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1.  Asociația și misiunea sa  

Asociația a fost înființată pentru a da un răspuns situației tragice care afectează câinii fără stăpân din 

România, sute de mii de animale ucise în fiecare an, un fenomen endemic scăpat de sub control. STD își 

propune promovarea în România a unei culturi care să recunoască animalelor (în special celor de 

companie și cabalinelor) o serie de drepturi fundamentale, considerând că societatea are o 

responsabilitate de tutelă legată atât de valoarea obiectivă a fiecărui individ, întrucât este dotat de 

sentimente, deci capabil de a suferi, cât și de rolul pozitiv și de neegalat pe care animalele îl dețin în 

societatea umană. 

STD își propune să lupte împotriva fenomenului câinilor fără stăpân printr-o abordare integrată, urmând 
recomandările ale ICAM  (International Companion Animal Managament), care să  includă: 

 Activități veterinare calificate pe teren, în colaborare cu autoritățile locale, în favoarea 

populației canine, feline și cabaline și - indirect - populației locale;  

 Activități educative, campanii de voluntariat și campanii de sensibilizare care să încurajeze 

reflecția asupra raportului corect între oameni și animale și să promoveze atitudini de 

compasiune și responsabilitate din partea cetățenilor, în special a generațiilor tinere;  

 Activități de identificare și înregistrare a populației canine pentru a preveni abandonurile și a 

încuraja gestionarea corespunzătoare a animalelor de companie, prin responsabilizarea 

stăpânilor; 

 Activități de lobby și advocacy pentru îmbunătățirea la nivel  local, național și internațional a 

legilor și reglementărilor cu privire la gestionarea animalelor din România.  

2.  Raport de misiune 2014 pe scurt  

 

În timp ce 2013 a fost pentru Save the Dogs and other Animals un an de consolidare (a se vedea, de 

asemenea, revista Save anul 2, nr. 3) 2014 a fost anul recordurilor: în ceea ce privește volumul de 

activitate al Clinicii Mobile în mediul rural din jurul orașelor Cernavodă și Medgidia, numărul de măgari 

tratați în cadrul programului de îngrijire la domiciliu, numărul de câini înregistrați în RECS 

(Registrul de Evidență al Câinilor cu Stăpân). De asemenea, putem afirma că am creat, prin acorduri 

scrise, o zonă geografică "no kill" vastă, care se extinde de la Cernavodă la mare până la aeroportul din 

Constanța, trecând prin Medgidia, Mircea Vodă, Centrala Nucleară CNE Cernavodă și fabrica de ciment 

Lafarge din Medgidia. 

 

Prin urmare a fost un an pozitiv, deși a început cu aplicarea noii legi privind gestionarea câinilor fără 

stăpân (258/2013), care nu permite asociațiilor să aplice metoda recunoscută de gestionare a câinilor 

fără stăpân Trap Neuter and Release. Legea - prin care se dispune uciderea câinilor la 14 zile după 

intrarea lor în adăposturile publice - face mai dificilă gestionarea de zi cu zi a adăposturilor ale STD din 

cauza spațiului limitat și numărului mare de animale care intră și care care nu mai pot fi eliberate.  
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Asociația a încercat să facă față acestor noi constrângeri introduse de legislație printr-o incrementare a 

programelor de sterilizare și identificare a câinilor cu stăpân, concentrându-se în același timp asupra 

zonelor rurale, unde abandonurile și abuzurile asupra animalelor sunt mai frecvente din cauza 

contextului social extrem de înapoiat. 

 

Din păcate cadrul politic general rămâne destul de descurajator, nu numai pentru că nu par a exista 

semne ale unei iminente revizuiri a legii, cât și din cauza lipsei absolută de interlocutori pentru asociații. 

La sfârșitul anului 2014  președintele ANSVSA (cu care începusem un dialog fructuos) a demisionat și nu 

a fost încă înlocuit, în timp ce Departamentul de Poliție a Animalelor stabilit în cadrul ANSVSA nu a 

intrat niciodată în funcțiune și riscă  dimpotrivă  să fie dezmembrat. Speranța noastră este ca să se 

ajungă cât de curând la o revizuire a legii.  
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Activitatea din 2014 

3.  Proiectele și indicatorii sociali  

3.1. Sterilizările și gestionarea populației canine în Cernavodă și Medgidia 

Sterilizările de câini și pisici promovate de către Save the Dogs în orașele Cernavodă și Medgidia și în 

zonele rurale din împrejur au crescut față de anul 2013 (+10%).  Mai jos tabelele recapitulative. Cu 

culoarea gri am evidențiat lunile în care Clinica Mobilă s-a desplasat în satele din jurul orașului 

Medgidia. 

