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Carmen ISTRATE

Prima dintre localități a fost Glina, unde 
campania s-a încheiat la sfârșitul săptămânii 
trecute, zilele acestea - medicii de la Animal 
Society fac sterilizări gratuite în Cernica (16-
20 ianuarie), iar din 25 ianuarie, clinica mobi-
lă se mută în Dascălu, pe Str. Mureș 12. Și, tot 
în aceste zile - între 17 și 20 ianuarie, medicii 
de la Center of Hope sterilizează gratuit, tot 
în parteneriat cu Protecția Animalelor - CJ Il-
fov, în Domnești. Progrările se fac la numărul 
de telefon 0751.235.009, iar toți cei care au în 
curte sau în casă animale de rasă comună es-
te bine să știe că legea îi obligă să le sterilize-
ze și, dacă nu o fac pot să primească amenzi 
de până la 10.000 de lei. În plus, prin steriliza-
rea animalului, se elimină riscul apariției mul-
tor boli fatale, iar procedura reprezintă singu-
ra soluție umană și eficientă pentru reducerea 
numărului animalelor fără stăpân, abandona-
te pe străzi sau prin adăposturi.

”Avem și echipe care merg pe teren. Am 
luat la sterilizat și animale de pe străzi, și din 
curți părăsite. Câinii care nu pot fi prinși la 
mână sunt tranchilizați. Ne mobilizăm pe toa-
te părțile ca să rezolvăm problema animalelor 
fără stăpân. Un om de la primăria respectivă 
se plimbă din poartă în poartă și anunță cam-
pania, în timp ce noi prindem animale de pe 
stradă”, precizează cei de la Protecția Anima-
lelor - CJ Ilfov.

Bilanț 2022 cum altul nu-i!
Pe lângă multe alte acțiuni menite să 

promoveze adopția animalelor abandonate 
în adăposturi, pe străzi, tinere sau bătrâne 
(spre exemplu campaniile ”Iubirea unui câine 
nu se ofilește niciodată”, ”Cafeaua intră mai 
ușor, cu un câine la picior”, expoziția de foto-
grafii de la Palatul Șuțu, participarea cu câini 
destinați adopției la meciurile de fotbal, la Bu-
charest International Air Show etc), educarea 
populației adulte (mers din poartă în poartă 
și discutat cu cei care dețin animale) și a ele-
vilor din școli, legat de responsabilitățile ca-
re revin celor care dețin animale, dar și celor 
care nu au, dar se pot implica în îngrijirea lor 
și pot să nu rămână indiferenți la suferințele 
animalelor fără stăpân (proiectul ”Ora de re-
laxare, ora cu animale - învățăm de la anima-
le mici cum să fim oameni mari”), Protecția 
Animalelor - CJ Ilfov se poate lăuda, pen-
tru 2022, doar pe parte de sterilizări gratui-
te, cu campaniile de succes organizate în Pe-
trăchioaia, Măgurele, Clinceni, Snagov, Periș, 
Popești-Leordeni, Găneasa, Tunari, Brănești, 
Bragadiru, Dobroești, Voluntari, Mogoșoaia 
sau Otopeni. Sau, cu maratonul de sterilizări 
gratuite, din luna noiembrie, primul maraton 
manifest din România, în timpul căruia s-au 
realizat sterilizări gratuite timp de 24 de ore, 
fără pauză, pentru a trage un semnal de alar-
mă asupra fenomenului înmulțirii necontrola-
te a animalelor de rasă comună.

În cifre, pe foarte scurt, rezultatele indi-
că aproape 2.500 de câini și pisici, cu stăpâni, 
sterilizate gratuit, în 60 de zile de campanie 
din 2022; peste 100 de animale din curțile fir-
melor, aproape 300 de câini dați spre adopție 
în România și în străinătate; pentru șase ani-
male - patru câini, un cal și un măgar, Biro-
ul Protecția Animalelor, din cadrul Inspecto-
ratului de Poliție Județean Ilfov, a emis ordin 
de plasare, iar trei dintre câini se află în Adă-
postul Speranța, iar calul și măgarul se află în 
Adăpostul Steaua Speranței.

P r o t e c ț i a  A n i m a l e l o r  -  C J  I l f o v  f a c e  f o a r t e  b i n e  c e e a  c e  f a c e !

Continua campaniile  
de sterilizare gratuita a animalelor  

de rasa comuna
Anul 2023 a început în forță pentru cei de la Protecția Animalelor,  

din cadrul Consiliului Județean Ilfov, care au pregătit pentru luna ianuarie 
campanii de sterilizări gratuite pentru câini și pisici de rasă comună,  

în patru localități ilfovene.


