIE 66 27 93 33 55 15 1 104 

11 NOIEMBRIE 53 27 80 38 0 23 0 61 

12 DECEMBRIE 35 13 48 22 0 6 0 28 

  TOTAL 745 282 1.027 417 1.032 208 34 1.691 

           

 
TOTAL CÂINI 2.194 

        

 
TOTAL PISICI 524 

        

 
TOTAL GENERAL 2.718 

         
 

                                                 
1
 Aceste numere sunt orientative. Pentru numerele oficiale, este necesar să consultați registrele din cadrul centrelor noastre. 
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STERILIZĂRI 2012-20152
 

  

 

 

   AN STERILIZĂRI 
 2012 2.553 
 2013 2.599 
 2014 2.877 
 2015 2.718 * 

Total 10.747 
 

   AN STERILIZĂRI 
 2012 861 
 2013 160 
 2014 816 
 2015 1.066 
 Total 2.903 
 

   *2.194 de câini și 524 de pisici.  

            

                                                 
2
 Datele se referă la orașele Cernavodă și Medgidia și la satele limitrofe (Siemeni, Rasova, Castelu, Făclia, Satu Nou, Mircea Vodă, Tortoman, etc.). Aceste numere sunt 

orientative, în privința numerelor oficiale fiind nevoie să consultați registrele din cadrul centrelor noastre.  
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De semnalat noul record de sterilizări, care s-a înregistrat în cadrul proiectului clinicii mobile cofinanțat de Dogs 

Trust UK: s-a ajuns la umărul de 1.066 de câini și pisici sterilizate în mediul rural, unde nu există servicii veterinare 

adecvate. Cercetarea sociologică efectuată în paralel demonstrează că în zona rurală există între 15.000 și 18.000 

de câini cu stăpân (fără orașele Cernavodă și Medgidia), un număr exorbitant, din care câinii sterilizați (la sfârșitul lui 

2015, adică după activitatea desfășurată) reprezintă doar între 28% și 35%. Semnificativ este faptul că din 

cercetarea efectuată reiese că 85% din câinii sterilizați au fost operați de medicii din cadrul organizației Save 

the Dogs, ceea ce indică în mod clar că, fără ajutorul prețios al clinicii mobile, doar o parte nesemnificativă de câini 

ar fi încetat să se reproducă.  

 

Mai jos, prezentăm un detaliu al activității desfășurate de Save the Dogs în colaborare cu Dogs Trust UK, cu 

autoritățile locale implicate și cu Clinica Filosvet din Medgidia (date la care trebuie să adăugăm 31 de câini sterilizați 

în clinica mobilă din împrejurimile Mangaliei și care fac parte din altă inițiativă privată): 

 

Clinica Mobilă - Dogs Trust și Save the Dogs - 2015   

Sat Săptămână 
    Câini 

sterilizați          F      M Pisici Cip câini Urgențe 

Remus Opreanu I 15 11 4 2 15 0 

Castelu II 46 26 20 6 38 1 

Tortoman III 60 27 33 4 61 1 

Nisipari IV 33 16 17 2 25 0 

Rasova V 46 18 28 0 46 0 

Cochirleni VI 47 23 24 2 45 1 

Cuza Vodă VII 47 31 16 0 47 0 

Mircea Vodă VIII 47 26 21 1 42 0 

Satu Nou IX 53 24 29 4 51 0 

Poarta Albă X 45 26 19 2 44 1 

Siemeni XI 48 29 19 1 48 0 

Ciocârlia XII 52 39 13 2 34 0 

Mircea Vodă XIII 45 21 24 0 42 0 

Peștera XIV 50 26 24 1 42 0 

Saligny-Făclia XV 46 28 18 3 46 0 

Valea Dacilor XVI 29 18 11 0 29 0 

Peștera/Ciocârlia XVII 46 21 25 0 37 0 

Saligny-Făclia XVIII 54 26 28 2 54 1 

Nisipari/Saligny-Făclia XIX 56 28 28 0 48 0 

Castelu/Poarta Albă XX 44 32 12 0 41 0 

Poarta Albă/Tortoman XXI 37 17 20 1 36 0 

Cuza Vodă/Satu Nou XXII 55 30 25 1 49 0 

TOTAL   1001 543 458 34 920 5 
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În sfârșit, în anul 2015, în adăposturile noastre au intrat 567 de câini și 95 de pisici noi, iar la data de 31/12/2015 

găzduiam 520 de câini la Cernavodă și 139 de câini la Medgidia, pe lângă cele 30 de pisici de la Cernavodă și 15 din 

adăpostul de pisici de la Medgidia. 