 

NR. LUNĂ 

CERNAVODĂ 

CÂINI PISICI TOTAL TOTAL 
GENERAL M F TOTAL M F TOTAL M F 

1. IANUARIE   6 33 39 10 17 27 16 50 66 

2. FEBRUARIE   16 39 55 14 35 49 30 74 104 

3. MARTIE   33 54 87 19 22 41 52 76 128 

4. APRILIE   23 48 71 2 28 30 25 76 101 

5. MAI   28 43 71 10 23 33 38 66 104 

6. IUNIE   36 67 103 11 11 22 47 78 125 

7. IULIE   22 49 71 11 23 34 33 72 105 

8. AUGUST   36 48 84 8 11 19 44 59 103 

9 SEPTEMBRIE 27 54 81 7 22 29 34 76 110 

10 OCTOMBRIE 26 62 88 6 14 20 32 76 108 

11 NOIEMBRIE 48 49 97 4 19 23 52 68 120 

12 DECEMBRIE 15 28 43 5 1 6 20 29 49 

  TOTAL   316 574 890 107 226 333 423 800 1223 

 
    

         

NR. 
 

LUNĂ 

MEDGIDIA ȘI CLINICA MOBILĂ 

CÂINI PISICI     TOTAL TOTAL 
GENERAL M F TOTAL M F TOTAL M F 

1. IANUARIE   11 27 38 6 15 21 17 42 59 

2. FEBRUARIE   6 21 27 3 20 23 9 41 50 

3. MARTIE   26 46 72 21 44 65 47 90 137 

4. APRILIE   14 36 50 13 27 40 27 63 90 

5. MAI   54 151 205 20 44 64 74 195 269 

6. IUNIE   61 101 162 7 38 45 68 139 207 

7. IULIE   99 133 232 12 20 32 111 153 264 

8. AUGUST   46 98 144 12 31 43 58 129 187 

9 SEPTEMBRIE 33 102 135 3 25 28 36 127 163 

10 OCTOMBRIE 32 39 71 10 41 51 42 80 122 

11 NOIEMBRIE 19 32 51 4 28 32 23 60 83 

12 DECEMBRIE 10 13 23 4 6 10 14 19 33 

  TOTAL 411 799 1210 115 339 454 526 1138 1664 

   
         

 
TOTAL 2014 

 
2887 ANIMALE 

       

 
DINTRE CARE 

 

2100 CÂINI 
       

   

787 PISICI 
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Câini și pisici sterilizate 2014 Câini și pisici sterilizate 2013 Câini și pisici sterilizate 2012 

2887 2599 2553 

 

Creșterea sterilizărilor în acest an se datorează în mare parte proiectului Clinicii Mobile derulat în 25 de sate din 

jurul orașelor Cernavodă și Medgidia, un proiect finanțat parțial de către WAP (World Animal Protection) și în 

parte de către donatori privați italieni și străini. Proiectul, cu acordul Primăriilor locale, ne-a permis să 

sterilizăm 816 câini și pisici și să înregistrăm 657 de câini cu stăpân în sate sărace din mediul rural. 

 
Acestea sunt rezultatele activității Clinicii Mobile desfășurată de către Save the Dogs: 

 

