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RAPORT ANUAL ANIMAL LIFE  
2016 

 
Cuprins:  
 

1. ECHIPĂ ȘI MISIUNE  

2. ADĂPOSTUL ANIMAL LIFE  

3. CAMPANII DE STERILIZĂRI  

4. EVENIMENTE, STRÂNGERI DE FONDURI, CONFERINȚE, SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ 

5. PROIECTE  

6. IMPLICĂRI ȘI PROPUNERI LEGISLATIVE  

7. PLANURI DE VIITOR  

8. CUVÂNT DE ÎNCHEIERE  

9. BILANT CONTABIL  

 
1. ECHIPA ȘI MISIUNE 

Animal Life este o organizaţie non-profit, fondată în 2006, a cărei membrii sunt voluntari aduşi 
împreună de dragostea faţă de animale şi natură. Am pornit la drum în 8, unii au plecat, unii au rămas, 
prieteni noi ni s-au alăturat de-a lungul anilor, și iată-ne acum, 10 ani mai târziu, animați de aceeași 
dorință de a construi o lume mai bună, cu oameni care respectă toate formele de viață. 

Iată o parte a echipei noastre: 
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 Georgiana Pop: gestionare căței și pisici, adopții 
internaționale. 

 

 

 

 

 Oana Lazăr: gestionare pagină de Facebook Animal 
Life, promovare căței și pisici. 

 

 

 

 

 
Judith Farcas – Kobori: adopții la distanță, dresaj căței. 
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 Cristina Cristea: gestionare website-ul Animal Life, 
adopții pisici. 

 

 

 

 

 Loredana Kaschovitz: adopții pisici. 

 

 

 

 

 

 Larisa Rosian: gestionare pisici. 
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 Cristina Niculescu: adopții internaționale, gestionare 
câini. 

 

 

 

 

 Otilia Pana: adopții internaționale. 

 

 

 

 

  

 Andreea Roseti: marketing și comunicare. 
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Animal Life este format din membri și voluntari, iar echipa de mai sus este ajutată zilnic de un 
număr mare de voluntari implicați: Anamaria Benedek, Raluca Filip, Anamaria Acu, Radu Vulcu, Andreea 
Man, Eniko Gall și mulți alții cărora le mulțumim din suflet.  

Misiune:  

Pentru a construi această lume întreprindem atât activități de conștientizare și educație cât și acțiuni 
practice, de intervenție în cazul animalelor care au nevoie urgentă de ajutor. Iată câteva dintre liniile 
noastre principale de activitate: 

a. Gestionare și ajutor pentru animale de companie și animale de fermă  

Acesta a devenit domeniul nostru principal de activitate, iar gestionarea câinilor și a pisicilor fără 
stăpân preocuparea noastră zilnică. Ne dorim o țară fără animale abandonate și chinuite, iar acestea 
sunt măsurile noastre: 

 preluarea, cazarea, sterilizarea, vaccinarea animalelor abandonate până pot fi plasate în familii.  

 promovarea adopțiilor animalelor de companie în detrimentul cumpărării. 

 sterilizarea și tratarea animalelor de companie pentru persoanele care nu își pot permite aceste 
intervenții. 

 prevenirea abandonului și a cruzimii față de animale prin campanii de conștientizare și educație 
în grădinițe și școli. 

 colaborarea cu adăpostul public pentru promovarea adopțiilor și evitarea eutanasierilor câinilor 
sănătoși. 

 intervenții în cazuri de accidente prin salvare, preluare, tratarea animalelor. 

 urmărirea proiectelor legislative pentru asigurarea unei direcții corecte privind gestionarea 
animalelor fără stăpân. 

 consultări cu autoritățile competente pentru o gestionare optimă a animalelor de companie 
(ANSVSA, Primăria Sibiu, Poliția Sibiu). 

b. Salvarea animalelor sălbatice 

Intervenim în situații de urgență pentru preluarea de animale sălbatice și beneficiem de colaborarea 
cu alte organizații specializate pentru know-how. În ultimii ani am intervenit pentru salvarea unui număr 
tot mai mare de păsări cărora am reușit să le oferim șanse bune de tratament și returnare în teritoriu 
datorită Asociației Prietenii Berzelor Cristian. 
 

 

http://www.animallife.ro/


 
 
ASOCIATIA PENTRU PROTECTIA  ANIMALELOR SI A NATURII  

"ANIMAL LIFE" SIBIU 
Str. Paris nr. 44 cod 550131 Sibiu, Romania  

CUI 18603292 
IBAN RO41RZBR0000060007805439 
Raiffeisen Bank Sibiu 
0040.741188934 
www.animallife.ro 
 

Pagina 6 din 38 

 

c.  Plantări, ecologizări 

Împreună cu prietenii de la Verdele-n Sus, Tășuleasa Social, Let's do it Romania, ne implicăm în 
fiecare an în toate proiectele de ecologizare sau plantare de copaci în județul nostru. 

d. Lobby, conștiință socială 

Ne dorim o generație de români responsabili, atenți la mediul în care trăiesc, și care să aibă curajul să 
își exprime punctul de vedere chiar și în stradă dacă este cazul. Flash-moburi sau demonstrații anti 
fracking, nu ne este teamă să ne spunem punctul de vedere și să susținem ideile în care credem. 

e. Campanii de educație 

Educația este sigura șansă de a schimba lucrurile în bine pe termen lung. Doar cu o generație de copii 
responsabili și empatici putem să sperăm la o țară echilibrată, unde natura și animalele sunt prețuite și 
protejate.  

2. ADĂPOSTUL ANIMAL LIFE 

Suntem conștienți că am pornit pe un drum greu, dar acesta este proiectul care ne va permite să ne 
îmbunătățim semnificativ activitatea.  

Pentru a putea ajuta animalele de companie abandonate avem nevoie de un centru în care acestea 
să fie primite, spălate, consultate și cazate.  

Adăpostul va funcționa ca un centru de plasament în care animalele sunt cazate în cele mai bune 
condiții până la adopție. Adiacent, va dispune de un mic cabinet medical cu spațiu de cazare a cazurilor 
grave.  

Clădirile gândite de noi nu ne vor ajuta doar să cazăm animalele din grija noastră. Aici va fi locul în 
care putem efectua tratamente medicale și în special sterilizările pe care noi le oferim gratuit celor care 
le solicită.  

Mai mult decât atât, adăpostul nostru va deveni locul în care persoanele dornice să ne ajute pot veni 
la întâlnirea cu noi și cu protejații noștri. Vom putea în sfârșit să avem un program clar de socializare a 
cățeilor, vom putea organiza activități cu copii și familii, iar potențialii sponsori pot vedea foarte clar 
unde ajunge ajutorul lor.  

