
 

 
”Animalele domestice hoinare si fără stăpân în România. Definirea problemei sociale și de mediu printr-o abordare participativă și inovare socială”,  

Proiect derulat de:                                                        Cu sprijinul: 
 

Rezultate Dezbatere concluzii grupuri de lucru ”Animale Hoinare”, 
Din 1-10 Noiembrie 2022 

 
În acest document se regăsesc concluziile celor trei grupuri de lucru din cadrul proiectului ”Animalele domestice hoinare și fără stăpân în România. 
Definirea problemei sociale și de mediu printr-o abordare participativă și inovare socială”.  
 
Context: În cadrul proiectului au fost stabilite 3 grupuri de lucru, multidisciplinare, care au abordat problematica deosebit de complexă din mai multe 
perspective: impactul asupra biodiversității, impactul asupra bunăstării animalelor hoinare și impactul social. În perioada decembrie 2021-septembrie 2022 
peste 150 de persoane (specialiști, reprezentanți autorități relevante, reprezentanți ai societății civile etc.) au dezbătut toate aspectele legate de animale 
hoinare. Mai multe detalii: www.animalehoinare.ro   
 
Aceste concluzii au fost dezbătute on-line și comentariile se află în partea a doua a documentului. 
 
Pentru alte informații, vă rugăm să ne contacți la office@srswild.ro. 
 
Proiectul este derulat de ”Societatea Română de Sălbăticie”, în parteneriat cu ”Federația Coaliția Natura 2000 România”, și ”Asociația pentru Parteneriat Comunitar 
Brașov”, și beneficiază de o finanțare în valoare de 133.962,88 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin 
Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui document nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe 
informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.” 
„Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă” 
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Obiectiv specific Directia de 
Actiune 

Masura Responsabili 

Evaluarea situației 
curente și a 
impactului ADHFS 
asupra mediului  

Evaluarea 
situației curente  

(amploarea 
problemei și a 

impactului asupra 
mediului) și 

monitorizarea 
evoluției sale în 
timp și spațiu 

Analiza literaturii științifice și fundamentarea unui 
model de analiză a impactului sistemic al ADHFS asupra 
mediului (inclusiv la nivel social) 

Institute de cercetare (ICB, ICAS), Universități, 
cercetători, experți, în colaborare 

Analiza datelor existente în acest moment asupra 
prezenței ADHFS de la nivelul Fondurilor Cinegetice și 

estimarea impactului lor la nivel național 

Ministerul Mediului - Biodiversitate, Administratorii de 
Fonduri Cinegetice, ANANP 

 
 
 

Crearea unui sistem 
național pentru 
monitorizarea 
prezenței și 
impactului ADHFS la 
nivel național  

Clarificarea responsabilității la nivel național - Care sunt  
autoritățile naționale și organizațiile responsabile 

pentru evaluare (care sunt rolurile și atribuțiile fiecăreia 
- e.g. Ministerul Mediului, ANANP, AVPS-uri).  

Includerea în contractele de gestionare ale AFC a 
responsabilității să colecteze și să transmită la Minister 

informațiile privind prezența ADHFS. 

Ministerul Mediului - Biodiversitate, Administratorii de 
Fonduri Cinegetice, ANANP, ONG-uri, ICB, Universități, 
cercetători (în special pentru stabilirea metodologiei și 

a protocoalelor de colectare), etc (de stabilit). 

Stabilirea formatului și a protocolului de colectare a 
datelor, a metodologiei de evaluare, etc 

Dezvoltarea unei aplicații pentru colectarea datelor din 
teren în timp real de către specialiști, deschisă și 

publicului 

Colectarea, centralizarea, verificarea, analiza și 
interpretarea datelor. Comunicarea rezultatelor către 

factorii interesați. 
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Crearea unui sub-sistem la nivel de arii naturale 
protejate (colectare, analiză, evaluarea impact) 

Ministerul Mediului - Biodiversitate, Administratorii de 
Fonduri Cinegetice, ANANP, ONG, cercetători, 

voluntari. 

