
Save the dogs: Ileana, o femeie văduvă în vârstă de 83 de ani care se întreține dintr-o pensie modestă a dorit ca 
animalul ei de companie, Bobiță, să fie sterilizat și înregistrat gratuit de către Save the Dogs.

Gestionarea populației canine în 
Cernavodă, România
Context Global
De mai bine de 30 de ani noi, cei de la World Animal 
Protection, oferim consultanță și susținem guvernele în ceea 
ce privește gestionarea umană a populației canine. Împreună 
construim o lume unde oamenii respectă și prețuiesc câinii 
și se comportă cu compasiune, pentru a pune bazele unei 
conviețuiri în armonie.

Acolo unde există probleme, cum ar fi transmiterea rabiei sau 
atacuri ale câinilor, susținem programele multilaterale și umane de 
gestionare a populației canine, punând accentul pe programul 
Sănătate pentru toți1 (One Health). Aceste programe se adresează 
cauzelor fundamentale asociate cu câinii care umblă liberi, reușind, 
în același timp, să îmbunătățească și bunăstarea lor.  

Respectăm metodologia pentru gestionarea populației canine, 
propusă de către Coaliția Internațională pentru Gestionarea 

Animalelor de companie2. Aceasta include: educația și pregătirea; 
asistență medicală primară pentru câini (vaccinare și controlul 
reproducerii); identificare și înregistrare; legislație; centre de adăpost 
și relocare, precum și limitarea accesului la resurse precum resturile 
de mâncare.

Studiu de caz 

În acest studiu de caz schițăm pașii pe care i-au făcut organizația 
noastră parteneră, Save the Dogs încă din anul 2002, cu scopul 
de a iniția un program de gestionare umană a populației canine în 
Cernavodă, România. Vom arăta cum abordarea lor amplă oferă 
avantaje atât pentru câini, cât și pentru comunitățile din jurul lor.
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Footprints of Joy: World Animal Protection vizitează Footprints of Joy, în dreapta Sara Turetta.

Crearea unui program de gestionare umană a populaţiei 
canine
Primul pas care trebuie făcut în direcția creării unui program 
uman și viabil de gestionare a populației canine îl reprezintă 
specificarea clară a problemei și identificarea grupurilor țintă 
afectate. Trebuie să se evalueze și să se înțeleagă factorii
care accelerează dezvoltarea acestor probleme3.

România are o populație canină mare, formată din câini care 
umblă liberi; unii dintre ei au stăpân, alții nu. În special în zonele 
rurale există un număr mare de câini. De decenii populația canină 
reprezintă o problemă greu de gestionat. Cauza este posibil politica 
de urbanizare din anii 80. În acea perioadă oamenii au fost mutați 
din zonele rurale în apartamente la oraș, și mulți dintre aceștia au 
fost nevoiți să își lase în urmă câinii să se descurce singuri.

Conform  ANSVSA (Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și 
pentru Siguranța Alimentelor) există aproximativ 4 milioane de câini 
cu stăpân în România. Nu se cunoaște numărul câinilor fără stăpân. 
Nu s-a efectuat niciun studiu corespunzător, pentru a determina 
numărul de câini fără stăpân, însa cifrele variază între 500.000 
și 3 milioane4. Într-o încercare de a controla populația canină, în 
Romania s-a folosit periodic metoda sacrificării5; această metodă 
s-a dovedit însă a nu avea niciun efect, dat fiind că problema încă 
există.

Pe data de 25 septembrie 2013 a fost introdusă o nouă lege 
pentru controlul populație canine6, 7  ca un răspuns la moartea 
unui băiețel în urma unui atac al câinilor, produs în aceeași lună. 
Această lege impune sterilizarea tuturor câinilor comunitari, un 
sistem de identificare a tuturor câinilor, folosind metoda microcipării 
alături de înregistrarea informațiilor într-o bază de date națională și 
adăpostirea în centre a tuturor câinilor de pe stradă. Câinii trebuiau 
păstrați timp de 14 zile în adăposturi; după această perioadă, câinii 
urmau să fie eutanasiați, indiferent de starea de sănătate a acestora. 
Aceste specificații din lege, precum și știrile legate de tratamentul 
inuman aplicat câinilor, dar și sacrificarea acestora au generat mari 
proteste la nivel internațional. În 2014 World Animal Protection a 
luat legătura cu autoritățile naționale și locale din România, precum 

și cu ONG-uri, pentru a obține susținerea lor în găsirea unei soluții 
umane cu privire la problemele legate de gestionarea populației 
canine.

La ora actuală, suntem activi la nivel național și local, oferind 
exemple pozitive alături de organizațiile noastre partenere, Save 
the Dogs din Cernavodă și Asociația Milioane de Prieteni (AMP) 
din Brașov. Ambele ONG-uri sunt implicate de multă vreme în 
lupta pentru bunăstarea animalelor în România. De asemenea, 
au colaborat cu succes cu autoritățile locale, pentru a rezolva 
problemele legate de gestionarea populației canine8.

Ne așteptăm ca aceste metode aplicate într-un oraș mare și în 
anumite zone rurale să fie adoptate și extinse și în alte locuri cu 
ajutorul autorităților locale române. După aceea, ele se pot folosi 
pentru a dezvolta un Plan Național pentru România, pentru a 
dezvolta un program național de gestionare a populației canine.