 

Câini la Cernavodă/FOJ  520 

Pisici la Cernavodă 30 

Câini a Medgidia 139 

Pisici la Medgidia 15 

 

De subliniat faptul că anul acesta s-a acordat o mare importanță identificării și înregistrării câinilor, în special la 

Cernavodă, în aplicarea legii  258/2013 care prevede obligativitatea acestui lucru, împreună cu sterilizare propriului 

animal domestic. 

 

Doar la Cernavodă, în cadrul proiectului de identificare (și sterilizare) door-to-door desfășurat în claborare cu 

municipalitatea, au fost identificați 720 de câini, iar la Medgidia, 604. Încă 920 de câini au fost identificați prin 

implantarea de microchip (și toți sterilizați) în zonele rurale din jurul acestor orașe, prin intermediul clinicii mobile. Toți 

câinii (un total de 2.230, față de 1.381 în anul anterior) au fost, așadar, înregistrați de veterinarii noștri în RECS, 

Registrul Naționa de Evidență a Câinilor cu Stăpân, operațional din 2014.  
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ACȚIUNI DE IDENTIFICARE A CÂINILOR 2013-2015*3
 

 
 

   

  

 

       

          

          

          

          

          AN MICROCIPURI  
        2013 892 
        2014 1.381 
        2015 2.230 
        Total 4.503 
        

           

 

 

 

 

 

 

*Programul a demarat doar la Medgidia în anul 2013, când încă nu exista registrul de evidență a câinilor.  
Din martie 2014, toți câinii sunt înregistrați în registrul de evidență a câinilor.  

 

                                                 
3
 Datele se referă la orașele Cernavodă și Medgidia și la satele limitrofe (Siemeni, Rasova, Castelu, Făclia, Satu Nou, Mircea Vodă, Tortoman, etc.) Aceste numere sunt 

orientative, în privința numerelor oficiale fiind nevoie să consultați registrele din cadrul centrelor noastre.  
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Grație partenerilor noștri din Europa și a activității organizației Save the Dogs Italia, adopțiile au continuat să fie în număr mare, chiar dacă în scădere față de anul 

2014: tendința rămâne însă negativă în ultimii ani, însă speranța este ca în 2016 să se producă o reluare a creșterii numărului de animale primite în sânul familiilor din 

Europa. Suferă în mod deosebit adopțiile în Italia, în timp ce adopțiile în Suedia au înregistrat o creștere exponențială, așa cum tot în creștere sunt în ultimii doi ani și 

adopțiile în Elveția. Din cele 542 de adopții realizate, 41 se referă la animale (38 de câini și 3 pisici) provenite de la asociația STAAD din Neptun, pe care Save the 

Dogs a ajută de câțiva ani. 

ADOPȚII 2012-2015 

AN ADOPȚII 
        2012 654 
 

       2013 588 
        2014 573 
        2015 542 * 

       Total 2.357 
        

          *39 de adopții locale finalizate 

        

          

          ANUL 2015 ADOPȚII 2015 
        Italia 140 
        Suedia 236 
        Elveția 112 
        România 39 
        Altele 15 ** 

       Total 542 *** 
                 **Finlanda, Germania, Principatul Monaco 

           ***464 de câini și 78 de pisici
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Mai jos, tabelele centralizatoare privind adopțiile: 

 

Tip Destinație Adopții 2015 Adopții 2014 

Câini 

ITALIA 120 186 

SUEDIA 200 146 

ELVEȚIA 99 79 

FINLANDA 11 21 

GERMANIA ȘI MONACO 3 14 

ROMÂNIA 31 39 

Total câini 464 485 

Pisici 

ITALIA 21 47 

SUEDIA 36 11 

ELVEȚIA 13 9 

ROMÂNIA 8 20 

Total pisici 78 88 

Total adopții efectuate 542 573 
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2.1.2 Proiectul de salvare a cabalinelor  

 

Proiectul de protecție a cabalinelor din regiunea Constanței este în continuă dezvoltare. În primul rând, prin 

programul de verificare la domiciliu a măgarilor din județ, prin intermediul controalelor făcute de veterinarii și de 

potcovarii noștri, proiect susținut de partenerul The Donkey Sanctuary. Acest proiect ne permite să monitorizăm 

numărul și starea de sănătate a măgarilor din județ, evitând abandonul și abuzurile. Sunt pozitive și rezultatele 

proiectului similar pentru caii cu stăpân pentru depășirea perioadei de iarnă: caii sunt examinați de medicii noștri 

veterinari și stăpânilor și se oferă pături, căpăstruri, perii, vitamine și alte suplimente alimentare pentru a le ușura 

trecererea prin acest anotimp. Amintim că toți beneficiarii noștri sunt, în general, familii foarte sărace și/sau de etnie 

romă, care locuiesc în zone rurale, fără să aibă posibilitatea de acces la serviciile veterinare și care folosesc calul 

sau măgarul pentru munca zilnică și pentru întreținerea familiei. 