În decursul lui 2016 s-au efectuat următoarele lucrări pe șantierul Animal Life:  
- Tencuială exterioară  

- Tencuială interioară 

- Șape  
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- Platforme exterioare  

- Canalizare  

- Instalație electrică  

- Uși și geamuri   

 
Imaginile spun totul:  

 

 
Avem încă nevoie de mult ajutor. Datele noastre și modalitățile de a ajuta se găsesc pe site-ul nostru, 

www.animallife.ro cu o secțiune separată dedicate adăpostului.  

http://www.animallife.ro/
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ACTIVITATE CURENTĂ 

STERILIZĂRI - INTERVENȚII – ADOPȚII 
 

 
 

Activitatea noastră curentă include acordarea de asistență veterinară animalelor a căror stăpâni 
nu dispun de resurse financiare, intervenții în cazuri de accidente și abuzuri, îngrijirea animalelor din 
grija noastră, sterilizarea animalelor de companie în general pentru prevenirea înmulțirii și a 
abandonului.  
 

O scurtă statistică despre animalele din grija noastră:  
 

    Statistică pisici 2016: 
Preluate: 206  
Decedate: 25  
Adoptate:153  
Sterilizări: 188 
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    Statistică câini 2016:  
Preluați: 250  
Decedați: 20  
Adoptați:147  
Sterilizări: 317 
 

Menționam că în cazul deceselor este vorba despre animale care au fost victime ale traficului, 
animale bolnave în stare terminală sau pui separați de mame, imediat după naștere, care nu au mai 
putut fi salvate. În anumite cazuri grave, s-a luat decizia eutanasiei împreună cu medicul veterinar.  

 

Precizare: Animal Life nu eutanasiază animale sănătoase, și nu are perioadă limită de cazare a 

animalelor.  
 

Sterilizări  
 

Încă din 2014 Animal Life desfășoară un program de sterilizări finanțat de Asociația Vielshofener 
Hunderettung und Tiertafel în cadrul căruia sunt sterilizați 15 câini pe lună.  

Încercăm să creștem numărul animalelor sterilizate de la un an la altul fiind convinși că aceasta 
este singura metodă de a contribui la rezolvarea problemei câinilor comunitari. De asemenea investim în 
campanii masive de sterilizare și încercăm să abordăm autoritățile pentru susținerea acestora.  
 

*Vezi mai jos detalii despre campaniile masive de sterilizare.  
 

Intervenții  
 

Numărul câinilor și a pisicilor salvate din situații critice a fost, și în 2016, ridicat; iată câteva 
imagini de la cazurile în care am apucat să facem poze sau să filmăm:  
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Tratamente și vaccinări  
 

Animal Life nu se ocupă doar de animalele preluate, ci oferă ajutor unui număr foarte mare de 
persoane care apelează la organizația noastră.  

Solicitările sunt diverse și se referă atât la animale cât și la persoane.  
Astfel, oferim sterilizări gratuite a animalelor de companie pentru persoanele care nu își pot 

permite aceasta, la fel și în cazul tratamentelor și al vaccinurilor. Pentru a avea un control și o statistică a 
numărului de persoane / intervenții am fost nevoiți ca în decembrie să concepem un formular pe care 
doritorii trebuie să îl completeze. Astfel, anul viitor vom putea avea o statistică.  
 
Adopții  
În cazul adopțiilor vorbim despre adopții locale, internaționale și adopții la distanță.  
 
Adopțiile locale se fac pe bază de: 
- chestionar de adopție pe care viitorul adoptator trebuie să îl completeze pentru a ne ajuta în alegerea 
animalului potrivit  
- formular de adopție – prin care adoptatorul își asumă responsabilitatea pentru animal și de asemenea 
ne permite verificarea acestuia.  
- vizita la domiciliul adoptatorului pentru a ne asigura de veridicitatea datelor din chestionar.  

Am optat pentru a da animale spre adopție doar în județul Sibiu datorită dorinței noastre de a ne 
asigura că putem verifica familiile care adoptă de la noi. Sunt rare cazurile în care animalele noastre 
pleacă în țară, excepții făcând prietenii.  

Datorită faptului că Animal Life preia și postează toate mesajele persoanelor care doresc să dea 
animale spre adopție, numărul câinilor și a pisicilor dați spre adopție la nivel local este mai mic decât cel 
al adopțiilor internaționale.  

http://www.animallife.ro/
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Adopțiile internaționale  
 

Adopțiile internaționale se desfășoară DOAR prin intermediul asociațiilor partenere sau alte 
asociații verificate și autorizate. Toate animalele oferite spre adopție prin asociația noastră, întrunesc 
toate condițiile legale, inclusiv certificate TRACES. Folosim doar transportatori autorizați.  

Asociații partenere: 
Streunerhilfe International, Germania – http://www.streunerhilfe-nordgriechenland.de/  
Freie Tierhilfe, Germania – http://www.freietierhilfe.de/ 
Vielshofener Hunderettung und Tiertafel, Germania – https://www.hunderettung-tiertafel.eu/index.php  

Alte parteneriate cu asociații care ne susțin cu fonduri și materiale:  
Grossenhainer Tierschutzverein, Germania  - http://www.grossenhain-tierschutzverein.de/  
Friends of Homeless Dogs, Finlanda http://www.koirienystavat.com/en/home  
 
Adopții la distanță  
 

Adopția la distanță este un concept care ne ajută să întreținem animalele greu adoptabile sau 
foarte bătrâne care rămân chiar și ani de zile în grija noastră. Persoanele care nu au timpul sau spațiul 
necesar unei adopții reale, pot deveni părintele adoptiv al unui animal despre care primesc regulat 
informații, filme și poze și îl pot vizita. Adoptatorul la distanță plătește suma de 40 lei / lună pentru a 
contribui la întreținerea protejatului lor.  
 
Avem câteva proiecte de suflet care să nu se referă doar la animale:  
 

 
Bunica noastră, dna Hilde, pe care o vizităm săptămânal și o 

ajutăm cu absolut toate treburile casnice, cheltuielile și nevoile medicale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.animallife.ro/
http://www.streunerhilfe-nordgriechenland.de/
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Veronica, o fostă orfană care iubește animalele și pe care am ajutat-o atât cu găsirea unui azil, 
întocmirea actelor, angajare și cheltuieli.  
 