Integrarea rezultatelor în politicile naționale relevante 
și măsuri concrete. 

Ministerul Mediului și alte autorități centrale cu 
responsabilități relevante. 

Crearea unui Registru Național (Legea 258/2013) 
pentru pisicile hoinare (probabil pentru pisici cu stâpân) 

(asemănător R.E.C.S - registrul câinilor cu stăpân)  

  

Crearea unui sistem național funcțional pentru 
raportarea incidentelor privind ADHFS 

  

Crearea unui 
mecanism financiar 
adecvat, dedicat 
gestionării ADHFS  

Asigurarea 
resurselor 
financiare, 

umane și tehnice 
pentru 

soluționarea 
problemei 

Crearea unei linii de bugetare pentru alocarea de 
fonduri de la Administratorii de Fonduri Cinegetice 

pentru castrarea ADHFS din fondurile pe care le au în 
gestiune 

  

Acordarea posibilităților pentru alocarea de resurse 
financiare (ex. ghiduri de finanțare care să permită 

accesarea de fonuri în acest scop de la bugetul de stat / 
fonduri europene) 

  

Acordarea de compensații, facilități sau stimulente 
financiare pentru persoanele care își sterilizează ADHFS 
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Stabilirea condițiilor pentru alocarea subvențiilor pe 
pășune care să țină cont de problemă 

  

Scăderea numărului 
de ADHFS la nivel 
național prin 
aplicarea de măsuri 
specifice directe sau 
preventive pe 
termen lung și scurt 

Aplicarea de 
măsuri efective 

pentru 
gestionarea 
efectivelor și 

impactului ADHFS 
asupra mediului, 
la nivel național 

Crearea de adaposturi pentru ADHFS   

Sterilizarea si microciparea gratuită și obligatorie   
Împușcarea / Extragerea prin metode similare (conform 

legislației existente) - în cazul în care este necesar, 
pentru a reduce și regla populațiile de ADHFS care 

produc pagube speciilor sălbatice                                     
 

  
1. Abordarea strategică care poate conduce la 

scaderea numarului acestor animale trebuie sa 
adreseze sursele și cauzele care conduc la 
formarea acestor populații de animale (precum 
controlul reproducerii, deținerea responsabilă a 
acestor animale de către proprietari, stoparea 
abandonului etc).  

2. Conform rezultatelor studiului “Animalele 
domestice hoinare și fără stăpân în România”, o 
mare parte a persoanele intervievate sunt 
împotriva împușcarii acestor animale, și un 
procent foarte mic, de doar 4-5% sunt de acord 
cu această abordare.   

3. Metoda împuscării câinilor care circulă liber 
este în contradicție cu viziunea Organizația 
Mondiala a Sanatatii Animalelor, care în codul 
de sănătate al animalelor terestre suține faptul 

AVPS 
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că  populația canină este prezentă în fiecare 
societate umană, câinii sunt apreciați pentru 
gama de roluri pe care le îndeplinesc și că există 
o responsabilitate etică de a le asigura 
sănătatea și bunăstarea chiar și în absența 
proprietății. În plus, una dintre sursele 
importante ale câinilor care circulă liber sunt 
câinii cu stăpân lăsați sa circule liber, ceea ce 
conduce la ideea ca acțiunile strategice ar 
trebui să fie orientate în direcția 
responsabilizării proprietarilor (prin 
microciparea și asumarea responsabilității 
acelor câini, prin sterilizare și prevenirea 
apariției puilor nedoriți care pot fi abandonați, 
informare și aplicare de sancțiuni atunci cand 
aceste obligații legate nu sunt îndeplinite etc).  

4. Ca și prinicipii ale Convenției Europene privind 
protecţia animalelor de companie din 2003, 
ratificată de România în 2004, medicul 
veterinar sau o altă persoană competentă 
poate să procedeze la sacrificarea unui animal 
de companie și că orice sacrificare trebuie să se 
facă cu minimum de suferinţă fizică şi psihică.  