Săptămâna 
Câini 

sterilizați 
Câini 

identificați 
Pisici 

sterilizate 
Total animale 

sterilizate 
Sate vizitate 

I 26 26 7 33 Pestera 

II 27 27 5 34 
Remus Opreanu/  

Ciocarlia Sus 

III 45 31 8 53 
Valea Dacilor/  

Scoala primara Harsova 

IV 30 30 18 48 Castelu 

V 54 54 5 60 Rasova/ Cochirleni 

VI 42 42 5 47 Nisipari 

VIII 60 60 13 73 Cuza Voda/ Remus Opreanu 

IX 38 38 7 45 Pestera/ Tortoman 

X 52 52 6 58 Satu Nou 

XI 41 41 2 43 Seimeni/ Dunarea 

XII 56 56 0 56 Mircea Voda/ Valea Dacilor 

XIII 25 0 1 26 Firma privata Mangalia 

XIV 15 15 6 21 Rasova 

XV 51 51 5 56 Ciocarlia Jos/ Ozmancea 

XVI 21 21 6 27 Cobadin/ Izvoru 

XVII 16 16 0 16 Mereni 

XVIII 37 37 3 40 Satu Nou/ Faclia 

XIX 19 19 1 20 Mereni 

XX 16 16 0 16 Saligny 

TOTAL 696 657 120 816  
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În data de 31/12/2014 în cele 3 adăposturi ale noastre se aflau 628 de câini și 52 de pisici în îngrijirea medicilor 

noștri veterinari.  

Câini la Cernavodă/FOJ  494 

Pisici la Cernavodă 41 

Câini la Medgidia 134 

Pisici la Medgidia 11 

 

Remarcăm faptul că în acest an am acordat multă importanță pisicilor prin noi protocoale interne de gestiune a 
felinelor și prin construirea unui nou adăpost pentru pisici în Medgidia - datorită sponsorizărilor unor cetățeni 
italieni privați și partenerilor europeni ai Save the Dogs - precum și prin reconstrucția parțială a adăpostului din 
Cernavodă. Scopul acestor acțiuni este de a oferi cât mai mult confort pisicilor pe care le găzduim în centrele 
noastre. 
 
Adopțiile au continuat să fie susținute de către partenerii noștri europeni și de către munca a STD Italia, într-un 
număr destul de mare deși ușor mai scăzut decât în 2013: trendul rămâne negativ în ultimii ani, dar speranța 
este ca în 2015 să putem înregistra o creștere a numărului de animale adoptate de către familii străine.  
 

Mai jos tabelele recapitulative ale adopțiilor:  

Tip Destinație Adopții 2014 Adopții 2013 Adopții 2012 

Câini ITALIA 186 237 231 

SUEDIA Hundhjalpen 146 128 121 

SUEDIA Dog Rescue - 38 133 

ELVEȚIA 79 44 57 

FINLANDA 21 38 42 
ALTE ȚĂRI  

(Germania și Monaco) 
14 2 0 

ROMÂNIA 39 31 6 

Total câini 485 518 590 

Pisici ITALIA 47 58 46 

ELVEȚIA 9 6 16 

ROMÂNIA 20 6 1 

SUEDIA 11 0 0 

Total pisici 88 70 64 

Total adopții efectuate 573 588 654 
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Din cele 573 de adopțiile făcute 71 se referă la câini (și o pisică) provenind de la asociația STAAD din Neptun pe 

care Save the Dogs o ajută de mai mulți ani. A crescut numărul de adopții locale (39 de câini și 20 de pisici, 

împotriva celor 31 de câini și 6 pisici din anul trecut), ca urmare a campaniilor de promovare a adopțiilor 

realizate în acest an în orașele în care STD își desfășoară activitatea prin afișiere și promovare în școli. 
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În 2014 Save the Dogs a depus un efort deosebit - datorită unor colaborări specifice cu Clinica Veterinară 

Filosvet din Medgidia a Dr. Alina Vasile și cu Primăriile din Medgidia și Cernavodă – pentru identificarea (și 

sterilizarea) câinilor cu stăpân: aceștia sunt câinii cel mai des abandonați în centrele noastre sau pe străzi și 

care trebuie să fie sterilizați dacă se dorește aplicarea corectă și eficientă a unei politici integrate de gestionare 

a populației canine, așa cum sugerează organizații precum ICAM. De la 1 ianuarie 2015, ca urmare a legii 

258/2013 menționate mai sus, identificarea câinilor prin microcipare și înscrierea acestora în RECS (Registrul de 

Evidență al Câinilor cu Stăpân) precum și sterilizarea lor sunt obligatorii, singura noutate pozitivă introdusă.  

 

Save the Dogs a anticipat legea prin lansarea primului program de identificare canină din România deja în anul 

2013 în Medgidia. Câinii au fost înregistrați într-un software privat la dispoziția autorităților sanitar-veterinare 

și în prezent sunt transcriși progresiv în RECS. Programul de identificare a fost extins în 2014 și la Cernavodă și 

pentru ambele orașe am obținut ca cel puțin achiziționarea microcipurilor să fie în sarcina Primăriilor.  

