
ÎN ATENȚIA CONDUCERII PRIMĂRIEI 

 

ÎNȘTIINȚARE 

Asociația Animal Society, în parteneriat cu Vier Pfoten, va desfășura, începând cu data de 18 
mai 2020, o campanie de sterilizare a pisicilor de rasă comună din București și din localitățile limitrofe. 
Intitulată „«Miau» sterilizat pisica”, campania va dura trei săptămâni, cu posibilitatea de prelungire, și 
vizează doar pisicile de rasă comună, cu sau fără stăpân. 

Sterilizările vor fi gratuite și vor avea loc la clinica asociației din Popești-Leordeni, pe bază de 
programări. Acestea vor putea fi făcute la numărul 0730.583.510, începând cu data de 11 mai 2020. În 
scopul respectării recomandărilor autorităților privind limitarea răspândirii virusului COVID-19, 
reprezentații noștri vor prelua pisicile direct de la domiciliul solicitanților sau din locurile indicate de 
către aceștia, și tot ei vor fi cei care le vor returna. 

Sterilizarea în masă este cea mai eficientă și mai umană metodă de a reduce numărul 
animalelor fără stăpân și suferința în rândul acestora. Beneficiile sterilizării se răsfrâng nu doar asupra 
animalelor, ci și asupra comunităților în care acestea trăiesc. 

Vă invităm, așadar, să faceți cunoscută campania noastră de sterilizare la nivelul unității 
administrativ-teritoriale pe care o conduceți, astfel încât să poată beneficia de ea cât mai multe 
animale, pentru un impact comunitar semnificativ. Puteți realiza acest lucru prin publicarea unui anunț 
pe site-ul primăriei, folosind afișul campaniei, pe care îl găsiți atașat, informând direct cetățenii sau 
prin orice altă modalitate veți considera potrivit. Reprezentanții noștri se vor deplasa în localitatea dvs. 
pentru a prelua animalele dacă vor exista minim 5 solicitări de sterilizare. 

Vă mulțumesc anticipat pentru implicare și vă stau la dispoziție pentru orice alte detalii legate 
de asociația Animal Society sau de campania de sterilizare a pisicilor de rasă comună. 

 

Cu respect, 

Anca Tomescu – Președinte Animal Society 

tel: +40 722 322 417; email: anca.tomescu@animal-society.org 

 

 

 

Despre Animal Society 

 

Animal Society, asociație cunoscută anterior ca Vier Pfoten România, este activă în domeniul 
protecției animalelor de peste 25 de ani, derulând campanii de sterilizare atât la nivel național, cât și 
la nivel internațional, precum și activități de terapie asistată de animale în beneficiul copiilor cu nevoi 
speciale și al vârstnicilor instituționalizați. 