5. Conform ghidului de Management al populației 
câinilor realizat de  Coaliția Internațională 
pentru Managementul Animalelor de Companie 
(ICAM) managementul populației de câini 
prezintă masurile eficiente care influențează 
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dinamica populației de câini, care au ca și 
rezultat îmbunătățirea în mod durabil a 
sănătații și bunăstarea câinilor, sănătatea și 
siguranța publică și impactul acestora asupra 
mediului, iar managementul populației trebuie 
să fie realizat prin modalități umane, 
maximizând beneficiile pentru animalele 
implicate și pentru oameni. Acest management 
nu poate fi considerat etic sau uman dacă 
include o astfel de abordare. 

Acest punct referitor la împușcarea acestor animale nu 
a reieșit ca și o concluzie în urma dezbaterii finale a 
grupelor de lucru reunite în cadrul congresului 
desfășurat la Brașov, unde majoritatea parerilor 
exprimate în cadrul dezbaterii au fost împotriva acestor 
abordari inumane, si in favoarea unor strategii care sa 
adreseze cauzele fudamantale ale situatiei. 

Având în vedere aceste aspecte, este evident faptul că 
împușcarea animalelor care circule libere (câini sau 
pisici) nu poate fi prezentă ca o concluzie a acestui 

proiect. 

 
Campanie nationala de sterilizari gratuite și aplicarea de 

măsuri coercitive adecvate 
ONG, autorități centrale, specialiști 
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Aplicarea corespunzătoare a legislației deja existente 
(prevenire, controlul respectării prevederilor, etc) 

AVPS și gestionari de FV, Poliția Animalelor, 
Jandarmerie, APIA, APM, Garda de Mediu, Garda 

Forestieră, ANANP, Administrațiile de AP, etc 

Dezvoltarea și 
consolidarea 
capacității 
instituționale, 
legislative, umane și 
tehnice pentru 
gestionarea 
impactului ADHFS 
asupra naturii 

Percepție și 
informare publică 

Derularea de campanii naționale de informare a 
publicului, la toate nivelurile, privind (i) efectele 
negative și impactul ADHFS asupra sănătății și 

siguranței populației, asupra naturii și privind aspectele 
de bunăstare animală, (ii) soluțiile, (iii) responsabilitățile 

pe care le au și sancțiunile legale 

Autorități, experți, mass-media 

Educație, formare 
profesională și 

dezvoltarea 
expertizei 
adecvate 

Introducerea în programa școlară la nivel universitar a 
problematicii  

Ministerul Educației, specialiști, ONG 

Programe de instruire - Formarea de veterinari 
specializati 

Specialiști, ONG, Instituții avizate 

Scoaterea informatiilor false din sistemul educational și 
introducerea în programa școlară a acestor teme (în 

special la nivel universitar, pentru specializările 
relevante – e.g. ecolog, veterinar, management 

cinegetic, etc). 

Ministerul Educației, specialiști 
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Concluziile Grupului de lucru impact asupra biodiversității- Coordonator Alina Ioniță, Federația Coaliția ONG Natura 2000 România 
 
 
 
 
  

Cadrul normativ 

Completarea și ajustarea legislației actuale (a 
prevederilor legilsative contradictorii din Legea 

vânătorii și cea a protecției animalelor, introducerea de 
prevederi care clarifică situația pisicilor hoinare, 

soluționarea problemelor privind regimul câinilor de la 
stâne, clarificarea termenului de ”ADHFS” din lege) 

Ministerul Mediului, DA, Poliția Animalelor, 
Jandarmerie, APIA 

Consolidarea prevederilor privind hrănirea animalelor 
sălbatice de către public (animale hoinare fără stăpân și 

animale sălbatice – e.g. urs). Clarificarea sancțiunilor 
legale și aplicarea acestora. Controlul aplicării.  
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Concluziile Grupului de lucru bunăstarea animalelor- Coordonator Prof. Andrei Mihalca, USAMV Cluj-Napoca 
 
