
 

 

 

 

 

 

 

INFORMARE: Primăria Florești susține comunitatea și vine în spijinul proprietarilor de câini printr-o 

campanie de sterilizare gratuită a tuturor câinilor cu stăpân, microcipați și înregistrați în RECS (Registrul 

de evidență al câinilor cu stăpân) de pe teritoriul comunei. 

 

Prin această campanie se dorește combaterea fenomenului de abandon, reducerea numărului de câini 

aflați pe domeniul public și responsabilizarea deținătorilor de animale. Sursa câinilor de pe străzi este 

reprezentată, într-un procent mare, de înmulțirea câinilor deținuți de proprietari și mai apoi abandonați, 

cât și înmulțirea câinilor aflați deja pe domeniul public.   

Sterilizarea este singura metoda prin care putem stopa aceste fenomene, pe termen mediu și lung, fără a 

fi nevoiți să recurgem la eutanasiere. Bugetul pentru această campanie este asigurat iar doritorii sunt 

așteptați să o acceseze. Țineți cont de faptul că alocarea subvențiilor se face pe principiul, “primul venit, 

primul servit”. 

Orice persoană cu domiciliul pe raza comunei Florești, care deține unul sau mai mulți câini de rasă comună 

sau metiși (orice câine fără pedigree sau certificate de origine și fără drept de montă), înregistrați în RECS, 

are obligația, prin lege, să-i sterilizeze și poate beneficia de subvenționarea sterilizării, în limita sumelor 

alocate anual pentru acest serviciu. 

 

Pentru a fi înscriși în campanie, posesorii de animale trebuie să se deplaseze la Primăria Florești, unde vor 

completa o cerere, care se depune la Compartimentul contabilitate, buget, finanțe. Cererea se 

completează pe baza cărții de identitate și a carnetului de sănătate al câinelui microcipat, atât în original 

cât și o copie (dacă este posibil). Pe baza cererii veți primi un bon de sterilizare cu care veți merge la 

cabinetul veterinar unde se va desfășura campania. Programul de derulare al campaniei, cabinetele 

partenere și data programării o veți afla în urma unui apel telefonic. Procedura de sterilizare se efectuează 

de către medici veterinari de liberă practică. 

Proprietarul/deținătorul/însoțitorul câinelui are obligația să se prezinte cu cainele/câinii, la data stabilită, 

pentru sterilizare, să nu-l hrănească în ziua sterilizării, nici înainte și nici după, să transporte câinele spre 

locație și înapoi și să-i asigure îngrijirea necesară după intervenția chirurgicală. Nici medicul și nici Primăria 

Comunei Florești nu răspunde de evoluția postoperatorie a câinilor. Medicul consemnează în carnetul de 

sănătate și în  RECS efectuarea acestei proceduri chirurgicale. Vârsta minimă la care se pot steriliza câinii 

este de 6 luni la femele si 8 luni la masculi. 
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Pentru un impact mai mare și pentru bunăstarea animalelor spune și vecinilor sau cunoștințelor despre 

această campanie de sterilizare GRATUITĂ. 

 

În cazul în care câinele nu este microcipat și înregistrat în RECS, poți să faci această procedură la orice 

cabinet veterinar sau poți să suni la nr. de telefon 0755.01.90.10 pentru mai multe informații. 

 

Și ca să întelegeți mai bine de ce se organizează o astfel de campanie de sterilizare vă prezentăm câteva 

beneficii și legile care trebuie cunoscute de proprietarii de animale și care, de multe ori nu sunt respectate. 

 

1.Beneficiile aduse cainelui: 

 

Acesta va trăi o viață mai lungă și mai sănătoasă, fără a determina schimbări în comportamentul său; 

Castrarea / sterilizarea reduce sau poate elimina o serie de probleme de sănătate, care pot fi dificile și/sau 

costisitoare de tratat; 

Sterilizarea animalelor reduce semnificativ riscul de apariție a cancerului mamar, mai ales în situația în 

care cățeaua este sterilizată  înainte de primul ciclu de călduri și, de asemenea, elimină posibilitatea 

apariției problemelor medicale precum piometrul, cancerul uterin sau ovarian, perioade de călduri lungi 

și dese, gestații nedorite, lactații false; 

Castrarea masculilor reduce posibilitatea apariției bolilor de prostată și elimină apariția cancerului 

testicular; 

2. Beneficiile asupra omului: 

 

Previi vagabondajul și riscul de a-ți pierde câinele în urma bătăilor între masculi sau marcarea nedorită a 

teritoriului prin urinat; 

Prietenul tău necuvântător va trăi o viață mai bună și mai sănătoasă; 

Acesta va fi mai prietenos atât cu oamenii, cât și cu alte animale; 

Prin eliminarea ciclului de călduri la cățele (care durează în medie 14 zile, de două ori pe an), va dispărea 

comportamentul nervos și nu vor mai atrage masculi nedoriți în vecinătatea casei; 

Animalele care nu sunt sterilizate au mai multe probleme de comportament și temperament decât cele 

care au fost sterilizate sau castrate; 

 

 



3. Beneficiile aduse comunității: 

 

Primăriile și Guvernul cheltuiesc sume mari pentru controlul câinilor nedoriți; 

Montele iresponsabile sunt cauza principală a abandonului; 

Adăposturile de animale din întreaga țară sunt suprasolicitate și suprapopulate de câini nedoriți sau 

abandonați; 

4. Legea 258 din 26 septembrie 2013, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, 

art 13^2, obligă toți proprietarii de câini să-și sterilizeze câinii de rasă comună, metișii și cei de rasă fără 

pedigree sau certificat de origine și fără drept de montă. Refuzul respectării legii se sancționează cu 

amenda între 5.000 și 10.000 lei. 

 

    5. Legea 205 din 26 mai 2004 privind protecția animalelor 

 

    6. OUG 55 din 30 aprilie 2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi 

 

  

 

Respectă legea, respectă animalele și respectă comunitatea în care trăiești. 

Pentru mai multe informatii puteți suna la nr de tel: 0755.01.90.10 

 