Save the Dogs
Save the Dogs a fost înființată în anul 2002 de către Sara Turetta din 
Italia, alertată fiind de situația câinilor otrăviți din Cernavodă. Ea a 
oferit autorităților locale un program de sterilizare în schimbul opririi 
programului de sacrificare a cânilor. 

Save the Dogs deține două adăposturi în Cernavodă și unul în 
Medgidia. Centrul principal din Cernavodă se numește Footprints of 
Joy9. Acesta este un adăpost pentru cai, măgari și, din anul 2012, 
și pentru câini. Poate adăposti 350 de câini. Centrul din Medgidia 
poate adăposti 150 de câini.

De asemenea, adăpostul Footprints of Joy joacă un rol important în 
cadrul programului de educare derulat de Save the Dogs. Elevii de 
diferite vârste vizitează adăpostul, se joacă cu animalele și învață ce 
înseamnă să fii un stăpân responsabil.

Organizația se asigură că toți câinii de pe străzi să fie sănătoși. 
Aceasta aduce câinii care suferă de râie, au căpușe sau purici 
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sau câinii care sunt răniți la clinică și îndepărtează câinii agresivi 
din zonele cu școli. De asemenea, cei de la asociație aduc câinii 
abandonați găsiți în orașe la clinică, pentru a le oferi tratament și 
pentru a-i oferi mai departe spre adopție.

Save the Dogs are și o clinică mobilă care poate oferi pe teren 
ajutor veterinar animalelor, dar și informații oamenilor cu privire la 
ce înseamnă să fii un stăpân responsabil. Serviciile oferite includ 
sterilizarea, vaccinarea, precum și tratamentele medicale necesare. 
Acesta este un lucru foarte apreciat de către locuitorii din zonă.

Demararea unui program
Punerea cu succes în aplicare depinde de identificarea 
problemei de bază asociate cu câinii dar și de implicarea 
grupurilor țintă relevante în acest sens3.

În 2002, conform datelor oferite de primărie, existau aproximativ 
3.000 de câini comunitari pe străzile orașului Cernavodă10. Cu 
toate acestea, nu s-a efectuat niciun recensământ oficial. Principala 
metodă de control folosită de autoritățile locale o reprezenta 
otrăvirea. În 2013 autoritățile locale au făcut prima încercare de 
a efectua un recensământ oficial al câinilor din zonă, mergând din 
poarta în poartă și folosind metodele de numărare a câinilor de pe 
străzi. A fost raportat un număr de 1.600 de câini cu stăpân și 250
fără.

Majoritatea cânilor din oraș au stăpân, umblă liberi și sunt hrăniți 
regulat. În zonele urbane se pot găsi câinii comunitari fără stăpân. 
Este posibil să fie vorba despre câini abandonați din satele și 
orașele învecinate. Câini abandonați merg din alte zone către 
Cernavodă și presupun o cheltuială constantă din partea Save the 
Dogs sau a municipalității.

Datorită ajutorului oferit de World Animal Protection, Save the 
Dogs și autoritățile din Cernavodă colaborează cu orașele și satele 
din apropiere, pentru a rezolva probleme legate de gestionarea 
populației canine. Am organizat întâlniri, pentru a-i ajuta să 
găsească soluții comune și pentru a-i încuraja, de asemenea, să 
introducă programele de gestionare a populației canine.

Cine își asumă răspunderea pentru program? 
Save the Dogs și-a asumat răspunderea pentru o multitudine de 
probleme aflate în strânsă legătură cu gestionarea populației 
canine în Cernavodă, cum ar fi sterilizarea, relocarea, educarea, 
microciparea, înregistrarea și problemele legate de sănătate și 
bunăstare.

Pentru a opri sacrificarea, Save the Dogs a oferit autorităților locale 
un program de sterilizare; în schimb au dorit ca orice program de 
sacrificare să înceteze.

Având sprijinul autorităților locale, Save the Dogs derulează 
campanii de informare a populației și programe de educare cu 
scopul de a deveni stăpâni responsabili. De curând, asociația a 
colaborat cu autoritățile locale pentru a pune în aplicare programe 

de înregistrare și microcipare a câinilor, dat fiind că acestea au 
devenit obligatorii pentru toți câinii cu stăpân. Majoritatea acțiunilor 
întreprinse de asociația Save the dogs sunt finanțate prin intermediul 
donațiilor internaționale. Cu toate acestea, autoritățile locale plătesc 
pentru programul de microcipare și înregistrare. De asemenea, 
autoritățile contribuie cu 34 de euro per câine luat de pe stradă și 
ținut în adăpost, indiferent de cât de mult va sta câinele în adăpost.
Save the dogs cheltuiește 1 Euro pe zi pentru fiecare câine păstrat 
în adăpost, iar aici nu sunt incluse costurile pentru întreținerea 
adăposturilor sau salariile personalului.

Conform legislației naționale, municipalitățile locale sunt 
responsabile pentru organizarea și investiția financiară în programele 
de gestionare a câinilor comunitari, dar pot delega aceste 
responsabilități către organizațiile care se ocupă de bunăstarea 
animalelor. Municipalitatea orașului Cernavodă folosește experiența 
celor de la Save the Dogs pentru a pune în aplicare proiecte de 
gestionare a populației canine prin intermediul unui contract oficial. 
Această colaborare a contribuit în mod extraordinar la succesul 
programului.