Animale sălbatice  
 

Anul acesta am avut șansa de a salva o vulpiță care își făcuse culcușul într-o șură și era vânată de 
săteni. Am reușit să o eliberăm într-o zonă mai izolată.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Am intervenit de asemenea în cazul unui căprior lovit de mașină, însă în ciuda intervenției 

veterinare nu am mai putut să îl salvăm.  
 

 
Am avut și două broscuțe țestoase europene de apă, găsite în 

oraș, una din ele eliberată într-un lac neaccesibil pescarilor și una care 
hibernează la una dintre colegele noastre și urmează a fi eliberată în 
primăvară.  
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Animale de fermă  
 
În anul 2016 am 

preluat doi măgăruși, pe 
Piciu și Aleman.  

Din păcate pentru 
Piciu, nici măcar 
internarea la Clinica 
Universitară din Cluj 
Napoca nu l-a mai putut 
ajuta, întrucât tumora de 
la picior și o boală care i-
a afectat ficatul i-au 
determinat pe medici să 
recomande scurtarea 
suferinței sale. Starea 
precară a sănătății lui 
fusese probabil și motivul 
pentru care acesta fusese 
abandonat la marginea 
orașului.  

 
 
 
 

  
 
Aleman în schimb a avut 
mare noroc, pentru că i-
am găsit căsuță alături de 
o mămică mărgărită cu 
puiul său pe domeniul 
unui prieten iubitor de 
animale. Au mult spațiu, 
companie plăcută și un 
grajd călduros.  
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Un alt caz special a fost berbecul Benny care fusese abandonat de cioban și turmă după ce 
primise destule lovituri de bâtă pentru a nu se mai putea deplasa. Din fericire și el și-a găsit un adăpost 
minunat unde poate să își ducă viața în liniște.  
 

 
 
 

Am mai încercat de asemenea preluarea unui cal grav rănit însă negocierile noastre cu 
proprietarul au eșuat. Din fericire, au reușit colegii noștri de la Prietenii Berzelor, iar acum căluțul bătrân 
este în siguranță.  
 

 
 
 

Tot pe final de an, am mai avut o solicitare de ajutor din satul Sărata, unde un localnic își lăsase 
pe câmp, 40 de vaci, din toamnă până la mijlocul lui Decembrie, la temperaturi de -14°C. Din fericire 
autoritățile de la DSVSA Sibiu s-au mobilizat imediat și au răspuns apelului nostru: în aceeași zi, 
departamentul anti-fraudă a identificat proprietarul animalelor și l-a obligat să le ducă în grajduri.  
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3. CAMPANII DE STERILIZĂRI 

 
Campania de sterilizări desfășurată în perioada 31 iunlie – 05 august Șura Mica în colaborare cu 

Romania Animal Rescue  

 
 

Campania a fost organizată în felul următor:  
- Romania Animal Rescue a pus la dispoziția noastră echipa de medici și tehnicieni formată din: 

Miruna Berzuc, Roxana Stan, Valeria Chivu, Andrei Constantin și Anda Popescu.  

- Dl. primar din comuna Șura Mică, Valentin Ristea, ne-a oferit sprijin în ceea ce privește 

informarea populației și spațiul generos pus la dispoziție pentru desfășurarea acestei campanii 

(incinta sălii de sport a comunei)  

- Animal Life a dispus de mai multe mașini și voluntari care au adus câinii, i-au pregătit pentru 

operație, i-au îngrijit post-operator și i-au dus înapoi stăpânilor atunci când a fost cazul.  
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Mulțumim din suflet voluntarilor noștri excepționali, care, dacă nu ne-ar fi fost alături în fiecare zi, 

am fi avut multe momente de disperare și neputință: 

- Voluntar cheie n° 1 – Adina Maria,  

- Voluntar cheie n° 2 – dna. Adriana, 

- Voluntarii noștri extraordinari de la trezirea din narcoză: Amalia, Diana, Georgiana, Izabela, 

Iaryna, Ștefi, Adriada și Bianca. 

- Prietenilor noștri și voluntari ai asociației care au fost prezenți și s-au ocupat de absolut orice era 

nevoie: Daniel Pușcaș, Bogdan Brylynski, Mihai Covalciuc, Mihai Niculescu, Acu Anamaria, 

Adriana Bucur, Cristina Dinca, Roxie Ghiura, Larisa Rosian, Dana Stanila, Raluca Filip, Cristina 

Geana, Alexandra Dumitru, Loredana Kaschovits, Andreea Man.  

- Prietenilor și voluntari ai asociației fără de care partea de programări, contact și informare ar fi 

fost probabil un imens haos: Voluntare extraordinare – Oana Lazar, Cristina Cristea, Eniko Mihai, 

Radu Vulcu. 

         

- Am primit sprijinul asociațiilor: Nicola Lehmann – Streunerhilfe International și Marianne Braß – 

Freie Tierhilfe.de. care au strâns fonduri și au ajutat fizic de-a lungul întregii săptămâni.  

http://www.animallife.ro/
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- Mii de mulțumiri tuturor celor care au donat și preluat, astfel, costurile pentru o castrare sau mai 

multe, care ne-au ajutat prin donarea de dezinfectanți, pansamente, mănuși și botoșei de unică 

folosință! 

- Animal Life a suportat costurile operațiilor și de asemenea masa și cazarea echipei de medici și 

tehnicieni.  

Câteva cuvinte din partea membrilor implicați activ în campanie:  
 

“Numărul de castrări la care am ajuns este unul remarcabil, de 357 de animale, din care 212 câini 
și 145 de pisici.  

Așadar: 212 (câini castrați) x 2 (perioade de împerechere/an) x 6 (media puilor/fătare) = 2.544 
pui și 145 (pisici castrate) x 2 (perioade de împerechere/an) x 4 (media puilor/fătare) = 1.160 pui. 

În total, vorbim despre 3.704 de animale care nu trebuie să mai sufere, fie pentru că sunt 
abandonate, pui fiind, fie din cauza unui mascul necastrat, fie pentru că reprezintă chiar cățelușa/pisica 
care aduce puii pe lume și care de multe ori ajunge în stradă în rând cu puii ei.  

Cu bune și cu rele, cu momente emoționante și momente care credeam că ne duc la sfârșitul 
puterilor, cu oameni frumoși și înțelegători, care ne întrebau dacă mai putem sau care se gândeau că o 
apă rece ne-ar prinde bine și cu oameni supărați pe noi, am mers înainte timp de 6 zile, zile în care am 
dormit și mâncat pe apucate, în care am muncit de dimineață până seara, am alergat, am condus în total 
sute de kilometrii, am cărat și curățat cuști, am spălat pardoseli de zeci de ori, am cărat paturi, 
cearceafuri și cartoane, am fost mușcați și zgâriați, ne-am cocoțat pe pereți pentru a salva o rândunică 
care intrase în sala de operație, am alergat după câini și pisici pe care nici măcar stăpânii nu-i puteau 
controla și am râs și am plâns împreună!  

