
Denumirea proiectului: 

STERILIZARE CÂINI ȘI PISICI CU SAU FĂRĂ STĂPÂN – MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ  

Domeniul: MOBILITATE, ACCESIBILITATE ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI 

 

 

Pentru început aș dori să explic de ce am încadrat acest proiect la domeniul MOBILITATE, ACCESIBILITATE ȘI 

SIGURANȚA CIRCULAȚIEI: conform DEX online accesibilitatea (https://dexonline.ro/definitie/accesibilitate) reprezintă 

”însușirea de a fi accesibil”, iar accesibil (https://dexonline.ro/definitie/accesibil) înseamnă ceva ”la care se poate ajunge 

ușor; care este la îndemâna cuiva; care poate fi ușor procurat; care se poate înțelege ușor”. 

Pentru foarte multe persoane, stăpâni de căței și pisicuțe, pur și simplu nu sunt accesibile serviciile cabinetelor 

veterinare, nu pot programa operația de sterilizare din cauza veniturilor mici sau din cauza faptului că au 5-10 animăluțe 

salvate. O altă categorie de persoane ar fi cei care hrănesc, îngrijesc animalele care trăiesc lângă blocuri, în subsoluri: 

majoritatea acestora se bucură dacă reușesc să aibă grijă de câinii și pisicile din jurul locuințelor, puțini își permit și 

sterilizarea lor. Ori asociațiile din domeniul protecției animalelor -care funcționează doar datorită implicării voluntarilor 

și supraviețuiesc (dar de multe ori au datorii care se sting încet în timp) doar din donațiile celor care  iubesc lumea 

necuvântătoarelor și le poartă respect animalelor.  

Nu în toate cazurile putem vorbi de înmulțirea necontrolată a câinilor și pisicilor, dar de multe ori se întâmplă 

”accidente” nedorite, mai ales la pisicile din jurul blocurilor, pisicile care sunt ținute în regim dual (și în casă, dar și 

afară), la animalele care -din lipsa țarcurilor- pot interacționa etc. Din orice punct abordăm problema, concluzia este 

una: nu este legală/dorită înmulțirea animalelor, chiar și fără intenție, deoarece e posibil să urmeze abandonul puilor, 

este din ce în ce mai greu de găsit adoptatori responsabili, sau în cazurile în care puii sunt hrăniți în jurul blocurilor, 

intervine pericolul de a fi călcați de mașină, atacați de câini vagabonzi, ori câini ai căror stăpân nu respectă legislație și-i 

plimbă nelegați. Nu de puțin ori -din păcate- suntem martorii unor astfel de incidente. 

Toate aceste situații pot fi prevenite prin simpla sterilizare a animalului de companie. 

Este posibil, de fapt este o certitudine, faptul că mulți stăpâni de câini și pisici cunosc prevederile Legii nr. 

258/2013, OUG nr. 155/2001, HG nr. 1059/2013, dar pur și simplu sunt în situația în care nu-și permit acea operație de 

castrare/sterilizare. Este situația persoanelor care au adunat de pe străzi, au salvat nu una, ci mai multe câini/pisici de-a 

lungul anilor și care se chinuie să le ofere hrană, medicație, tratamente de deparazitare. Deci pentru ei este imposibil să 

achite contravaloarea operației de sterilizare.  

Mai sunt persoanele în vârstă (dar nu numai!) care nu au auzit de aceste reglementări juridice, dar care -dacă li 

s-ar explica îndatoririle lor de stăpân responsabil, dar și beneficiile acelor intervenții- ar accepta bucuroși să-și ducă 

animalele de companie la sterilizat.  

Acum unii ar spune că au fost campanii de sterilizări gratuite și doritorii puteau să se înscrie pe liste și să rezolve 

odată pentru întotdeauna problema înmulțirii (accidentale sau planificate) animalelor. Într-adevăr, dar fără o informare 

adecvată, pe mai multe canale media (nu mulți au acces la internet sau au cont pe facebook), mesajul nu ajunge la toți. 

Pe de altă parte aceste ”maratoane de sterilizări” se derulează pe parcursul a maxim două zile, la final rezultând relativ 

puține căței/pisic castrate/sterilizate față de nevoile orașului. 

https://dexonline.ro/definitie/accesibilitate
https://dexonline.ro/definitie/accesibil


De aceea consider că este impetuos necesară existența unui astfel de proiect: scopul este controlul populaţiei 

de animale şi minimalizarea ratei abandonului.  

Prezentul proiect este alcătuit din 2 părți:  

a) Promovarea legislației existente și referitoare la sterilizare, precum și prezentarea beneficiilor acestor 

operații de castrare/sterilizare,  

b) Campania efectivă de sterilizare, de operare a animalelor înscrise. 