Educația și pregătirea
Educația
Educația este un element 
cheie în orice program 
de gestionare umană 
a populației canine. 
Problemele legate de 
câinii care umblă liberi pot 
avea o directă legătură 
cu comportamentul uman. 
Educația poate influența 
comportamentul uman 
într-un mod pozitiv și 
poate schimba atitudinea 
oamenilor față de a câini 
și față de cum se poartă 
oamenii cu câinii3.

Educarea oamenilor în 
ceea ce privește deținerea 
responsabilă a câinilor 
este cheia către reducerea 

numărului de pui nedoriți care ajung pe străzile din România. Lipsa 
de înțelegere legată de deținerea responsabilă a unui câine este 
una dintre principalele cauze ale problemei legate de câinii din 
România.

Save the Dogs a demarat un program de educație cu privire la 
deținerea responsabilă a câinilor în școlile primare în Medgidia în 
2011; orașul a fost urmat de Cernavodă și după aceea de satele 
din zonă11. Programul include informații despre cum să ai grijă 
de câini, cum să interacționezi în siguranță cu ei și cum să previi 
mușcăturile de câini. În program sunt incluși 2.500 de copii anual.

Îngrijiți-vă câinele
Oamenii și câinii au trăit împreună de peste 10.000  
de ani. Câinii sunt ţinuţi pentru companie, pază, ajutor  
la turme, precum și drept ajutoare pentru persoanele  
cu dificultăți de văz, auz sau fizice.

Nu uitaţi că veterinarul vă poate sfătui cu privire la:

•	    Tipul/rasa de caine care se potrivește cel mai  
bine stilului de viată si așteptărilor dvs.

•	 Alimentație 
•	 Dresarea animalului
•	 Tratarea împotriva paraziților
•	 Vaccinare
•	 Sterilizare / castrare
•	 Orice alte probleme de sănătate

Consultați-vă veterinarul

Protectia Animalelor Limii
Louis Couperusplein 2/III
2514 HP Den Haag
Olanda

T: 0031 70 2055 786
E: Europe@worldanimalprotection.org

worldanimalprotection.org  

Aveți grijă de câinele dumneavoastră: 
material educativ pentru copii din clasele 
primare folosit de către Save the Dogs.
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Pregătire
Pentru a asigura bunăstarea animalelor aflate în grija Save the Dogs, 
organizația oferă pregătire pentru întregul personal, pentru a se 
asigura că au aptitudinile necesare pentru a interacționa cu câinii și 
de a gestiona uman orice situație.

Save the Dogs colaborează îndeaproape cu autoritățile locale 
și oferă informații cu privire la gestionarea umană a câinilor. Cu 
toate acestea, si pregătirea ofițerilor de poliție în ceea ce privește 
bunăstarea animalelor, dar și înțelegerea noii legislații cu privire 
la câini s-au dovedit, de asemenea, benefice în toată această 
colaborare.

Asistență medicală primară pentru câini
Asistența medicală primară include: controlul reproducerii, 
vaccinări și deparazitare. Controlul reproducerii se poate 
folosi pentru a contribui la reducerea numărului de câini într-o 
zonă sau de a reduce apariția de diverse boli ale sistemului 
reproducător. În anumite cazuri aceasta poate ajuta la limita-
rea cazurilor de câini agresivi sau a dorinței de a umbla liberi. 
Vaccinările sunt esențiale pentru bunăstarea câinilor și va aduce 
beneficii la nivelul sănătății publice prin controlarea transmiterii 
zoonozelor3.

Lipsa de informații, deplasarea și costurile se pare ca descurajează 
oamenii să își ducă câinii la veterinar. Save the Dogs oferă servicii 
veterinare de urgență, îngrijire medicală gratuită și programe 
de informare cu privire la bunăstarea animalelor pentru sute de 
familii nevoiașe din zonă. Iar acest lucru se realizează la centrele 
permanente, dar și cu ajutorul clinicii mobile în zonele rurale. 
Asistența medicală primară pentru câinii este gratuită pentru toți 
stăpânii.

Controlul reproducerii
În România este obligatoriu din punct de vedere legal ca toți câinii 
comunitari să fie sterilizați. Câinii de rasă pură care au fost adăugați 
într-un registru de reproducere sunt exceptați de la regulă.  

Inițial, Save the Dogs s-a concentrat pe sterilizarea câinilor 
comunitari printr-un program de prindere-sterilizare-eliberare, 
desfășurat între anii 2002-2011. A fost lansat la Cernavodă în 
2002 și la Medgidia în 2005. Această abordare s-a schimbat, 
dat fiind că acum este ilegal să eliberezi din nou câinii pe stradă. 
Înțelegând că majoritatea câinilor de pe stradă sunt câini cu stăpân, 
eforturile de sterilizare se îndreaptă acum către câini cu stăpân. Iar 
acest lucru se întâmplă pentru a preveni nașterea de pui nedoriți 
care ar duce cel mai probabil la abandonul lor. Sterilizarea câinilor 
este gratuită pentru stăpânii acestora.

Save the dogs sterilizează între 800 și 1.000 de câini cu stăpân pe 
an, gratuit în Cernavodă. Toți câinii care ajung în centrele lor sunt 
sterilizați înainte să fie dați spre adopție12.