Obiectiv specific Directia de Actiune Masura Responsabili 
Creșterea gradului de 
cunoaștere științifică în 
domeniul animalelor hoinare cu 
și fără stăpân 

Obținerea de date demografice 
privind densitatea animalelor hoinare 
Implementarea programelor de 
sterilizare susținute științific 

Promovarea cercetării științifice de către universități și 
institute de cercetare 
Promovarea bunăstării animale ca domeniu strategic 
național în politicile naționale de cercetare 
Indexarea și cartografierea ONG-urilor care sunt implicat 
în programe de sterilizare și bunăstare animală, adopții, 
adăposturi publice și menținerea actualizată 

Universități, institute, 
MEC/UEFISCDI, ONG 

Creșterea nivelului de 
accesibilitate al animalelor de 
companie în spații publice 

Facilitarea deținerii responsabile a 
animalelor de companie, creșterea 
numărului de adopții, prevenția 
abandonului 

Modificări legislative care să promoveze accesibilitatea 
(magazine, localuri, mijloace de transport, hoteluri, 
instituții publice) 

Parlament, Guvern, 
Autorități locale 

Creșterea nivelului de educație 
și conștientizare a populației și a 
specialiștilor în domeniu 

Stimularea pe termen lung a deținerii 
responsabile a animalelor de 
companie 

Introducerea în programa școlară a educației în domeniul 
bunăstării animale, sănătății publice - zoonoze 
Promovarea educației medicilor veterinari mai ales din 
mediul rural în domeniul medicinei animalelor de 
companie și implementarea unor principii medicale 
moderne (ex. sterilizarea timpurie etc.) 
Traininguri dedicate angajaților din poliția animalelor și 
adăposturi (prinzători, îngrijitori) 
Organizarea unei întruniri anuale a specialiștilor în 
domeniul bunăstării animale 
Promovarea înființării unei zile naționale a adopției și 
organizarea de evenmimente (ex. ZIOA), coordonat la 
nivel național 
Promovarea unor principii de bună-practică pentru 

MEC, CMVR/AGMVR, 
ONG, adăposturi 
publice 
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programele de sterilizare 
Înființarea unui TelVerde pentru obținerea de către 
publicul larg a unor informații privind contactul centreor 
de sterilizare, adopție, bunăstare 

Perfecționarea legislației 
naționale 

Eliminarea unor restricții sau 
acordarea unor facilități 

Introducerea sterilizării și microciparile ca bugetare 
(subvenționare) în planul național strategic 
Facilitarea legislativă a înființării de adăposturi de către 
Consiliile Județene 
Ajustarea nivelului amenzilor pana la valori fezabile 
Introducerea în legislație a posibilității marcării pisicilor 
sterilizate prin cuparea urechii 
Reformularea mesajelor de eroare din RECS cu mesaje 
profesionale și modernizarea platformei RECS (user-
friendly), automatizarea platformei (ex. CNP) 

Ministerul Agriculturii, 
ANSVSA, CMVR, 
Parlament 
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Concluziile Grupului de lucru impact social- Coordonator Andreea Socaciu, Asociația pentru Parteneriat Comunitar Brașov 
 
Obiectiv specific Directia de Actiune Masura Responsabili Propunere Plan  
Responsabilizarea proprietarilor de 
animale domestice de companie prin 
implementarea sistemelor de 
identificare a proprietarilor  

Eficientizarea procesului de 
identificare a animalelor domestice de 
companie  

Verificarea de către reprezentanții ANSVSA a 
tuturor animalelor din gospodarii; 
consemnarea de informații referitoare la 
vaccinarea antirabica, sterilizare si 
microcipare și raportarea informațiilor 
colectate către UAT 

ANSVSA, APL La inspectia animalelor 
de renta realizata de 
DSV, veterinarii sa 
verifice și sa consemneze 
toate animalele din 
gospodarie (caini , pisici, 
etc). Odată cu verificarea 
vaccinarii antirabice sa se 
verifice sterilizarea sau 
pe baza de declarație . 