O experiență care ne-a adus mai aproape de scopul pe care-l urmărim, acela de a ajuta la 
respectarea legii și de a nu mai vedea animale suferinde.” 
 
Campania de sterilizare 22 august – 19 septembrie 2016 localitatea Șelimbăr 

 
În această campanie, organizată de primăria Șelimbăr și Fundația Vier Pfoten România, Animal 

Life a avut rol de consultant, în perioada anterioară campaniei, a participat la conferința de presă 
aferentă acesteia și s-a implicat direct în ajutarea oamenilor fără posibilități de a-și duce animalul de 
companie la locația aleasă pentru sterilizări.  
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4. EVENIMENTE, STRÂNGERI DE FONDURI, CONFERINȚE, SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ 
 

PARTICIPARE LA ACȚIUNEA DE PLANTARE DE COPACI  
 

 

 

Membrii Animal Life au participat la acțiunile de plantări de copaci și apoi de întreținere a 
acestora organizate de Asociația Cu verdele-n SUS.  

În aprilie, 450 de voluntari au plantat aproximativ 10.000 de puieți de stejar, frasin și paltin în 
comuna Arpașu de Jos, județul Sibiu. 

Plantarea celor 10.000 de puieți face parte dintr-un proiect ambițios al asociației Cu verdele-n 
SUS, “Să creștem o pădure”, proiect care se întinde pe o perioadă de 5 ani de zile și presupune 
transformarea terenului de 2 hectare de pășune neutilizabilă de la Arpașu într-o tânără pădure de 
foioase care va fi îngrijită până la intrarea în maturitate și înscrierea în fondul forestier. 
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SEMIMARATON 2016 
 

 
 

Semimaratonul organizat de Fundația Comunitară are deja 5 ani de desfășurare în Sibiu, iar 
Animal Life a participat de la prima ediție, din 2012.  

Anul acesta am participat cu proiectul prin care am solicitat ajutor pentru amenajarea 
cabinetului veterinar din cadrul adăpostului nostru.  

Am avut 154 alergători și 506 susținători și am reușit să strângem suma de 36.635 lei.  
Ca de obicei alergătorii noștri au fost în topul celor mai buni fundraiseri: Maria Cismaru, Judit Farcas – 
Kobori, Radu Hasan.  

Cu banii obținuți am reușit să efectuăm din amenajările necesare cabinetului și zonei de 
staționare pentru căței,  rămânând însă multe de făcut.  
 

Iată în câteva cuvinte și imagini atmosfera extraordinară de la Semimaraton Sibiu 2016: 
„Nu este doar un eveniment sportiv pentru că nu este despre performanță. Nu este doar un 

eveniment caritabil pentru că este mult mai mult de atât. Sâmbătă am văzut câteva mii de oameni care 
fac cu adevărat lucruri. Am mulțumit din suflet celor care treceau finishul, care au donat, care au 
organizat evenimentul ăsta minunat! Iar cel mai frumos lucru pe care ni l-a spus un domn după ce a 
alergat 21 de km a fost “Noi vă mulțumim pentru că ne dați șansa să ajutăm!”. A fost o zi cu atât de 
multă energie pozitivă încât cred că ne va ajunge pentru tot anul! Prieteni cu tricouri Animal Life făcute 
de ei, prieteni din Germania care au venit aici să alerge sau au alergat în orașele lor de reședință, copii 
care au venit să ne îmbrățișeze și să ne întrebe când pot veni în sfârșit la adăpost să ne ajute… A FOST 
MAGIC! Nu în ultimul rând ne gândim la colegii noștri din Animal Life care în ultimele luni au devenit 
niște veritabili atleți și fundraiseri.” Membru Animal Life  
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SIBIU CHALLENGE 2016 

 
 

      

           
 

Sibiu Challenge s-a desfășurat în data de 11 iunie, iar Animal Life este prezentă pentru al treilea 
an consecutiv la acest eveniment. După cum spun și organizatorii, pe site-ul dedicat, “Este o zi în care 
transformăm Parcul Sub Arini într-o adevărată arenă sportivă, punând la dispoziţia participanților toate 
condițiile pentru practicarea unui sport: infrastructură sportivă, echipamente și îndrumare specializată 
din partea instructorilor. În fața Stadionului Municipal, pe zona de asfalt și de iarbă, vor fi amenajate 20 
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de zone de sport în care cei interesați pot practica după preferințe: fotbal, mini-fotbal, baschet, mini-
baschet, escaladă şi tiroliană, tenis cu piciorul, volei, ping-pong, fitness, gimnastică, handbal, arte 
marțiale pentru copii şi adulţi, dans sportiv, street dance, badminton, rugby, atletism, activităţi pentru 
copii şi părinţi. Evenimentul se află pentru a 5-a oară consecutiv pe Agenda Sportivă a Municipiului 
Sibiu.” 

Pentru noi a fost o nouă ocazie de a socializa cățeii din grija noastră și de a ne cunoaște prietenii 
si susținătorii sibieni. Am organizat un traseu de agility pentru noi și toți doritorii care au venit la 
eveniment cu prietenii patrupezi. A fost o ocazie bună de a strânge fonduri și de a face demonstrații de 
dresaj cu colega noastră dedicată, Adina.  

 
 
VIZITA LA FOOTPRINTS OF JOY CERNAVODA ȘI ÎNTÂLNIRE CU PREȘEDINTA SARA TURETTA  
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În luna Iunie, Animal Life a fost în “schimb de experiență” la Cernavodă, la Asociația Save the 

Dogs, o asociație care se luptă de ani de zile într-una dintre cele mai sărace zone ale țării pentru a face 
viața animalelor și a oamenilor mai bună. Am vizitat Footprints of Joy, care este mai mult decât un 
simplu adăpost de animale. Nu doar câinii au spațiul lor exterior și interior, ci și pisicile, caii și măgărușii. 
Se fac excursii cu copiii din zonă și chiar terapie cu măgăruși pentru copilașii cu handicap sau autism din 
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zonă. Mai mult decât atât, au implementat un program de educație în școli și o clinică mobilă se plimbă 
permanent în localitățile din zonă pentru a ajuta gratuit animalele localnicilor și cele abandonate. 
Este extraordinar ce poate realiza un om care își dedică întreaga viață pentru a ajuta animalele! Este 
extraordinar cum lumea chiar poate fi schimbată prin bunătate! Mulțumim Președintei Save The Dogs 
Sara Turetta pentru prietenia îndelungată și sprijin! Sperăm ca într-o zi să ajungem și noi atât de 
departe! 