Vaccinarea și deparazitarea
În România este obligatorie vaccinarea antirabică anuală a câinilor 

și pisicilor13, 14, este gratuită și se află în legătură cu înregistrarea 
câinilor. Autoritățile veterinare naționale iau legătura cu medicii 
veterinari privați de la nivel local, pentru ca aceștia să desfășoare 
campaniile de vaccinare. Save the Dogs vaccinează toți câinii care 
ajung în adăposturile asociației15. Save the Dogs monitorizează 
câinii care umblă liberi și intervine în momentul în care văd un câine 
cu probleme de sănătate. După aceea încearcă să găsească 
stăpânul și oferă câinelui tratament medical gratuit dacă este nevoie 
sau aduce câinele la unul din adăposturile asociației.

Identificare și înregistrare
Identificarea și înregistrarea câinilor constituie elemente 
esențiale dintr-un program de gestionare a populației canine. 
Cu ajutorul lor se poate găsi stăpânul unui câine pierdut, ele 
contribuie, de asemenea, la impunerea legislației anti-cruzime 
și pot ajuta la realizarea unui recensământ în rândul populației 
canine3.

Legislația națională a României impune înregistrarea și microciparea 
tuturor câinilor cu stăpân16 , însă există mulți oameni care nu cunosc 
această informație. Pentru a rezolva această problemă, Save the 
Dogs alături de municipalitate au demarat o campanie de succes de 
înregistrare și microcipare, realizată din poartă în poartă. Această 
campanie este susținută și de campanii de informare a populației, 
precum și de activități de educare. Municipalitatea plătește 
microcipurile. Asociația Save the Dogs microcipează câinii, după 
care îi înregistrează în baza națională de date17  gestionată de 
către colegiul național al medicilor veterinari18. 

Legislație
Programele umane de gestionare a populației canine trebuie 
să fie susținute atât de legislația națională, cât și de cea locală. 
Legislația națională trebuie să asigure faptul că se păstrează un 
minimum de standarde în momentul aplicării acesteia, în timp ce 
legislațiile locale pot permite diverse variațiuni3.

Legea 9/200819  din România pentru protecția animalelor prezintă 
obligațiile generale ale stăpânilor de animale (articolul 5). Aceasta 
interzice cruzimea față de animale, incluzând și abandonul unui 
animal a cărui existență depinde de îngrijirea venită din partea 
oamenilor (articolul 6.2). 

Există reglementări specifice20 pentru câini periculoși, dar și în 
ceea ce privește eutanasierea, înregistrarea, gestionarea câinilor 
fără stăpân, precum și reglementări UE cu privire la transportul și 
identificarea câinilor necomerciali. În 2012 Cernavodă a introdus 
reglementări locale pentru gestionarea populației canine. Autoritățile 
au delegat către Save the Dogs deciziile cu privire la eutanasierea 
câinilor. Punerea în aplicarea a legislației pentru protecția animalelor 
este problematică din pricina lipsei de resurse și de informații. În 
consecință, cazurile penale de abuz de animale sau abandon de 
animale sunt mult prea rar investigate. Pentru a rezolva problema 
legată de punerea în a aplicare, Save the dogs colaborează cu 
poliția, cu scopul de a investiga cazurile de cruzime față de animale.
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Centre de adăpost și relocare
Câinii care umblă liberi sunt foarte bine tolerați în anumite 
comunități de pe glob. Cu toate acestea, se poate să fie nevoie 
de centre de adăpost și relocare, pentru a putea gestiona 
problema câinilor fără stăpân agresivi sau problematici care au 
fugit de acasă. Comunitățile trebuie încurajate să adopte câinii 
nedoriți, aflați în aceste centre3.

Cernavodă nu are niciun adăpost public. Dispune de trei adăposturi 
private - două sunt conduse de Save the Dogs21  și unul de către o 
asociație numită Spike. Tuturor câinilor aduși de Save the Dogs în 
adăposturi li se oferă îngrijire medicală de urgență, sunt vaccinați, 
sterilizați, microcipați și înregistrați. De asemenea, există și zone de 
carantină.

Problemele cele mai des întâlnite la câinii care ajung la adăpost sunt 
de obicei probleme de natură ortopedică sau probleme de piele22. 
Toți câinii care ajung în adăposturi se bucură de toate tratamentele 
medicale necesare. În cazul în care este nevoie de anumite 
proceduri, cum ar fi radiografii sau intervenții chirurgicale ortopedice, 
câinii sunt aduși la o clinică de la București. La ora actuală Save the 
Dogs nu dispune de astfel de servicii.

În fiecare lună aproximativ 40 de câini ajung în adăposturile Save 
the Dogs. În majoritatea cazurilor vorbim aparent despre câini 
abandonați pe străzi. Majoritatea câinilor rămân în adăpost 
aproximativ cinci luni până când sunt relocați.

Personalul de la adăposturi este pregătit în domeniul 
comportamentului animalelor; aceștia derulează și programe de 
socializare pentru câini. De două ori pe an, un expert internațional 
pe probleme de comportament canin vine să verifice programul, 
pentru a se asigura că se îndeplinesc anumite criterii.