 

Acestea sunt rezultatele în cele două orașe:  

 

Câini identificați la Medgidia prin programul din ușă în ușă 2013 644 

Câini identificați la Medgidia prin programul din ușă în ușă 2014 578 

Câini identificați în zonă cu Clinica Mobilă în 2014 657 

Câini identificați la Cernavodă prin programul din ușă în ușă 2014  394 

TOTAL câini identificați la Cernavodă și Medgidia 2273 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   SAVE THE DOGS AND OTHER ANIMALS  

 

 

 

9 

 

3.2. Proiectul pentru ocrotirea cabalinelor  

Proiectul de ocrotire a cabalinelor din județul Constanța s-a amplificat în anul 2014. S-a intensificat activitatea 

de outreach, vizitele la domiciliu din partea medicilor noștri veterinari, care includ o inspecție generală a stării 

de sănătate a măgarilor, examen dentar și al copitelor, suport pentru stăpâni și monitorizarea eventualelor 

cazuri de abuz. Începută la sfârșitul lunii aprilie și încheiată la mijlocul lunii noiembrie, activitatea a inclus 87 de 

măgari (13 în plus în comparație cu cei 74 din 2013) și 85 de cai, localizați mai ales în cartierul rrom Ali Baba, 

cel mai sărac cartier din Medgidia. 10 cai sunt incluși în cadrul programului special Horse Package finanțat de 

către noul partener Austria Animal Care, care prevede o asistență specifică periodică (3 vizite pe an), furnizare 

de material (ex.: perii, pături, căpestre) și un supliment alimentar și de vitamine cailor prezenți în barăcile din 

Ali Baba, în special pentru a îmbunătăți calitatea vieții lor în timpul iernii. 

 

Mulțumită consolidării în ultimii trei ani a activităților la domiciliu, numărul de măgari abuzați sau abandonați 

este în scădere: în acest an s-au înregistrat  doar patru noi intrări în adăpostul Footprints of Joy, la care se 

adaugă un cal pe nume Punk, un armăsar în vârstă salvat de la abator, care a decedat în cursul anului. 

 

Mai jos numerele detaliate ale proiectului pentru cabaline pe anul 2014:  

 

Cai prezenți la FOJ 10 

Măgari prezenți la FOJ 61 

Măgari vizitați în județul Constanța  87 

Cai vizitați în județul Constanța 85 

Măgari incluși în proiectul de onoterapie în Brădet (Brașov) 2 

Copii care au beneficiat de onoterapie la Centrul Don Orione  60 

Copii care au beneficiat de onoterapie la Cernavodă 5 
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După trei ani proiectul It is Donkey time! în Centrul Don Orione din București s-a încheiat. În 2014 60 de copii 

au beneficiat de 8 ore de terapie cu măgari în mai multe sesiuni în cadrul instituției. Terminarea proiectului se 

datorează problemelor legate de organizarea centrului Don Orione, care nu ne-a dat garanții suficiente de o 

gestionare adecvată a măgarilor implicați în activitățile terapeutice. Imediat după încheierea colaborării cu 

orfelinatul din capitală proiectul de terapie cu măgari al Save the Dogs s-a dublat: un nou program a fost lansat 

la Cernavodă (la cererea Administrației comunale) datorită unei finanțări specifice și un al doilea program a fost 

pregătit în Brădet, sat în județul Covasna. La Cernavodă programul-pilot derulat în 2014 a permis a cinci copii 

cu handicap să beneficieze de 8 ședinte de terapie cu măgari fiecare, ghidați de către un kineto-terapeut 

calificat. Acesta este un rezultat important pentru aceste familii, având în vedere că la Cernavodă persoanele 

nu arată în public cu ușurință un copil cu handicap. Rezultatele – verificate după fiecare sesiune de terapie de 

către responsabili ai serviciilor sociale comunale - au fost surprinzătoare și beneficiile pentru copii au fost 

evidente, în special în ceea ce privește partea psiho-emoțională. În 2015 va fi lansat un program mai amplu de 

activități pentru 20 de copii finanțat de către Fundația Paideia din Torino. 