 
PARTICIPAREA LA TABĂRA GREENPEACE  

 

 
 
În luna August, vicepreședintele Animal Life, Andreea Roseti, a fost selectată, alaturi de Adrian 

Bibu, promotorul evenimentelor sportive sub umbrela Protejați Pădurile României, să participe la o 
tabără Greenpeace desfășurată în zona lacului Vidraru.  

Scopul taberei, care reuneşte activişti din mai multe ţări europene, este de a documenta şi 
cartografia unele dintre ultimele păduri virgine şi cvasivirgine ale Europei. Pasul următor este includerea 
lor în registrul pădurilor virgine şi integrarea în patrimoniul UNESCO pentru a le asigura protecţia.  

Iată mesajul transmis de cei doi participanți sibieni:  
“Au trecut 4 zile de când am ajuns în Tabăra Greenpeace. Deja am uitat în ce zi suntem, unde ne 

sunt telefoanele... Şi asta nu pentru că suntem nişte eterni studenţi cu capul în nori care îşi permit să 
uite de ei, ci din cauză că am reuşit în doar câteva zile să ne rupem de lumea nebună de acasă şi să 
trăim. Da, să trăim cu adevărat, să vedem stelele, să simţim ploaia şi să stăm pur şi simplu să ne uităm la 
o rândunică sau la un copac. În viaţa de zi cu zi nu mai facem de multă vreme aceste lucruri, în veşnica 
alergare pentru carieră, afacere, recunoaştere, maşină, casă, ce o fi. Dar, să vă explicăm de ce suntem 
aici: suntem aici pentru ca fiul sau fiica ta să poată să se plimbe prin aceste păduri peste 20 de ani. 
Suntem aici pentru ca, tot ei, să nu trebuiască să se lupte pentru apa potabilă în viitor. Suntem aici 
pentru că vrem ca lumea în care am crescut să nu dispară. Şi nu, nu este o exagerare. Tot ce considerăm 
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astăzi că ni se cuvine, mâine, şi când spunem mâine ne referim la câțiva ani, poate să dispară. Nu vom 
intra în detalii despre schimbările climatice, aici vom încerca doar să vă spunem despre ultimele păduri 
virgine din România. Pădurile virgine reprezintă un model cizelat de natură în mii de ani, până la per-
fecţiune. O pădure seculară s-a perfecţionat în asemenea fel încât intemperiile, bolile sau paraziţii să nu 
o afecteze, pentru că este un tot unitar de copaci, plante, sol, insecte, păsări, animale. Toate formează 
împreună un organism care trăieşte şi prin viaţă reglează clima, oxigenul şi sănătatea noastră, a 
oamenilor. De-a lungul timpului, oamenii au încercat să replanteze ce au stricat, dar, cum se întâmplă de 
obicei, nu pot recrea un model perfectat de natură: se pierd habitate, specii, se pierde echilibrul. O 
pădure virgină odată distrusă este pierdută pentru totdeauna. Mai mult, dacă vrem să încercăm să 
reparăm avem nevoie de ea ca de modelul perfect pe care să îl studiem şi pe care să îl urmăm. Suntem 
aici, la Cumpăna, pentru a cartografia una dintre ultimele asemenea păduri din Europa. Nu din România, 
din Europa. Pentru a putea arăta celor care conduc această ţară că aceste păduri există, că sunt de o 
valoare inestimabilă şi că avem nevoie de ele pentru a supravieţui. De multe ori ne întrebăm de ce 
trebuie să ne luptăm pentru viitorul nostru? De ce trebuie să ne luptăm pentru fiecare râu, fiecare 
pădure, fiecare specie? Pentru că oamenii au uitat ceva ce odată ştiau, şi ceva ce natura a ştiut dintot-
deauna: suntem cu toţii interconectaţi. Suntem cu toţii un întreg care trebuie să trăiască în echilibru. 
Aşa că am vrea să îţi spunem ţie, turistul după care am cules gunoaie, şi ţie, prietenul nostru sarcastic 
care ne-ai întrebat dacă mergem în tabara Greenpeace ca să ne legăm de copaci: suntem aici pentru 
copiii tăi şi pentru ai noştri. Pentru că foarte curând pizza ta nu va mai avea ton, aerul din oraşul tău nu 
va mai fi respirabil, iar seceta prelungită îţi va usca florile din grădină. Indiferenţa noastră, lăcomia 
noastră perpetuată de zeci de ani îşi arată încet, dar sigur, efectele. Şi nici chiar tu, prietene, nu vei 
putea fugi de ele. Până una alta noi plecăm în pădure să măsurăm (şi da, să îmbrăţişăm) copaci pentru 
că suntem nişte “ciudaţi”. Mai târziu vom sta la foc cu alţi „ciudaţi”, oameni de ştiinţă, biologi, etc., care 
caută soluţii pentru viitorul copiilor tăi...şi pentru viitorul copiilor noştri. Dar să ştii că, dacă ai vrea să vii 
cu noi, ne-am bucura foarte tare!” (Andreea şi Adrian). 
 

Mesajul sibienilor a devenit viral, fiind preluat pe site-ul Greenpeace, pe România Curată și în  
presa locală și națională. Sperăm că a avut ca și efect susținerea cauzei ecologiste şi transmiterea mai 
departe a semnalului de alarmă pentru protejarea mediului înconjurător, prin semnarea petiţiei iniţiată 
de Greenpeace “Protejați pădurile virgine ale României”, pe care o puteţi găsi aici: 
https://act.greenpeace.org/ea-action/action?ea.client.id=1850&ea.campaign.id=53806 
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DOG FEST SIBIU 19 SEPTEMBRIE 2016 
 

 
 

 

 

 
 

Dog Fest este un eveniment anual desfășurat de Royal Canin împreună cu Hornbach și Animal 
Life. Scopul acestuia este de a oferi un cadru de socializare cățeilor și stăpânilor acestora, de a promova 
adopțiile și mijloacele potrivite de îngrijire și hrănire a cățeilor. Pentru noi este o ocazie foarte bună de a 
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ne prezenta protejații, de a discuta cu oamenii și a-i informa despre activitatea noastră și soluțiile de 
gestionare a câinilor în care credem. De asemenea, a fost un prilej pentru a participa la jocuri și un 
concurs de agility și de a organiza un bazar pentru strângerea de fonduri.  