Programul de relocare
Save the Dogs a pus la punct un program eficient de adopție cu 
parteneri în Italia, Elveția, Finlanda, Suedia și Germania. În fiecare 
an aproximativ 500 de câini, care reprezintă aproximativ 77% 
din totalul de câini care ajunge la adăposturile Save the Dogs își 
găsesc „părinți adoptivi” într-una din aceste țări23. Adopțiile locale 
reprezintă 8%, iar acest procent crește24.

Este nevoie de șase săptămâni până la trei luni să se pună la punct 
o adopție internațională, incluzând aici și procedurile medicale 
necesare la nivel internațional, dar și administrarea actelor aferente.
 
Adopțiile la nivel local necesită cel puțin șase săptămâni pentru 
procedurile de deparazitare, sterilizare, microcipare și evaluarea 
comportamentală. Iar acest lucru se întâmplă numai dacă animalul 
este sănătos și nu este nevoie de alte tratamente. În cazul puilor 
procedurile durează mai mult timp, dat fiind că aceştia pot fi 
vaccinați împotriva rabiei numai după ce au împlinit trei luni. Există o 
preferință către adopția câinilor mai mici. Iar acest lucru se întâmplă 
pentru că persoanele locuiesc în apartamente sau se simt mai bine 
dacă în preajma copiilor se află câini de talie mică. Prin urmare, este 

mai greu să se găsească cămine pentru câini de talie medie sau 
mare, iar aceștia pot petrece până la un an în adăposturi. Adopțiile 
sunt promovate pe pagina de internet și prin intermediul campaniilor 
publice la nivel local.

De asemenea, organizația a pus la punct un program de 
sponsorizare pentru persoanele din străinătate pentru a susține 
familiile cu animale din România și pentru a susține tratamentele 
pentru câinii care au nevoie de mai multă îngrijire, printre altele și 
socializarea25.

Controlarea accesului la resurse
Câinii pot umbla liberi în zone unde au acces la resurse, 
cum ar fi resturi de mâncare. De exemplu, ei se pot aduna în 
apropierea locurilor de depozitare a deșeurilor. Acest lucru 
ar putea accelera transmiterea de boli și poate reprezenta un 
motiv de preocupare, în special în zonele populate3.

Gestionarea deșeurilor - colectarea și protejarea gunoiului – 
constituie o problemă generală în România. Gunoiul expus poate 
atrage câinii și animalele sălbatice. La Cernavodă, autoritățile 
locale au pus garduri în jurul unora dintre punctele de colectare a 
deșeurilor, ca parte a unui program sponsorizat de UE. Save the 
dogs și-ar dori să extindă acest program.

Eutanasierea
În cazul unei boli incurabile, răni sau probleme comportamen-
tale fără să existe vreo soluție, este posibil ca eutanasierea să 
fie o soluție ca parte a programului de gestionare a populației 
canine. Este important ca pentru toată lumea implicată în pro-
gram să fie de acord și să înțeleagă circumstanțele în care este 
nevoie să se folosească eutanasierea3.

Punct îngrădit de colectare deșeuri: în aceste puncte de colectare din Cernavodă 
câinii nu pot intra
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La Save the Dogs eutanasierea reprezintă o soluție în cazul câinilor 
bolnavi, unde nu există nicio șansă de recuperare sau în cazul 
câinilor cu probleme comportamentale grave, care nu răspund la 
eforturile depuse pentru ca aceștia să poată socializa și care nu 
se vor adapta la o viață alături de oameni. Aici includem și câinii 
evaluați ca fiind câini agresivi de către persoanele calificate și de 
către un medic veterinar, în urma unui incident soldat cu mușcături.

Eutanasierea se execută folosind o injecție cu anestezic + T61 
numai de către personal pregătit și este singurul medicament 
certificat în România pentru aceste scopuri.

Monitorizare și evaluare
Monitorizarea și evaluarea joacă un rol important în procesul 
programului de gestionare a populației canine. Ele permit 
evaluarea eficacității programului, identificarea problemelor 
și efectuarea de ajustări corespunzătoare. Monitorizarea 
și evaluarea oferă posibilitatea de a publica și împărți atât 
succesele, cât și insuccesele3.

Monitorizarea și evaluarea programului din Cernavodă este realizat 
în mare parte prin observare. Totuși, Save the Dogs dezvoltă un 
program de cercetare susținut de ONG-uri internaționale, pentru 
a stabili o linie de bază pentru a permite o mai bună măsurare a 
rezultatelor obținute în urma activităților întreprinse în regiune.

Se recomandă un sistem standardizat pentru a colecta informații 
de la diverse instituții guvernamentale, de la autorități veterinare și 
de la ONG-uri. Acest lucru va arăta succesul programului, precum 
și a altora care vor fi lansate în viitor; de asemenea, va sublinia și 
potențialele probleme.

Beneficiile pentru câini și oameni
Eforturile cu privire la gestionarea populației canine depuse de 

către Save the Dogs din Cernavodă au dus la o schimbare pozitivă 
atât pentru câini, cât și pentru comunitate ca un întreg. Numărul de 
câini comunitari de pe străzi a scăzut în zonă cu până la 90%, iar 
adopțiile locale de câini sunt în creștere. Aceasta este o dovadă 
cu privire la modificarea atitudinii față de câini în rândul populației 
locale.  