 Creșterea procentului de microcipare 
a animalelor de companie din fiecare 
gospodarie cu precădere în zonele 
rurale  

Dotarea reprezentanților DSV cu sisteme de 
microcipare a animalelor de companie  

ANSVSA Reprezentantul DSV sa 
aibă posibilitatea sa 
microcipeze animalele. 
DSV sa transmita 
statistica referitoare la 
animalele din gospodării 
către UAT iar în baza 
raportarilor UAT sa aloce 
fonduri pentru campanii 
de sterilizare  
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  Subvenționare program de microcipare la 
nivel național prin ANSVSA concomitent cu 
programul de vaccinare antirabica 

 Pachet de servicii: 
microcipare și vaccinare. 

  Transferul platformei RECS în administrarea 
Instituțiilor statului (ANSVSA) pentru 
implementarea programului de microcipare 
subventionata de ANSVSA  

ANSVSA, APL Propunere: Administrarea 
platformei de o autoritate 
națională, platforma fiind 
operată la nivelul 
APL(responsabilitatea 
recenzarii). Se va percepe 
taxa locală pentru 
proprietari care va merge 
direct în fondul pentru 
administrarea serviciului. 
ANSVSA va subventiona 
microcipurile și va deconta 
serviciile medicilor 
veterinari.. 

  UAT sa organizeze campanii de sterilizare în 
baza raportarilor venite de la DSV 

DSV, APL-uri  

Implementarea unei platforme de 
date pentru toate animalele de 
companie domestice  
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 Creșterea gradului de protejare a 
animalelor domestice de companie 
prin realizarea de programe naționale 
de educare a populatiei si prevenirea 
abandonului  

Înființarea de birouri de protectie a 
animalelor la nivel judetean  

APL - CJ-uri Birourile vor avea un cadru 
mai larg de management si 
protecție a animalelor la 
nivel de județ. Printre altele 
vor avea responsabilitate 
privind prevenția 
abandonului animalelor, 
maltratării lor, educația 
cetățenilor etc.  Colaborează 
cu Poliția Animalelor și 
DSVSA în campanii. 

  Campanie națională de prevenire a 
abandonului prin mesaje vizuale și auditive  

TVR/ ANSVSA Solicitare Campanie către 
TVR : “Anunț de interes 
public: sterilizati și 
microcipați câinii, conform 
legii.” printr-o scrisoare 
semnată de ong-uri și alte 
entități interesate. 

  Program național de finanțare pentru 
proiecte de responsabilizare a proprietarilor 
animalelor de companie, proiecte care 
vizează adoptia sterilizarea si microciparea.  

Autoritatea 
Publica 
nationala si APL 

Lini de finanțare dedicată 
pentru APL -uri și ONG-uri 
care se ocupă de protecția 
animalelor 

  Introducere în programa școlară a educației 
privitoare la îngrijirea animalelor de 
companie  

Ministerul 
Educației, 
ANSVSA, onguri 

În baza concluziilor 
proiectelor pilot realizate de 
către diverse structuri până 
în prezent în Romania, se va 
realiza un plan de lecție care 
va fi introdus în programa 
scolară la materia 
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considerată potrivită de 
Ministerul Educației. 

 Creșterea gradului de identificare a 
cainilor colectați de pe domeniul 
public  

Prin microcipare la adapost, fiind înregistrat 
ca proprietar  

CMVR, APL  

Prevenirea abandonului animalelor 
domestice hoinăre prin sterilizare 

 Definirea clară în legislație a categoriei 
câinilor exceptați de la sterilizare  

Parlament, 
ANSVSA, CMVR 

 

Înlocuirea modelului bazat pe 
eutanasierea câinilor în lege (model care 
s-a dovedit ineficiența în ultimii 10 ani) 
cu metodele dovedite a fi eficiente în 
managementul populatiei de câini, 
recomandate de Organizația Mondială de 
Sănatate a Animalelor și de către alte 
orgaziații cu renume din domeniu, 
precum Coaliția Internaționala pentru 
Managementul Animalelor de Companie 
(ICAM) și altele (sterilizarea masivă a 
câinilor, microciparea și înregistrarea 
câinilor cu stăpan, reglementarea  
creșterii și vânzării câinilor, stoparea 
abandonului, deținarea responsabilă a 
câinilor, informarea și educarea 
populației privnd deținerea în condiții de 
legalitate a câinilor etc). 