 

În Brădet, în schimb, o instituție pentru minori condusă de către Consiliul județean Brașov, ne-a solicitat - 

având în vedere succesul experienței de la Centrul Don Orione – să introducem un program de terapie cu 

măgari în propria structură, în beneficiul celor aproximativ 100 de copii găzduiți, dintre care mulți cu autism sau 

cu alte dizabilități. Doi măgari au fost transferați de la Footprints of Joy la Brădet, unde un proiect structurat va 

fi lansat în luna mai. Între timp, în 2014 s-au construit un hambar și un țarc mare și au fost instruiți operatorii 

implicați în proiect, în timp ce copiii au fost deja în măsură să se bucure de compania plăcută a celor doi 

măgăruși. 
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3.3. Proiectul educațional  

Proiectul educațional al STD România derulat din Ianuarie până în Iunie 2014 a inclus 2.444 de copii cu vârsta 

cuprinsă între 6 și 11 ani (în 2013 au fost 2.635). Lecțiile, două ore o dată pe lună, au avut loc în 10 școli (7 la 

Medgidia și 3 la Cernavodă) și au implicat aproximativ 120 de clase și 150 de profesori. Aproximativ 700 de 

copii (în 2013 au fost 400) au venit în vizită la FOJ în cursul “săptămânei altfel”.  

 

 
 

În plus proiectul a prevăzut, de asemenea, organizarea de evenimente paralele pentru a stimula respectul față 
de câini și alte animale de care Save the Dogs se ocupă. În special menționăm expoziția de lucrări artistice din 
Medgidia "Pentru că iubim cățeii" cu participarea viceprimarului Medgidiei și a o sută de copii cu familiile lor, 
precum și acțiunea de conștientizare a personalului STD din 5 decembrie, cu ocazia Zilei Internaționale a 
voluntariatului la Liceul Nicolae Bălcescu din Medgidia. 
  
În sfârșit menționăm  organizarea sărbătorirei Footprints of Joy la Cernavodă pe 4 octombrie în ocazia Zilei 
Mondiale a Animalelor, cu prezența Clinicii Mobile pentru indentificarea și înregistrarea gratuită a câinilor în 
registrul de evidență,  vizite ghidate la adăpost și concursul cel mai bun câine/stăpân. Evenimentul a avut ca 
nași pe Mihai Trăistariu și Mircea Solcanu. 

 

 

În cele din urmă proiectul de educație canină în 

colaborare cu penitenciarul Poarta Albă a continuat cu 

succes și 5 noi deținuți au participat o zi pe săptămână 

la activități de formare și voluntariat la centrul nostru 

din Medgidia, obținând după 3 luni licență de educator 

canin. Proiectul va începe din nou în scurt timp cu alți 

cinci deținuți. 
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4.  Indicatori cantitativi și economici  

În această secțiune sunt conținute datele asociației pentru a oferi o imagine clară a activității și structurii a STD 

în România. 

 

 

 

Save the Dogs a crescut mult în ultimii ani în ceea ce privește personalul, 

consultanții externi, salariile minime (majorate conform legii, de 

asemenea, în ianuarie 2015), formarea medicilor veterinari și a 

personalului cu privire la securitate. 

Acest lucru a dus la o creștere a cheltuielilor curente pentru personal, dar 

a însemnat de asemenea crearea unei structuri mai solide și mai eficiente 

decât înainte. Am lucrat mult pentru Securitatea și Sănătatea la locul de 

Muncă: inspecția de la ITM (Inspectoratul Teritorial de Muncă) nu a 

evidențiat nereguli și nu a produs nici o "recomandare utilă", un fapt 

foarte rar în județul Constanța. 

 

 

 

 

 

 

 

Voluntarii locali și străini continuă să aibă un rol important pentru STD. Aceștia 

vizitează anual adăposturile noastre pentru a socializa cu câinii sau pentru a da 

o mână de ajutor în organizarea evenimentelor pentru cetățeni și școlile locale. 

În 2014 88 de voluntari din toată Europa (au fost 80 în 2013) ne-au dedicat cel 

puțin două zile din timpul lor: un ajutor esențial pentru asociație! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL (01/2015) 50 

Directori 

Angajat relații externe 

Angajați administrativi 

Angajați adopții int. 