Tratamentele veterinare și programele educative au jucat un rol 
deosebit în câștigarea susținerii din partea comunității pentru 
Save the dogs, dar și în eforturile depuse de autoritățile locale în 
gestionarea populației canine. Localnicii cunosc acum problemele 
legate de cruzimea față de animale. Save the dogs a înregistrat o 
creștere de 50% în rândul apelurilor legate de câinii de pe stradă, 
abuzuri față de câini sau probleme cu câinii din oraș.  

Recomandări
Educarea publicului
Educația, după cum putem sublinia prin intermediul exemplului oferit 
de Save the Dogs, reprezintă cheia către succes în orice program 
de gestionare a populației canine. Lipsa de înțelegere față de 
deținerea responsabilă a unui câine reprezintă cauza care stă la 
baza problemelor legate de câini din România.

World Animal Protection colaborează cu Save the Dogs, cu 
ONG-uri din România26 , precum și cu Ministerul Educației, pentru a 
dezvolta un program educativ la nivel național care va putea fi folosit 
în toate școlile primare din România. Municipalitățile din toată țara 
ar trebui să încurajeze activitățile educative prin legături cu școlile, 
folosind materiale puse la dispoziție de ONG-uri locale și World 
Animal Protection.

Sporirea numărului de campanii de sensibilizare
Pentru aplicarea cu succes a măsurilor de gestionare a populației 
canine este vital să se primească sprijin din partea politicienilor și a 
comunității locale. Politicienii ar trebui să înțeleagă că programele 
de gestionare a populaţiei canine reprezintă o politică permanentă 
care necesită fonduri publice pentru siguranța și sănătatea 
oamenilor și câinilor.

“Aș dori să mulțumesc Save the Dogs pentru că a pus 
pe hartă Cernavodă într-un mod pozitiv.” 
Viceprimarul din Cernavodă, Ștefan Plesa, aprilie 2015

Gestionarea populației canine: Întâlnirea cu (vice)primarii din regiune cu privire la actualul program de gestionare a populației canine, iunie 2015
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Stăpânii de câini ar trebui să înțeleagă care sunt nevoile unui câine 
și ce presupune să fii un stăpân responsabil, iar aici includem și 
obligațiile legale de a vaccina, steriliza și microcipa câinele.

Campanie de sterilizare
Înmulțirea necontrolată și aruncarea puilor nedoriți reprezintă o 
problemă majoră pe întreg teritoriul României. Pentru a susține și 
întări eforturile făcute de către ONG-uri, municipalitățile ar trebui să 
încurajeze și să susțină campaniile de sterilizare. Și din pricina lipsei 
de cabinete veterinare private în zonele rurale, autoritățile locale ar 
trebui să sprijine clinicile veterinare mobile deținute de ONG-uri.

Campanie locală de microcipare
Campania de microcipare și înregistrare din poartă în poartă 
efectuată de către Save the Dogs și de autoritățile locale a ajutat la 
punerea mai ușor în aplicare a cerințelor legale pentru vaccinare și 

sterilizare. Înregistrarea îi ajută și pe stăpâni să își găsească câinele, 
în eventualitatea în care acesta se pierde. Este recomandat ca 
autoritățile locale de pe teritoriul României să asigure destule fonduri, 
iar oamenii să fie dispuși să urmeze exemplul dat de Cernavodă. 
 
Aplicarea legii
Atât autoritățile, cât și ONG-urile menționează neaplicarea legii ca 
fiind o problemă. De exemplu, este nevoie de o mai bună aplicare 
a legii cu privire la persoanele care refuză să își înregistreze câinii. 
Mulți oameni nu cunosc cerințele legale cu privire la câini. Pentru 
a rezolva acest lucru, este nevoie de o campanie de informare a 
populației.

Pregătirea poliției în domeniul bunăstării animalelor și o cooperare 
între ONG-uri, poliția și autoritățile veterinare vor putea ajuta la o 
eficientă punere în aplicare a legislației. 

Cooperare regională
O problemă majoră, subliniată de exemplul Save the dogs este 
afluxul de câini veniți din zonele învecinate unde nu este încă aplicat 
un sistem de gestionare a populației canine.

Save the Dogs, având susținere din partea primarului din Cernavodă 
și din partea World Animal Protection, poate să ajute la organizarea 
de întâlniri cu reprezentanții din municipalitățile învecinate. Scopul 
este de a explica conceptul de gestionare a populației canine și 
care este munca pe care o îndeplinesc ei. Un pas major înainte ar 
fi crearea unui comitet regional permanent, care să se asigure de 
punerea în aplicare a programului de gestionare a populației canine 
de către toate municipalitățile dintr-o zonă.

Centre de adăpost și relocare
Adăposturile conduse de Save the Dogs îndeplinesc standarde 
înalte și sunt catalogate drept centre temporare de adăpost pentru 
câinii care au nevoie de reabilitare și relocare.

De obicei, costă mult să conduci un centru de relocare, există o 
nevoie constantă de finanțare și implică foarte mult timp. Acești 
factori epuizează resursele care ar putea fi folosite pentru aplicarea 
altor măsuri de gestionare a populației canine. În consecință, 
acestea nu sunt o soluție recomandată pentru a rezolva problema 
câinilor comunitari.