  

În adăpostul nostru, Footprints of Joy, în anul 2015, au intrat încă doi măgari și au ieșit patru (două decese din 

motive de bătrânețe, două eutanasii din motive grave de sănătate). Au intrat încă 2 cai noi și tot atâția au decedat. 

Amintim pierderea lui Sile, măgărușul cel bătrân care a fost printre primii utilizați în urmă cu câțiva ani în onoterapie, 

și a lui Mugurel, calul cel bătrân cu probleme pulmonare, de mulți ani găzduit la FOJ. 

 

Cai din adăposturile noastre 10 

Măgari din adăposturile noastre 59 

Măgari examinați în regiunea 
Constanța 

83 

 (în 11 sate) 

Cai examinați în regiunea 
Constanța 

56 

(în 11 sate) 

Măgari implicați în onoterapie la 
Brădet - Brașov 2 

Copii care au beneficiat de 
onoterapie în 2015 23 

 

 

2.1.3. 2.1.2 Proiectul de terapie cu măgari 

 

2015 a fost și anul de mare succes al proiectului It is Donkey Time! Aceasta, la Cernavodă, unde s-a bucurat și de 

o mare acoperire mediatică. Beneficiari au fost 18 copii între 4 și 10 ani cu probleme care cuprind autismul, 

hiperactivitatea, de la probleme motorii la sindroame spastice. Cu toții au beneficiat de cel puțin 8 săptămâni de 

terapie complementară în cadrul centrului Footprints of Joy, unii dintre ei, de toate cele 16 săptămâni organizate din 

mai până în septembrie 2015. Copiii au fost asistați de un expert kinetoterapie și de un asistent social, care au folosit 

fișe specifice de monitorizare a progreselor pentru fiecare ședință efectuată (circa 50 de minute).   

Din analiza rezultatelor prezentate cu ocazia Conferinței locale organizate în octombrie 2015 a reieșit că toți copiii 

care au participat au avut parte de beneficii obiective în urma aplicării terapiei. Copiii care nu au lipsit au obținut  
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rezultate excelente (4 din 18), iar cei care 

au avut o participare la cel puțin 75% din 

ședințe au ajuns, în orice caz, la rezultate 

încadrate între bine și foarte bine. 12 copii 

au atins 80% dintre obiectivele propuse de 

kinetoterapeut la începutul parcursului lor.  

 

Pozitiv este și bilanțul noului program de 

onoterapie desfășurat în cadrul Centrului 

Județean pentru copiii orfani (circa o sută 

din cei prezenți, unii cu dizabilități) din 

Brădet, județul Brașov, une au fost duși 2 

măgăruși (Gogu și Remy) pentru a derula 

un proiect pilot în colaborare cu autoritățile 

județene din Brașov. 5 copii cu autism au beneficiat de această terapie, timp de 5 săptămâni, și aceasta încheiată cu 

rezultate optime. Anul viitor va continua, așadar, cu un număr mai mare de copii, din momentul în care și bunăstarea 

măgărușilor va fi verificată de medicii noștri veterinari. 

 

2.1.4. Proiectul educațional  

 

Proiectul educațional al oranizației Save the Dogs Romania, din perioada ianuarie - iunie 2015, sponsorizat de 

WAP (World Animal Protection) a ajuns la numărul de  1.165 de copii cu vârste cuprinse între 6 și 11 ani, din 

treisprezece sate din zonele rurale în care a operat și clinica mobilă. Anul acesta, ne-am concentrat asupra acelor 

zone unde era mai mare nevoie față de 

Cernavodă și Medgidia, unde 

programul educațional se derulează de 

peste trei ani. Lecțiile - două cursuri la 

distanță de o lună - s-au desfășurat în 

13 școli, dintre care multe 

beneficiaseră și de o vizită la adăpostul 

nostru, Footprints of Joy, în timpul 

„Săptămânii altfel” (în 2015, 430 de 

copii au vebit să ne viziteze), moment 

în care copiii au avut ocazia să ne vadă 

câinii și măgarii, precum și să le pună 

întrebări medicilor veterinari, care le-au 

răspuns și au aprofundat temele depsre 

protecția animalelor. O inițiativă frumoasă pentru a dezvolta tot mai mult activitatea asociației noastre.  În satele 

limitrofe, s-a desfășurat, în schimb, o dublă intervenție educațională: una, adresată copiilor din școli, cealaltă, 

destinată adulților, cu răspândirea de material didactic și cu efectuarea de consultații la domiciliu în cadrul 

programului clinicii mobile. 
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2.2 Indicatorii economici 

 

În această secțiune sunt înscrise datele asociației în ansamblul ei, pentru a crea o imagine de natură cantitativă 

asupra activității și structurii organizației Save the Dogs Romania. 