 
 

Modificare legislativă în care eutanasierea 
este înlocuita cu modalitătile recomandate 
și gestionare, pentru ca autoritațile locale 
sa fie astfel încurajate să împlementeze 
strategiile de sterilizare, microcipare și 
detinere responsabilă. Stimularea 
consiliilor locale in vederea aplicării 
articolului 41 din Legea 151/2013 care 
prevede subvenționarea 
subventionarilor sterilizarii cainilor cu 
stapan. Introducerea unui nou articol 
în lege privind asigurarea sterilizării și 
micorociparii cu ajutori autorităților 
locale sau centrale (prin intermediul 
unui program strategie național). 

Interzicerea eutanasierii și promovarea 
sterilizării și microrcipării câinilor, cu excepția 
cazurilor deosebite (câinii cu pedigree, câini 
utilitari, câini cu o stare de sănătate care nu 
permite sterilizarea etc). De asemenea, 
aceste operațiuni pot fi subvenționate, în 
special pentru persoanele cu venituri reduse, 
prin programa locale sau naționale. Populația 
de câini cu stăpân este una dintre sursele 
principale a câinilor care circulă liber pe străzi 
și de aceea trebuie să fie integrată cu 
prioritate în strategia de management a 
populației de câini. Sterilizarea (și prevenirea 
apariției puilor / câinilor nedoriti care sunt 
abandonați) și detinerea responsabiliă a 
câinilor care nu mai sunt lăsați astfel să 
circule pe străzi, adresează sursele 
problemei, iar rezultatul este dispariția 

Ministerul de 
resort, ANSVSA, 
Asociații de 
protecție a 
animalelor, 
Parlament, 
Guvern 
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câinilor de pe străzi. Eutanasierea este o 
modalitate ineficientă de reducere a 
numarului de câini și foarte costisitoare 
pentru autoritătile locale și centrale, aducând 
costuri anuale mari si fără a reduce populația 
de câini, pentru că în locul câinilor luați și 
eutanasiați apar alți câini abandonati sau care 
sunt lasați de către stapâni sa circule liber și 
nesupravegheați. 

  Subvenționare manopera vaccinare 
antirabică la pisici  

prin ANSVSA  

 Subventionarea sterilizarii pisicilor  Adoptarea măsurilor legislative cu privire la 
acest aspect 

Parlament  

 Stimularea Aplicarii amenzilor pentru 
nesterilizare 

Reducerea cuantumului amenzilor pentru 
nesterilizare și armonizarea cu legislația EU 

Parlament, 
Politia Româna, 
Direcția Poliția 
Animalelor  
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Comentarii și adăugiri 
 

Subiect/ punct dezbătut Comentarii pro 
 
 

Comentarii contra  

 
 
 
 
 
 
Terminologie  

 Ne opunem în continuare denominării „hoinare”, cu 
argumentele prezentate la întâlnirea online:  
- nu a fost folosit niciodată și nu există ca atare în domeniul 
Protecția animalelor; aparține exclusiv jargonului vânătoresc 
și textelor legislative aferente; 
- termenul e „fără stăpân” (inclusiv în legislația protecției 
animalelor) sau „comunitar”; 
- unitatea și coerența terminologiei e elementară în 
demersurile științifice. 

Termenul de „hoinar” este corect din punctul nostru 
de vedere (biologi) deoarece el cuprinde în definiția 
lui atât animalele „fără stăpân” cât și cele „cu 
stăpân” lăsate libere în natură, în afara 
curților/proprietăților, ce crează aceleași probleme 
și au același impact asupra biodiversității ca și 
primele. 