 
 

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ DE BUNĂSTARE A ANIMALELOR / INTERNATIONAL COMPANION 

ANIMAL WELFARE CONFERENCE Oct 2016 

 
 

La început de Octombrie s-a desfășurat la Dubrovnik, în Croația, Conferința Internațională de 
Bunăstare a Animalelor de Companie – International Companion Animal Welfare Conference, organizată 
de Dogs Trust, cea mai mare fundație de profil din Marea Britanie. 

Animal Life participă deja din 2007 la acest eveniment, unde organizațiile mici au șansa de a învăța 
modalități de gestionare a animalelor fără stăpân, de a colabora cu organizații mari și de a găsi finanțări 
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pentru proiecte locale. O mare parte din know-howul și contactele noastre se datorează acestor 
participări, iar în acest an sperăm să fi pus bazele unor colaborări pentru 2017. 

Am observat însă, cu părere de rău, că multe organizații române mici pe care le-am cunoscut, au 
dispărut de-a lungul anilor, iar lupta pentru oprirea abandonului și a cruzimii asupra animalelor din 
Europa de Est este departe de a fi câștigată. Mai avem mult de învățat, mai avem multă muncă în față 
dar suntem optimiști și motivați. 

5. PROIECTE 

Proiectul ‘Piticii de Azi, Voinicii de Mâine’ a asociației Animal Life 
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Proiectul ”Piticii de Azi, Voinicii de Mâine” a asociației Animal Life a fost cofinanțat de Consiliul 
Local Sibiu și Primăria Municipiului Sibiu prin Agenda Comunității 2016. 

Motivația acestui proiect: 

Fiind destul de mulți părinți de pitici în asociația noastră am observat ceva: la vârsta de 3 – 5 ani, 
copiii pot deprinde cu mare ușurință obiceiuri dintre cele mai sănătoase, iar un important formator de 
opinie o constituie grădinița. Am observat în familiile noastre cât de simplu pot cei mici să învețe să 
păstreze casa și împrejurimile curate, să arunce hârtia în coșul de hârtie, plasticul la plastic, sau să se 
poarte frumos cu animalele. Așa ne-a venit ideea acestui proiect în care cei mici vor învăța despre 
resursele naturale – de unde vin ele și de ce este nevoie să nu le irosim, precum și despre 
comportamentul corect față de animale și natură. 
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Proiectul s-a desfășurat în perioada 1 iunie 2016 – 30 noiembrie 2016 în 10 grădinițe din Sibiu care 
au beneficiat de:  

- vizite ale unui pedagog Animal Life și ore interactive în care copiii au învățat despre resursele 
naturale, nevoia de a le proteja, comportamentul față de animale și în societate  

- excursii în natură, în parc, muzeul de Științe Naturale, Clubul Ecvestru, Baza Hipică  

 

În cadrul proiectului s-a redactat Micul manual de bune practici despre cum să fii bun cu natura și 
cu tine care conține infomații despre reciclare, alimentație, amenajarea grădinii și implicare în 
comunitate. Manualul poate fi descărcat de pe site-ul www.animallife.ro  

             

Dosarul complet al proiectului, afișul, materialele, kitul folosit în grădinițe, listele cu participanți 
pot fi consultate de asemenea la cerere de către persoanele interesate de a replica acest proiect.  

 

http://www.animallife.ro/
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6. IMPLICĂRI ȘI INIȚIATIVE LEGISLATIVE 

 

Animal Life este parte a comunității sibiene iar convingerea noastră este că organizațiile de genul 
nostru trebuie atât să semnaleze probleme în anumite domenii dar și să poată oferi soluții la acestea. 
Mai credem cu tărie că pe termen lung, doar colaborarea între instituțiile statului și organizații pot să ne 
ducă spre lumea pe care ne-o dorim. Acestea sunt motivele pentru care suntem implicați în viața 
comunității, avem întâlniri cu liderii locali și facem propuneri de colaborare și soluționare a problemelor 
din orașul nostru. Anul acesta salutăm deschiderea Primăriei Sibiu, prin dl Viceprimar Răzvan Pop, 
precum și a Consiliului Județean, prin dna Vicepreședinte Daniela Cîmpean, care ne-au fost parteneri de 
discuție interesați și de bunăcredință.  

Propunere MODIFICARE HCL depusă la Primăria Sibiu și discutată cu dl Iancu Boțocan, Șef Serviciu 
Gestionare Câini.  

Întrucât Asociația pentru Protecția Animalelor și a Naturii Animal Life reprezintă un număr foarte 
mare de persoane care dețin animale de companie, vă expunem în continuare punctul nostru de vedere 
cu privire la modificarea propusă pentru Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și 
completării H.C.L. nr. 210/2001 pentru aprobarea normelor și regimul contravențiilor privind 
gospodărirea, păstrarea ordinii și liniștii publice, comerț și transport în Municipiul Sibiu, republicată în 
baza H.C.L. nr. 389/2012 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu. 

Propunem următoarele: 

– reformularea lit. b din art.8 după cum urmează: în timpul plimbării câinilor pe domeniul public, aceştia 
vor fi purtaţi obligatoriu în lesă, indiferent de talie sau rasă, iar câinii de talie mare vor purta botniţă; 
Însoţitorii vor avea asupra lor carnetul de sănătate al animalului, iar pe timpul plimbării: măturică sau 
pungă PVC sau mănuşi în vederea colectării dejecţiilor produse de câine. După colectare se depun în cel 
mai apropiat coş de gunoi. 

Solicităm aceste modificări deoarece este suficient ca proprietarul câinelui să aibă o pungă de PVC la el 
pentru a aduna dejecţia, considerăm că formularea propusă permite aplicarea legii în mod abuziv aşa 
cum a fost cazul în alte oraşe unde s-au aplicat amenzi deoarece proprietarul nu avea toate cele 3 
obiectele expuse prin hotărâre. 

De asemenea deplasarea până acasă cu punga cu dejecţii o considerăm greu aplicabilă, luând în 
considerare faptul că uneori drumul până acasă poate dura câteva ore, este o măsură neaplicabilă în 
realitate. Colectarea deşeurilor, nefiind făcută selectiv în oraş, acestea ajung la acelaşi loc de colectare, 

http://www.animallife.ro/
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astfel susţinem aplicarea acestei măsuri, ca şi în orice alt oraş european, prin colectarea dejecţiilor în 
pubelele publice. 

– reformularea lit. d art. 8 din HCL 210/2001 după cum urmează: deţinerea şi creşterea câinilor în 
apartamente situate în blocuri de locuințe sau în cladiri cu mai multe apartamente se pot face numai cu 
acordul vecinilor de pe orizontala şi verticala apartamentului. 