 

a) Prima parte ar avea nevoie de sprijinul și conlucrarea mai multor instituții:  

• Primăriei municipiului Târgu Mureș – prin coordonarea acțiunii, aici se poate -cu siguranță- conta și pe 

sprijinul Adăpostului de câini (vastă experiență în capturarea animalelor, în special câini, hoinare pe străzile 

municipiului), 

• Poliției locale, Biroului pentru protecția animalelor din cadrul IPJ Mureș – prin informări și verificări,  

• Asociațiilor de salvare/protecție a animalelor din localitate – prin punerea la dispoziție a experiențelor 

acumulate (aceste asociații dau în adopție doar animale salvate/sterilizate/microcipate), prin realizarea 

unor pliante de informare etc. 

• Presei audio/video/scrise – prin diseminarea informațiilor, prin crearea unor emisiuni, includerea unor 

articole cu invitați din rândul specialiștilor veterinari, poliției, asociațiilor etc.  

• Clinicilor/cabinetelor veterinare care doresc să fie parteneri în acest demers - prin oferirea unor informații 

legate de problemele de sănătate cu care se pot confrunta animalele de companie nesterilizate  

 

b) A doua parte a proiectului cuprinde partea care se referă strict la efectuarea operației propriu-zise de 

sterilizare, prin îngrijire postoperatorie.  

Pentru a avea un impact mai mare asupra stăpânilor de câini și pisici s-ar putea organiza și o tombolă: cei 

care prezintă dovada efectuării operației de sterilizare (dovadă eliberată de un cabinet medical veterinar) -ca 

urmare a prezentului proiect, ar putea câștiga  

• câteva premii mai valoroase, de exemplu 

o televizor, electrocasnice  

o consultație completă la un cabinet veterinar sau abonament pentru 1 an la un cabinet veterinar 

(cu vaccin, deparazitare internă/externă, analize medicale etc.) 

o abonament pentru 1 an sau un număr de ședințe la coafură canină 

o consumație într-o cafenea/restaurant (unde este acceptat și animalul de companie) pentru o 

sumă anume ori un număr de vizite 

o week-end la o pensiune/cabană unde este acceptat și animalul de companie etc. 

• mai multe premii, dar de o valoare mai mică, de exemplu 

o hrană pentru animalul de companie,  

o accesorii (paturi, coșuri, lese, zgărzi, litiere etc.) 

o vouchere valabile în magazinele de specialitate. 

Bineînțeles, aceste componente ale proiectului sună într-un fel în teorie, dar în practică trebuie totul să fie clar, 

organizat, cu metodologie pusă la punct de către specialiști.  



În calitatea mea de stăpân responsabil al unei cățelușe de 5 ani, sterilizată, respectiv al unui motănel de 8 luni, 

castrat, sunt conștientă de importanța acestui demers și încerc să conving cât mai multe persoane să facă la fel cu 

companionii lor, totodată încurajez adopția, în detrimentul achizițiilor, acestea sunt cele două modalități simple, dar 

extrem de eficiente: 

-de oprire a înmulțirii necontrolate,  

-de stopare a abandonului puilor rezultați,  

-de prevenire a apariției bolilor tumorale ori venerice la animalele nesterilizate,  

-de preîntâmpinare a dispariției animalelor în perioadele de înmulțire,  

-de prevenire a rănilor dobândite ca urmare a luptelor pentru supremația masculilor. 

În cazul în care proiectul va primi undă verde din partea comisiei, respectiv va putea fi votat, eventual va fi 

câștigător al finanțării oferite, sperăm să fie un prim pas spre normalitate și conștientizare a populației: animalele de 

companie sunt membrii ai comunității, cu drepturi și suntem responsabili față de ei! 

 

Locație: Proiectul meu nu are locație exactă, include tot municipiul Târgu Mureș 

 

Durata estimată pentru implementarea proiectului propus: 12 luni 

 

Beneficiarii proiectului: IUBITORII DE CÂINI ȘI PISICI -indiferent dacă sunt stăpânii lor sau doar îi ajută- DIN MUNICIPIUL 

TÂRGU MUREȘ 

 

Bugetul estimativ total pe proiect  

300.000 de lei, din care :  

• 50.000 de lei pentru promovarea sterilizării, cheltuieli administrative (registrul sterilizărilor efectuate, 

contabilizarea sumelor alocate cabinetelor, marketingului etc.) și  

• 250.000 de lei alocați efectiv operațiilor de sterilizare: s-a calculat un tarif mediu/sterilizare de 400 de lei 

(la motani sau căței de talie mică suma este mai mică, însă la pisicuțe/cățelușe suma crește datorită 

complexității intervenției) – ar rezulta un număr de 625 de animăluțe sterilizate 

 

 