Programe de relocare
Relocarea câinilor necesită mult timp și implică multe proceduri 
birocratice pentru a fi siguri că toți câinii sunt sănătoși, sociali și se 
bucură de stăpânii potriviți. În activitățile de relocare și în ceea ce 
privește câinii din adăposturi este nevoie de încrederea publicului. 
Campaniile educative, de sensibilizare și de adopție susținute de 
autoritățile locale și de mass-media pot susține acest aspect.

Gestionarea deșeurilor
O mai bună gestionare a deșeurilor reprezintă o măsură importantă 
pentru programele de gestionare a populației canine, însă în 
România reprezintă un aspect adesea ignorat. Municipalitatea din 

Clinica mobilă: un câine este sterilizat în clinica mobilă a Save the Dogs
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Cernavodă a îngrădit anumite puncte de colectare a deșeurilor din 
oraș, însă există în continuare locuri unde câinii se pot aduna să 
găsească mâncare. Acest lucru atrage adesea câinii comunitari din 
zonele învecinate.

Eutanasierea
Politicile cu privire la eutanasiere sunt necesare, fiind o parte a 
programului de gestionare a populației canine, pentru a putea 
asigura bunăstarea câinilor. Luând exemplul orașului Cernavodă, 
reglementările ar trebui să reflecte realitatea de la nivel local. Acest 
lucru presupune alocarea de timp pentru adopții și nu să se apeleze 
la politicile de sacrificare, care nu au niciun efect în controlarea 
numărului de câini comunitari. 

Alocarea de fonduri pentru gestionarea populației canine
Majoritatea fondurilor pentru programul din Cernavodă provine 
de la donatori privați din alte state Europene către Save the Dogs. 
Dar astfel de fonduri nu ar trebui să țină locul celor care ar trebui 
să provină de la guvernele locale, care ar trebui să aibă obligația 
de a aloca un buget pentru un program de gestionare a populației 
canine viabil, pe termen lung. Trebuie subliniat faptul că în ciuda 
investițiilor inițiale de care este posibil să fie nevoie, un program de 
gestionare a populației canine poate duce la o reducere generală a 
costurilor de-a lungul timpului, atât pentru municipalitate, cât și pentru 
cetățeni.

Aici putem include și costurile pentru asistență medicală acordate 
oamenilor, datorită numărului redus de mușcături de câine și a 
incidenței zoonozelor, a numărului redus de accidente de mașină 
și a unui număr redus de cazuri de abandon pe care trebuie să le 
gestioneze autoritățile locale.

O mai bună aplicare a legii, prin aplicarea de sancțiuni persoanelor 
și instituțiilor care încalcă reglementările cu privire la bunăstarea 
animalelor poate reprezenta, de asemenea, o sursă de venit.

Concluzie
Introducerea unui program integrat, extins de gestionare a populației 
canine a redus extrem de mult conflictul dintre oameni și câinii 
din comunitatea din Cernavodă. Educarea publicului cu privire la 
deținerea responsabilă a unui câine și beneficiile unui sistem de 
control al reproducerii ar însemna mai puțini câini care umblă liberi 
pe stradă și mai puține cazuri de împerechere cu alți câini de pe 
stradă. În consecință, vorbim de mai puțini câini văzuți pe stradă.

Exemplul Save the Dogs demonstrează cât se multe lucruri se pot 
realiza atunci când ONG-urile locale, guvernele și World Animal 
Protection colaborează cu scopul de a pune în aplicare un program 
de gestionare a populației canine.

Așteptăm cu nerăbdare să convingem și alte regiuni din România să 
colaboreze cu noi, pentru a putea crea împreună o lume unde 
câinii și oamenii conviețuiesc în armonie. 

Actualizat în luna aprilie 2016

Note

1 Câinii care umblă liberi pe străzi nu reprezintă o problemă numai pentru animale, dar și pentru oameni 
și mediu.
Pentru a putea rezolva cu succes aceste probleme este neapărată nevoie de o colaborare între sectorul 
sănătății animalelor, cel al sănătății oamenilor și cel al mediului. Acest tip de colaborare este cunoscut 
drept conceptul de Sănătate pentru toți.

2 Coaliția Internațională pentru Gestionarea Animalelor de Companie (2008). Ghid pentru gestionarea 
umană a populației canine http://www.icam-coalition.org/downloads/Humane_Dog_Population_ 
Management_Guidance_English.pdf (accesat: 28/8/2015).

3 Gestionarea umană a populației canine din partea World Animal Protection (2015): O viață mai bună 
pentru câini și comunități.
Pentru a obține o copie, vă rugăm să luați legătura cu animalsincommunities@worldanimalprotection.
org . Există și versiunea în limba română.

4 World Animal Protection a primit din partea autorității naționale veterinare (ANSVSA) un raport care 
include un număr de 4 milioane de câini cu stăpân și 500.000 de câini comunitari, la sfârșitul lui 
2013. ONG-urile menționează un număr de trei milioane: http://www.huffingtonpost.co.uk/dr-daniel-
allen/justice-for-romanian-stray-dogs_b_5187538. html; http://www.stray-afp.org/wp-content/
uploads/2012/06/Animal-welfare-in-Romania1.pdf (accesat: 27/8/2015).