– solicităm şi ştergerea acestui articol din lista sancţiunilor contravenţionale deoarece articolul 23 lit. b) 
din Anexa la HCL Sibiu nr. 210/2001, pentru aprobarea normelor şi regimul contravenţiilor privind 
gospodărirea, păstrarea ordinii şi liniştii publice, comerţ şi transport în municipiul Sibiu încalcă 
prevederile: articolului 2 alin.(2) din Ordonanţa nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, cu completările și modificările ulterioare (“Prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei 
publice locale sau judeţene se stabilesc şi se sancţionează contravenţii în toate domeniile de activitate 
pentru care acestora le sunt stabilite atribuţii prin lege, în măsura în care în domeniile respective nu sunt 
stabilite contravenţii prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului.”), în sensul că: 

 stabilesc contravenții pentru încălcarea reglementărilor de deținere, creștere și sănătate a 
animalelor în condițiile în care Consiliile locale nu sunt autorizate să stabilească prin hotărâri, 
contravenții în domeniile respective, pe de o parte pentru că domeniile respective nu intră în 
atribuțiile/competențele sale (Potrivit art. 11, lit. k) OG. 42/ 2004, privind organizarea activității 
veterinare, aprobată și modif. prin Legea nr. 215/2004, ANSVSA dispune sancțiuni 
contravenționale pentru încălcarea normelor Sanitar-Veterinare) și, pe de altă parte, pentru că 
sancțiunile contravenționale pentru încălcarea reglementărilor de deținere, sănătate, bunăstare 
ale animalelor sunt sancționate contravențional de acte normative de ordin superior (legea 
205/2004, privind protecția animalelor, HG 984/2005 privind contravențiile la norma sanitar-
veterinară, cu compl. si modif. Ulterioare, OUG 55/2002, privind deținerea de câini periculoși și 
agresivi, Legea nr. 61/ 1991; 

Considerăm că art. 8 lit. d Anexa la HCL Sibiu nr. 210/2001 republicat încalcă prevederile: 
– art. 36 alin. (1) din legea nr. 215/2001 actualizată: „Consiliul local are inițiativa și hotărăște, în 
condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în 
competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale” 
raportate la prevederile: 

– art. 8, alin. (2) din Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, cu compl. și modif. ulterioare, (cf. 
căruia ”Condițiile de deținere, întreținere și adăpostire a animalelor sunt stabilite prin Ordin al 
Președintelui ANSVSA”); 

http://www.animallife.ro/
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– art. 36, alin. (2)-(9) din legea nr. 215/2001 actualizată, atribuțiile Consiliului Local și modul de 
exercitare a acestor atribuții; 

– art. 10, lit. b) și lit. c) coroborate cu art. 2 din O.G. 42/ 2004, privind organizarea activității veterinare, 
aprobată și modif prin Legea nr. 215/2004, ANSVSA elaborează norme sanitar-veterinare UNICE și 
OBLIGATORII pentru toți deținătorii de animale și controlează aplicarea acestor norme. 

– art. 63 din din O.G. 42/ 2004, privind organizarea activității veterinare, aprobată și modif prin Legea nr. 
215/2004, „ANSVSA organizează activitățile sanitar-veterinare publice, pe întregul teritoriu al țării, după 
o concepție unitară, pentru asigurarea sănătății animalelor, sănătății publice, protecției animalelor, 
protecției mediului și siguranței alimentelor.” 

– art. 9, lit. a), b), c), g), h) din OG. 42/ 2004, „Serviciile sanitare de stat au ca și domenii de competență: 
stabilirea obligațiilor și responsabilităților persoanelor fizice și juridice în domeniul sanitar-veterinar; 
stabilirea obligațiilor și responsabilităților instituțiilor și organelor administrației publice în domeniul 
sanitar, autorizarea, acreditarea și omologarea în domeniul sanitar-veterinar; sănătatea animală, 
sanatatea publică veterinară.” 

– art. 11, lit. k) OG. 42/ 2004, privind organizarea activității veterinare, aprobată și modif. prin Legea nr. 
215/2004, ANSVSA dispune sancțiuni contravenționale pentru încălcărea normelor Sanitar-Veterinare. 
– Cf. art. 14, alin. (1), lit. a) si b) din OG. 42/ 2004, „medicii veterinari oficiali au ca atribuții aplicarea 
prevederilor legislației sanitar-veterinare și controlul respectării acesteia precum și dispunerea de 
masuri necesare și supraveghează aplicarea acestora de către persoane fizice sau juridice, pentru 
apărarea și îmbunătățirea sănătății animalelor, pentru protecția sănătății publice, protecția animalelor, 
protecția mediului și siguranța alimentelor.” 

– art. 62 lit. a) din OG. 42/ 2004, privind organizarea activității veterinare, aprobată și modif prin Legea 
nr. 215/2004, “Autoritatea Națională Sanitar Veterinară are drept scop, apărarea sănătății animalelor, 
protecția animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguranța alimentelor de 
origine animală destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale si protecția mediului, 
în raport cu creșterea animalelor, identificarea și înregistrarea animalelor, cu excepția ecvinelor” 
precum și prevederile: 

– art. 4 din Normele Metodologice de aplicare ale legii 205/2004, privind protecția animalelor, cu compl. 
și modif. ulterioare, Ordinului ANSVSA nr. 31 din 31 martie 2008 respectiv Ordinul MIRA nr. 523 din 30 
iunie 2008 cf. căruia, „numărul de animale, cu excepția animalelor sălbatice, deținut de o persoană fizică 
sau juridică nu este restricționat, cu condiția respectării normelor de sănătate, protecție și bunăstare a 
acestora, prevăzute de legislația în vigoare”, 
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– art. 4 din legea 60/2004 privind ratificarea Convenției Europene privind protecția animalelor de 
companie “(1) Orice persoană care deţine un animal de companie sau care are grijă de un animal de 
companie trebuie să fie responsabil de sănătatea şi bunăstarea acestuia. (2) Orice persoană care deţine 
un animal de companie sau care se ocupă de acesta trebuie să-i asigure toate condiţiile, îngrijirile şi 
atenţia, ţinând cont de nevoile etologice, în funcţie de specie şi rasă, şi în special trebuie: a) să îi asigure, 
în cantitate suficientă, hrană şi apă; b) să îi asigure posibilitatea de mişcare; c) să ia măsurile necesare 
pentru a nu lăsa animalele să devină libere. (3) Un animal nu poate fi deţinut ca animal de companie 
dacă: a) condiţiile enumerate în alin. (2) nu sunt îndeplinite; sau b) condiţiile sunt îndeplinite, dar 
animalul nu se poate adapta în captivitate”. 

