
SOLUȚII  

 

Cele trei soluții posibile sunt : 

1. Organizarea de dezbateri educative pe tema animalelor fără stăpân( program educațional 

demarat la nivelul școlii); 

2. Organizarea de acțiuni publice ( spectacole) în colaborare cu diverse ONG; 

3. Desfășurarea unei ample acțiuni la nivelul școlii, desfășurată la Sala de festivități , la care să 

participe un număr cât mai mare de elevi și care să fie cunoscută și la nivelul comunității. 

 

Apărută cu predilecţie în perioada de tranziție de la o societate planificată, centralizată , 

la o societate democratică  , problema câinilor fără stăpân este întreţinută, perpetuată şi agravată 

de: 

1.  abandonul masiv de către deţinători a puilor sau a câinilor adulţi deveniţi inutili, 

incomozi, în special din mediul rural şi sub-urban în mediul urban (mii de câini 

abandonaţi anual în stradă) – fenomen generat de lipsa educaţiei, responsabilizării 

şi a condiţiilor minime necesare cultivă rii valorilor morale, lipsa accesului la 

informaţii de ordin legislativ precum şi lipsa precedentelor legale sancţionării în 

România pentru încălcarea legislaţiei privind protecţia animalelor; 

2.   acţiunile organizate de colectare a câinilor de pe raza unor unităţi administrativ-

teritoriale şi abandonarea pe teritoriul altora; 

3.   lipsa sterilizării în masă a câinilor cu şi fără deţinător şi a unor metode specifice 

societăţii mo derne de control al populaţiei canine (cu stăpân şi fără stăpân); 



4.  lipsa de acţiune eficientă a administraţiilor locale – 

5. în majoritatea orașelor  nu se derulează niciun program de gestionare a câinilor 

astfel încât câinii existenţi în stradă şi cei abandonaţi continuă să se înmulţească, 

să migreze în alte localităţi sau, în unele cazuri, aceştia sunt relocaţi de chiar 

serviciile de gestionare a populaţiei canine 

Clasa noastră a decis că educația este principalul instrument de  luptă pe care îl 

avem legat de comunitate . De aceea, am decis să demarăm un program  

educaţional de informare a populaţiei 

 Împlementarea unui program de educaţie în şcoli în domeniul protecţiei 

animalelor (o oră săptămânal) 

  În programul educațional susţinem  informarea şi educarea  populaţiei (prin 

seminarii, workshopuri, cursuri gratuite, pliante, postere, întâlniri) precum şi 

activităţi vizând programe de încurajare a adopţiei, sterilizării şi de combatere a 

abandonului –acțiuni la care am solicitat sprijinul diverselor ONG-uri, precum și a 

autorităților locale. Această soluţie protejează viaţa şi bunăstarea animalelor, este 

în acord cu principiile eticii şi cu cele ale Declaraţiei Universale a Drepturilor 

Animalelor, cultivă respectul pentru viaţă, previne impactul psihologic şi moral 

deosebit de negativ al unor soluţii crude, previne creşterea agresivităţii şi 

agresiunilor individului în cadrul societăţii (uciderea animalelor creează senzaţii 

de normalitate a unor situaţii de drept infracţionale).  

Pentru ca gestionarea câinilor fără stăpân să dea rezultate cu adevărat, Autoritățile 

locale trebuie să se implice în  sterilizare , urmată de menţinerea câinilor fără 

stăpân în locaţia special amenajată. Pentru rezolvarea rapidă a problemei acţiunile 

educative şi informative sunt esenţiale.  

Deşi există prevederi legislative locale şi naţionale privind drepturile animalelor şi 

ce înseamnă un comportament civilizat faţă de acestea, actele normative nu sunt 

cunoscute populaţiei, iar atunci când au fost înregistrate încălcări ale legislaţiei, 

sancţiunile nu au fost corespunzătoare şi nu au fost mediatizate pentru a servi 

drept exemplu în comunitate. 

Indiferent, sub ce formă acționăm, fiecare dintre noi poate salva o viață! 



 