5 Aparent, între 2001 și 2007 autoritățile de la București au dispus eutanasierea a 144.000 de câini: 
http://www. savethedogs.eu/romania-il-parlamento-reintroduce-l%E2%80%99eutanasia-come-
strumento-per-la- gestione-del-randagismo/lang-pref/en/ (accesat: 27/8/2015). În 2013 s-a 
reintrodus o politică de sacrificare. Într-un comunicat de presă din ianuarie 2015 autoritățile de la 
București au menționat că din 64.000 de câini comunitari raportați la București la finele anului 2013 au 
fost prinși 51.200 de câini, dintre care 30.000 au fost eutanasiați. http://www.romania-insider.com/
what-happened-to-the-51000-stray-dogs-captured-in- bucharest/139771/ (accesat: 27/8/2015).

6 Gillet. K. (2013) McClathyDC. http://www.mcclatchydc.com/news/nation-world/world/
article24755410.html (accesat: 24/8/2015).

7 Această lege se discută deja de o lungă perioadă de vreme. http://cmvro.ro/files/download/
legislatie/legislation- en/law_258.pdf și normele de punere în aplicare: http://www.google.
nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sour ce=web&cd=7&ved=0CFIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fw
ww.vier-pfoten.ro%2Ffiles%2FRomania%2Fdo cumente%2FStray_dog_management_APPROVED    
NORMS_2_.doc&ei=zHKfVZ3ALev6ygP1uYzYD w&usg=AFQjCNFqR6tLzYljTBhV2S2H4g5E42em
FA (accesat: 27/8/2015).

8 S-au raportat succese și în alte părți. De exemplu, succesul înregistrat de Vier Pfoten: http://
 www.vier-pfoten.org/en/projects/stray-animals/sac-romania/first-municipality-in-romania-to-have- 

all-of-its-dogs-neutered-and-registered/ (accesat 27/8/2015) și la Oradea de către SOS Dogs: 
http://eng.sosdogs.ro/about-us/p/2 (accesat 27/8/2015) reducând cifrele de la 5,000 de câini 
comunitari în2004 la 250 în 2011. Se pare că, din păcate, autoritățile și-au modificat politica. http://
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2012-
007945+0+DOC+XML+V0//EN (accesat 27/8/2015).

9 www.footprintsofjoy.eu/en/category/home/  și https://www.youtube.com/user/savethedogs1 
(accesat 27/8/2015).

10   Între-o întâlnire în octombrie 2014 dintre World Animal Protection și primarul din Cernavodă, acesta a 
declarat că
existau 3.000 de câini comunitari în oraș. Datorită efortului depus de Save the Dogs, numărul a scăzut 
la 250-300 și este sub control.

11     World Animal Protection susține programul educațional din 2015 în regiunile rurale învecinate: 
Cochirleni, Mircea Voda, Cuza Voda, Castelu, Poarta Alba, Saligny, Satu Nou, Tortoman, Nisipari, 
Stefan cel Mare.

12     Operația de sterilizare durează aproximativ 10 minute în cazul unui mascul și 25 de minute în cazul 
unei femele.

13     Save the Dogs recomandă, de asemenea, vaccinul Polyvalent DHHPi care ferește câinii de boli precum 
jigodia, hepatita, parvoviroză, infecții și parainfluenza.

14     Persoanele pot primi o amendă între 5,000 și 10,000 Ron dacă nu își vaccinează câinele împotriva 
rabiei.

15     Vaccinurile oferite de Save the Dogs sunt: Virbagen LR, Nobivac Rabies, DHPPI-LR, DHPPI-L.
16     Câinii comunitari nu pot fi înregistrați. Save the Dogs obișnuia să pună etichete pe ureche fiecărui câine 

sterilizat.
17     La 31 mai 2015 s-au înregistrat 623 de câini din Cernavodă. Save the dogs ar avea nevoie de mai 

multe echipe pentru a putea accelera procesul.
18     https://recs.rompetid.ro (accesat: 27/8/2015). informațiile din microcip includ: număr microcip, dată 

microcipare, nume câine, nume stăpân cu toate datele, data vaccinării antirabie, data deparazitării, 
numărul oficial al carnetului alocat câinelui.

19    Traducerea în engleză folosită: http://www.occupyforanimals.net/romania---laws-regarding-the- 
management-of-stray-dogs.html  (accesat: 27/8/2015). Această lege a modificat legea cadru 
205/2014.

20    V. pentru o privire de ansamblu asupra legislației naționale cu privire la gestionarea populației canine în
română: http://cmvro.ro/legislatie/legislatie-caini/ (accesat: 27/8/2015).

21     Cel de-al treilea adăpost pentru câini și pisici deținut de Save the dogs este în Medgidia.
22     Probleme de ordin ortopedic rezultate în urma accidentelor de mașină, abuz și lipsa de hrană 

(corespunzătoare). Probleme dermatologice ca râia, purici și căpușe sunt rezultatul lipsei de tratamente 
preventive și a unei igiene corespunzătoare.

23     V. statisticile legate de adopție pe pagina de internet: www.savethedogs.eu/category/adozioni/
statistiche- adozioni/ (accesat: 27/8/2015)

24     În anul 2014 au fost relocați 39 de câini față de 6 în anul 2012.
25     1.048 de câini sunt susținuți astfel. Donațiile acoperă 1/3 din costurile reale pentru întreținerea unui 

câine.
26     Red Panda și CHANCE C.A.R.E.S. la București.
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