raportate la: 

– prevederile art. 3, alin. (2), art. 6, alin. (1), art. 13, lit. a) si b), art. 80, art. 81, alin. (1) si (2) din legea nr. 
24/2000, privind tehnica legislativă, cu compl. și modif. ulterioare, 

în sensul că: 

 Reglementează în problema deținerii, creșterii, adăpostirii și sănătății animalelor și în domeniul 
sancționării deținătorilor de animale pentru încălcarea normelor de deținere, creștere, 
adăpostire, sănătate a animalelor în condițiile în care Consiliile Locale nu sunt abilitate prin lege 
să adopte hotărâri în domeniile mai sus menționate (cu excepția înființării/funcționării “Serviciilor 
de gestionare a câinilor fără stăpân”, în condițiile O.U.G. 155/2001 și ale HG 955/2004 și a 
stabilirii cuantumului taxei de revendicare-adoptie a câinilor”, în cf. cu art. 8 din O.U.G. 
155/2001, cu compl. și modif. ulterioare) aceste probleme fiind date prin lege în atribuția altor 
instituții ale administrației publice, respectiv ANSVSA, Ministerul de Interne, Ministerul 
Agriculturii, Autoritățile de Mediu (inclusiv Ministerul Mediului) I.G.P.R., Politia Locală etc 

 Adaugă la lege reglementând chestiuni legate de obligațiile reciproce ale co-proprietarilor de 
imobile (sau colocatarilor) în condițiile în care acest domeniu este reglementat de Legea nr. 
230/2007 privind asociațiile de proprietari, Legea Locuinței sau Codul Civil iar actele normative de 
nivel superior invocate nu autorizează Consiliile Locale să le completeze dispozițiile prin Hotărâri. 

 Adaugă la lege și restricționează deținerea animalelor, condiționînd-o de acordul vecinilor, în 
situația în care:  

o deținerea animalelor nu este restricționată prin lege, cu condiția respectării normelor 
sanitar-veterinare; 

o litigiile care intervin între coproprietarii unei curți (avînd ca obiect ocuparea/utilizarea 
curții deținute în coproprietate) se rezolvă în baza Codului Civil, în cazul în care legea nu 
prevede altfel și nu în baza unor hotărâri de consiliul local. 

http://www.animallife.ro/


 
 
ASOCIATIA PENTRU PROTECTIA  ANIMALELOR SI A NATURII  

"ANIMAL LIFE" SIBIU 
Str. Paris nr. 44 cod 550131 Sibiu, Romania  

CUI 18603292 
IBAN RO41RZBR0000060007805439 
Raiffeisen Bank Sibiu 
0040.741188934 
www.animallife.ro 
 

Pagina 36 din 38 

 

Suntem foarte interesați de opinia dvs referitoare la propunerile și argumentele de mai sus și vă 
rugăm respectuos să ni le comunicați sau să ne convocați la o discuție folosind datele de corespondență 
din antet. 

 
PROPUNERE INTERVENȚIE ÎN CAZUL CONFLICTELOR OM – ANIMAL SĂLBATIC 

 

 

În data de 13.10.2016, în urma unei intervenții lipsită de coordonare din partea autorităților 
locale, un urs a fost împușcat mortal în centrul orașului Sibiu. Modul haotic în care s-a intervenit și 
eşecul acţiunilor întreprinse de către diferite instituţii sunt regretabile, cu atât mai mult, cu cât într-un 
oraş ca Sibiul – limitrof unei păduri – aceasta nu ar trebui să reprezinte o surpriză (mai ales cu două 
antecedente de acest gen). În plus, autoritățile locale ar fi trebuit să apeleze la cele centrale măcar 
pentru a se sfătui cu privire la soluționarea problemei într-un mod acceptabil având în vedere lipsa de 
protocol de intervenție de la acea dată.  

În cadrul întâlnirii din aceeași zi cu dl Prefect Roman, am expus punctul nostru de vedere asupra 
intervenției de capturare şi redare în mediul natural a unui animal salbatic, în cazul de faţă, al ursului 
ajuns în centrul oraşului Sibiu.  

Ne-am mobilizat și am redactat un material cu feedback din partea WWF Romania, care a fost 
trimis ca și propunere atât instituției Prefectului Sibiu, la data de 07.11.2016 cât si Ministerului Mediului 
la data de 18.11.2016.  

Documentul poate fi consultat aici http://animallife.ro/stiri-2/propunerea-animal-life-in-ceea-ce-
priveste-procedura-de-interventie-si-protectie-pentru-animalele-salbatice.  

Dacă propunerea noastră nu a primit niciodată un răspuns din partea Prefecturii Sibiu, Ministerul 
Mediului, prin dna Secretar de Stat Erika Stanciu ne-a răspuns în scris privind poziția ministerului pe care 
îl conduce: http://animallife.ro/stiri-2/raspuns-oficial-de-la-ministerul-mediului-in-privinta-gestionarii-
situatiilor-de-conflict-om-animal-salbatic 
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7. PLANURI DE VIITOR 
 

 
 

Pentru anul 2017 ne propunem finalizarea adăpostului Animal Life ca și prioritate.  
Alte proiecte includ:  
- organizarea a două campanii de sterilizare de câini și pisici în satele limitrofe  
- organizarea unei campanii de potcovire și asistență veterinară gratuită pentru cai și măgari într-

unul din satele învecinate  
- organizarea unui eveniment de strângere de fonduri intitulat Orașul Animalelor – pentru aceasta 

vom depune un nou proiect pe Agenda Comunității 2016.  
- Continuarea programului de educație ecologică în grădinițe și școli.  
- Realizarea unor excursii în natură în județ cu scopul de a ecologiza zone greu accesibile.  
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8. CUVÂNT DE ÎNCHEIERE 
 

 
 
Animal Life este o asociație bazată pe prietenie și pe dorința de a face bine. De 10 ani suntem 

prezenți în Sibiu, mânați de convingerea că putem schimba lumea din jurul nostru. Fiecare animal salvat, 
fiecare ajutor acordat unui om sau animal în stare critică este important. De aceea vom continua munca 
noastră în fiecare zi.  Pentru orice detalii privind munca noastră vă așteptăm cu drag să ne contactați.  

 

9. BILANȚ CONTABIL 
Bilanțul contabil va fi publicat de îndată ce va fi întocmit pentru anul 2016.  
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