
1. Problema câinilor comunitari 

 

Problema constă în prezența câinilor fără stapân pe străzile orașului.  

Aceasta este una frecventa in comunitate de mult timp, afectand majoritatea 

oamenilor.  De exemplu, un caz celebru este moartea unui japonez in anul 2006, in 

centrul capitalei, Bucuresti.  Acestuia i s-a sectionat artera femurala din cauza 

cainelui comunitar Bosquito.  Exista sute de cazuri de persoane  atacate de caini 

fara stapan, cat si de persoane muscate. Deoarece majoritatea cainilor comunitari 

nu sunt sterilizati acestia pot raspandi si diferite boli: Crypto si rabia. 

 Principala cauza a cainilor fara stapan este indiferenta autoritatilor fata de 

inumltirea incontrolabila a acestora. Aparitia cainilor comunitari se datoreaza in al 

doilea rand lipsei de adaposturi pentru aceste animale. In ziua de astazi ,in ciuda 

faptului ca exista un numar considerabil de locuri de acest tip, oamenii prefera sa 

adopte animale din magazinele de specialitate.  Alta cauza a acestei probleme 

este abandonarea cainilor de catre persoanele ce locuiesc in mediul rural, 

deoarece nu mai au destule resurse pentru a-i hrani si pe ei.  Hranirea acestor 

animale prezente pe langa locuintele oamenilor de la bloc este o greseala 

frecventa care conduce la un numar mare de vietuitoare fara stapan. 

Societatile care sunt responsabile de problema cainilor comunitari sunt: 
-primaria al carei rol este de a finanta adaposturile (hrana,intretinerea 

padocurilor, platirea medicilor veterinari)  

În primul rând, toți posesorii de câini din România trebuie să-și declare câinii unei 

autorităti: ex. Politia/primăria și sa îi sterilizeze. Toți proprietarii de câini trebuie 

să-si sterilizeze câinii.Tuturor cainilor pasaportizati ar trebui sa li se monteze un cip 

(sau orice alta solutie tehnica de identificare). Asta ar asigura un control al 

numarului de caini din Romania. Toti iubitorii de caini ar fi in stare sa faca acest 

efort financiar de a-si steriliza si pasaportiza cainele. In rest, cainii comunitari deja 

existenti vor fi sterilizati si adunati in adaposturi, de unde vor putea fi adoptati sau 

vor putea disparea pe cale naturala. Oricum, numarul lor va fi in scadere in aceste 

adaposturi pentru ca pasaportizarea va impiedica abandonul cainilor.  



 
 

Legea privind câinii fără stăpân stabilește un termen de 14 zile în care câinii sunt 

ținuți în adaposturi, după care, dacă aceștia nu sunt revendicați sau adoptați, pot fi 

eutanasiați, edilii având posibilitatea să amâne eutanasierea. Legea mai instituie 

și următoarele prevederi: 

 - Consiliile locale au obligația de a înființa servicii specializate și de a asigura 

fondurile necesare pentru a crea adăposturi publice pentru câinii fără stăpân. 

Consiliile locale sunt obligate să angajeze cel puțin un tehnician veterinar în cadrul 

acestor compartimente de specialitate. 

- Comunitatea locală trebuie să fie informată cu privire la existența adăposturilor 

publice și să i se permită vizitarea zilnic între orele 10:00 - 18:00.  

- Animalele pot fi considerate bolnave incurabil după o examinare medicală 

efectuată de către medicul veterinar, un examen la care reprezentanți ai 

ONG-urilor pot asista.  

- Eutanasierea câinilor poate fi efectuată numai de către un medic veterinar 

autorizat. Până la procedura de eutanasire, câinii pot fi revendicați sau adoptați.  

- Registrul de evidență a câinilor cu stăpân este gestionat de către Colegiul 

Medicilor Veterinari. Identificarea câinilor cu stăpân este obligatorie și se suportă 

de către aparținător. 

 

 

 

 

 

 

 



 