 

Obiectiv Specific Evaluarea 
situației curente și a 
impactului ADHFS asupra 
mediului 

 Obiectivul-direcția de acțiune-măsura sunt formulate din 
perspectivă exclusiv „românesc-conservaționistă-
vânătoristă”, nu știu cum să-i spun altfel. Îi spun așa 
cunoscând intim, după trei ani la WWF-România, abordarea 
„câinii hoinari (!) care fac ravagii în fondurile de vânătoare, 
sălbăticie sau pășuni”. 
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Azi (adică nowadays), problema se pune intrinsec și din 
perspectiva animal welfare-pet welfare, recte bunăstarea 
animalelor „hoinare”, perspectivă pe care nu o regăsesc 
deloc în document, iar lipsa ei viciază toată substanța 
proiectului și îl transformă într-unul de luptă împotriva 
animalelor comunitare/ fără stăpân, pentru protejarea 
mediului. Abordarea asta e greșită. 

La acest grup de lucru preocuparea majoră este cea 
din perspectiva conservarii biodiversității. Partea de 
animal welfare este privită din punctul de vedere al 
animalelor sălbatice impactate de animalele hoinare 
ce devin prădători, vectori pentru boli etc. într-un 
mediu natural unde în mod normal nu au ce căuta. 
Partea de pet-welfare a fost discutată pe larg de 
grupul dedicat acestei probleme. Soluția la ambele 
probleme este de a lucra împreună și de a pune 
ideile la comun, ceea ce a încercat să facă acest 
proiect. 

 

Autorități responsabile 
Evaluarea situației curente 
și a impactului ADHFS 
asupra mediului 
Institute de cercetare (ICB, 
ICAS), Universități, 
cercetători, experți, în 
colaborare 
Ministerul Mediului - 
Biodiversitate, 

 În aceste instituții ca atare sau tipuri de instituții, nu există 
nici măcar oameni competenți în pet welfare, darămite 
specialiști. România, în ansamblu, nu are decât doi, trei 
oameni cu adevărat pricepuți în domeniu, dar chiar și ei au 
această pricepere acumulată pe căi diverse (empiric versus 
teoretic etc).  
Pentru orice demers de amploarea dorită în document-
proiect, e indispensabil apelul la specialiști autentici, din 
străinătate. 
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Administratorii de Fonduri 
Cinegetice, ANANP 

- Instituțiile publice decidente/ care au în responsabilitate 
câinii și pisicile sunt ANSVSA (Autoritatea Națională Sanitară 
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor) la nivel național 
și DSV-urile (direcție sanitară veterinară) la nivel județean.   
- Instituția profesională corespondentă e Colegiul Medicilor 
Veterinari din România (național) și filialele lui (local).  
Din păcate, ele nu apar niciunde în document. 

Crearea unei linii de 
bugetare pentru alocarea 
de fonduri de la 
Administratorii de Fonduri 
Cinegetice pentru 
castrarea ADHFS din 
fondurile pe care le au în 
gestiune 

 

 Crearea unei linii de bugetare pentru alocarea de fonduri de 
la Administratorii de Fonduri Cinegetice pentru castrarea 
ADHFS din fondurile pe care le au în gestiune - cred ca e 
ceva gresit in exprimare, poate e vorba de alocare de 
fonduri catre gestionarii de fonduri cinegetice, nu de la 
acestia deoarece nu cred ca ei ar avea obligatia sa 
contribuie cu ceva la sterilizarea animalelor hoinare. 
Cred ca trebuie luate in considerare mai multe aspecte 
atunci cand se spune ca extragerea prin impuscare nu poata 
fi luata in calcul. Cred ca resursele financiare alocate pentru 
extragerea in stare vie a acestor animale ar putea fi prea 
mari, avand in vedere cate etape sunt necesare: 
oameni  care sa captureze animalele si resurse materiale, 
introducerea lor intr-un adapost, tratamentele medicale si 
sterilizarea, dresajul pentru corectarea comportamentului, 
gasirea unui stapan sau foster. 