Responsabil logistică 

Educatori 

Data-entry 

Veterinari  

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

3 

Asistenți veterinari 4 

Șoferi 

Capturatori calificați 

3 

2 

Muncitori calificați 27 

Paznici 2 

VOLUNTARI 88 

România 

Italia 

Suedia 

Elveția 

17 

12 

35 

11 

UK 

Finlanda 

Argentina 

5 

7 

1 



 

   SAVE THE DOGS AND OTHER ANIMALS  

 

 

 

13 

 

5.  Conducerea și gestionarea a STD România 

STD România este o asociație de drept român a cărei organ de control este Adunarea Generală a membrilor. 

Adunarea desemnează un Consiliu Director și în interiorul acestuia un președinte, un vicepreședinte și un 

trezorier. 

Adunarea  revizuie anual deciziile luate de către Consiliul Director, care se întrunește o dată sau de mai multe 

ori pe an, și de către Președinte.  

 

Structura profesională este definită în baza organigramei următoare:   

 

Adunarea Membrilor 
Consiliul Director 

Președinte 
Director General 

 

 

 

 

Proiect câini Cernavodă   Administrație generală și contabilitate  

         Proiect câini Medgidia    Proiectare și dezvoltare 

Proiect Clinica Mobilă         Comunicare și PR   

         Proiect cai&măgari  

         Adopții internaționale  

         Proiect educațional 

         Proiect Onoterapie 

   

Membrii joacă un rol politic, în timp ce structura profesională joacă un rol tehnic și operațional. Membrii sunt 

responsabili prin Consiliul Director de planificarea strategică și de stabilirea obiectivelor și a restricțiilor 

economice și sociale care trebuie respectate. Structura profesională urmărește să atingă aceste obiective și, în 

același timp, verifică restricțiile sociale. 

 

Toți membrii Consiliului Director sunt aleși de către membri și nici unul dintre ei primește o compensație 

pentru munca sa. În structura profesională Directorul General este responsabil de echilibrul economic al 

asociației, de verificarea realizării obiectivelor și restricțiilor impuse de Consiliul Director, precum și de 

proiectarea în colaborare cu Consiliul Director. Administrația centrală este responsabilă de realizarea certificării 

bugetului, în timp ce coordonatorii de proiecte sunt responsabili de obiectivele stabilite pentru realizarea 

corespunzătoare a misiunii asociației. 

 



 

   SAVE THE DOGS AND OTHER ANIMALS  

 

 

 

14 

 

6.  Partenerii ai STD și sediile  

Partenerii și donatorii oficiali ai STD România sunt: 

 

- Save the Dogs and other Animals – Italia (din 2005) 

- The Donkey Sanctuary – UK (din 2008) 

- Friends of Homeless Dogs – Finlanda (din 2007) 

- Hundhjalpen – Suedia (din 2005) 

- Animal Care – Austria (din 2013) 

- Horses on Death Row – USA (din 2013) 

- Fundația Susy Utzinger– Elveția (din 2013) 

- CNE Cernavodă – România (din 2013) 

- Primăria Cernavodă – România (din 2002) 

- Primăria Medgidia – România (din 2005) 

- Lafarge Medgidia – România (2014) 

- Penitenciar Poarta Albă - (din 2013)  

- Aereoportul Mihail Kogălniceanu din Constanța – (din 2012) 

 

Sediul legal și birourile asociației se află la adresa: 

 

Cernavodă - 905200  Strada Medgidiei H4 Sc. C, Et. 3, Ap.52 

 

Celelalte sedii operative sunt:  

 

Adăpostul Footprints of Joy: str. Hinog, 1 – 905200 Cernavodă 

Adăpostul Cernavodă: str. Canalului, 1 – 905200 Cernavodă 

Adăpostul Medgidia: str. Republicii, 121 – 905600 Medgidia 

 

Pentru mai multe informații ne puteți scrie la adresa: 

romania@savethedogs.ro.   

 

Activitățile STD au fost rezumate într-un videoclip în limba italiană cu 

subtitrare în limba engleză și română pe care îl puteți viziona la link-ul: 

http://www.youtube.com/watch?v=gq2osIm-rXc&feature=youtu.be  

 
 

Constanța, cățelușa salvată în timpul vizitei membrilor STD Italia care a fost adoptată în Italia   
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