 

Personalul a rămas stabil în ansamblu (în jurul a 50 de unități, 

plus consultanții veterinari), însă, în anul 2015 au avut loc multe 

înlocuiri (mai ales la nivel de management), ceea ce a dus la 

constituirea unei noi structuri operaționale, aflate încă în curs de 

definire. În particular, persistă dificultatea cronică de a găsi medici 

veterinari dispuși să lucreze în adăposturile noastre de câini.  

 

De semnalat, de asemenea, creșterea constantă a procedurilor 

birocratice indispensabile pentru gestionarea structurilor noastre 

și a asociației în conformitate cu legile în vigoare, cu un volum de 

muncă important, atât pentru personalul medical cât și pentru 

personalul administrativ.  

 

 

În sfârșit, o mare importanță pentru Save the Dogs  o au voluntarii locali și străini care, în fiecare an, petre câteva 

zile în cadrul structurilor noastre, atât pentru a facilita socializarea câinilor, cât și pentru a da o mână de ajutor în 

cadrul evenimentelor organizate cu locuitorii și cu școlile locale. În anul 2015, 78 de voluntari din toată Europa ne-

au acordat măcar două zile de muncă. 

De semnalat faptul că în ultimii doi ani, unii voluntari au devenit stabili, luând parte în mod continuu la activitatea 

asociației. 

 

 

 

   
 

 

 

 

PERSONAL (03/2016) 52 

Directori 

Funcționară relații externe 

Funcționari administrativi 

Funcționari adopții int. 

Responsabil logistică 

Educatori 

Veterinari  

1 

1 

3 (1 part-time) 

2 

1 

1 

3 

Asistenți veterinari 4 

Șoferi 

Capturatori specializați 

3 

2 

Muncitori specializați 29 (1 part-time) 

Paznici  2 

VOLUNTARI 78 

România 

Italia 

Suedia 

Elveția 

8 

10 

50 

6 

UK 

Finlanda 

Danemarca 

1 

2 

1 
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3. Conducerea și administrarea asociației SAVE THE DOGS Romania 

 

Save the Dogs Romania este o asociație română, al cărei organ de conducere este Adunarea generală a asociaților. 

Adunarea generală numește un Consiliu Director și în cadrul lui, un Președinte, un Trezorier și un Consilier. 

Adunarea generală verifică anual alegerile operate de Consiliul Director, care se reunește de trei ori pe parcursul 

anului, și de Președinte, care este, de asemenea, reprezentantul legal ala asociației. 

 

Structura profesională este stabilită conform organigramei următoare: 

 

 

Adunarea generală a Asociaților 

Consiliul Director 

Președinte 

Director General 

 

 

 

 

Câini și pisici Cernavodă   Administrație generală 

         Câini și pisici Medgidia     Proiectare și dezvoltare 

Măgari și Cai 

Adopții internaționale            

          Proiect educațional 

  Proiect de onoterapie 

          

   

Asociații au un rol politic, în timp ce structura profesională are rolul tehnic operațional. Asociații sunt responsabili, 

prin intermediul Consiliului Director, de planificarea strategică și de fixarea obiectivelor și a obligațiilor economice și 

sociale de respectat. Structura profesională încearcă să urmeze aceste obiective și, în același timp, să verifice 

obligațiile sociale. 

 

Toți membrii Consiliul Director sunt aleși de asociați și niciunul dintre ei nu este remunerat pentru ativitatea 

desfășurată. În cadrul structurii profesionale, Direcția Generală este responsabilă de echilibrul economic al 

asociației, de verificarea atingerii obiectivelor și a obligațiilor stabilite de Consiliul Director, precum și de proiectarea 

în colaborare cu Consiliul Director. Administrația centrală este reponsabilă de realizarea certificării bilanțului, în timp 

ce coordonatorii de zonă sunt responsabili de fiecare obiectiv stabilit pentru îndeplinirea corectă a misiunii asociației.
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Date de contact 

 

Sediul legal: 

 

Strada Medgidiei H4 Sc. C, Et. 3, Ap.52 

Cernavodă - 905200 

 

 

Noul sediu administrativ: 

 

Strada Alecsandri 12 

Cernavodă - 905200 

 

 

 

 

 Celelalte puncte de lucru sunt:  

 

 

 

 

 

 

Pentru alte informații, puteți scrie la adresa: romania@savethedogs.ro sau să sunați la numărul +40 (0)241235081. 

 

 

Adăpostul Footprints of Joy 

Str. Hinog, 1  

 905200 Cernavodă 

Adăpostul de câini din 

Cernavodă 

Str. Canalului, 1  

 905200 Cernavodă 

 

Adăpostul de câini din 

Medgidia 

Str. Republicii, 121  

905600 Medgidia 

 

mailto:romania@savethedogs.ro