Stabilirea condițiilor 
pentru alocarea 
subvențiilor pe pășune 
care să țină cont de 
problemă 

 Stabilirea condițiilor pentru alocarea subvențiilor pe pășune 
care să țină cont de problemă - putin nerealista propunerea, 
cine constata ca sunt animale pe pasune? APIA? Putin 
probabil ca un animal hoinar sa ramana pe o pasune mai 
mult timp 
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Sterilizarea si microciparea 
gratuită și obligatorie 

Sterilizarea obligatorie ar fi util să fie făcută după o 
etapă de selecție a indivizilor cu valoare biologică 
ridicată. Animal fără stăpân = animal obligatoriu 
sterilizat nu pare ceva normal. 

 

Propunere  Inlocuirea modelului bazat pe eutanasierea câinilor în lege (model care s-a dovedit ineficiența în ultimii 10 ani) cu 
metodele dovedite a fi eficiente în managementul populatiei de câini, recomandate de Organizația Mondială de 
Sănatate a Animalelor și de către alte orgaziații cu renume din domeniu, precum Coaliția Internaționala pentru 
Managementul Animalelor de Companie (ICAM) și altele (sterilizarea masivă a câinilor, microciparea și înregistrarea 
câinilor cu stăpan, reglementarea  creșterii și vânzării câinilor, stoparea abandonului, deținarea responsabilă a câinilor, 
informarea și educarea populației privnd deținerea în condiții de legalitate a câinilor etc). 
Modificare legislativă în care eutanasierea este înlocuita cu modalitătile recomandate și gestionare, pentru ca 
autoritațile locale sa fie astfel încurajate să împlementeze strategiile de sterilizare, microcipare și detinere responsabilă 
Introducerea unui nou articol în lege privind asigurarea sterilizării și micorociparii cu ajutori autorităților locale sau 
centrale (prin intermediul unui program strategie național) 
Interzicerea eutanasierii și promovarea sterilizării și microrcipării câinilor, cu excepția cazurilor deosebite (câinii cu 
pedigree, câini utilitari, câini cu o stare de sănătate care nu permite sterilizarea etc). De asemenea, aceste operațiuni 
pot fi subvenționate, în special pentru persoanele cu venituri reduse, prin programa locale sau naționale. Populația de 
câini cu stăpân este una dintre sursele principale a câinilor care circulă liber pe străzi și de aceea trebuie să fie integrată 
cu prioritate în strategia de management a populației de câini. Sterilizarea (și prevenirea apariției puilor / câinilor 
nedoriti care sunt abandonați) și detinerea responsabiliă a câinilor care nu mai sunt lăsați astfel să circule pe străzi, 
adresează sursele problemei, iar rezultatul este dispariția câinilor de pe străzi. Eutanasierea este o modalitate 
ineficientă de reducere a numarului de câini și foarte costisitoare pentru autoritătile locale și centrale, aducând costuri 
anuale mari si fără a reduce populația de câini, pentru că în locul câinilor luați și eutanasiați apar alți câini abandonati 
sau care sunt lasați de către stapâni sa circule liber și nesupravegheati 

Promovarea educației 
medicilor veterinari mai 
ales din mediul rural în 
domeniul medicinei 

..și în domeniul comportamentului animalelor de 
companie și al medicinei comportamentului 
animalelor. Mai ales în mediul rural, medicul 
veterinar trebuie să aibă capacitatea (cunoștințele 
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animalelor de companie și 
implementarea unor 
principii medicale 
moderne (ex. sterilizarea 
timpurie etc.) 

necesare) și abilitatea de a-i convinge pe proprietari 
de beneficiile sterilizării timpurii și de răspunde unor 
contraargumente de tipul ”dacă îl/o sterilizăm, nu 
mai prinde șoareci” 

 
 


