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Centralizarea datelor privind  sondajul de opinie publică privind 

gestionarea  animalelor cu şi fără stăpâni din municipiul Timişoara 

 

 

 
În perioada 29 Octombrie  - 9 Decembrie 2012, s-a desfăşurat sondajul de opinie publică privind 

gestionarea  animalelor cu şi fără stăpâni din municipiul Timişoara, prin intermediul operatorilor 

specializaţi din cadrul Serviciului Call Center.  

În cadrul acestei activităţi, Direcţia de Mediu  a colaborat cu  Asociaţia “ECO VET” Timişoara, în 

vederea verificării, validării, sistematizării şi prelucrării datelor şi informaţiilor în vederea redactării 

Raportului sondajului de opinie. 
 

Sondajul de opinie a fost aplicat unui eşantion care să asigure reprezentativitatea în raport cu 

populaţia municipiului Timişoara. Au fost intervievaţi un număr de 1.034 cetăţeni, proprietari 

de animale de companie precum şi cetăţeni care nu deţin animale. Această raţiune este 

justificată de faptul că, utilizarea spaţiului public implică prezenţa  ambelor categorii, fiecare dintre 

acestea putând  să aducă aportul în formarea unei imagini de ansamblu asupra  problemei supuse  

sondajului de opinie.  
 

Rezultatele  aşteptate în urma  realizării sondajului  de opinie  publică  vizează  în general patru 

mari categori de informaţii, şi anume: 

- acceptanţa cetăţenilor care nu deţin animale de companie faţă de  animale în spaţiul public/spaţii 

comune şi faţă de persoanele care deţin animale de companie; 

- opinia publică cu privire la o anumită conduită în relaţia om-animal şi asupra unor obligaţii: 

asigurarea serviciilor veterinare, a igienei şi bunăstării animalelor, identificării prin microcipare, 

asupra activităţii reproductive şi a sterilizării; 

- opinia publică privitoare la  formele de educaţie în spiritul protecţiei animalelor şi a mediului 

urban, a implicării în programe locale de protecţie a animalelor, etc. 

-  evidenţierea rolului Primăriei Municipiului Timişoara în gestionarea problematicii animalelor fără 

stăpâni şi a modului de implicare a societăţii civile, inclusiv disponibilitatea de participare a 

acesteia la proiecte/programe;  
 

Chestionarul de tip mixt, cu un număr de 15 întrebări formulate şi răspunsuri precodificate,  a fost 

elaborat prin intuirea reacţiilor populaţiei faţă de  problematica supusă  sondajului de opinie 

acordând posibilitatea de formulare de către cetăţenii  intervievaţi  a unor opinii personale faţă de 

subiect: elemente noi, păreri, obiecţii, explicaţii sau motivaţii.  
 

În urma verificării, validării, sistematizării şi prelucrării datelor şi informaţiilor transmise prin 

Serviciul Call Center, întrebările chestionarului relevă următoarele: 
 

 

 

 



Întrebarea 1: Sunteţi proprietar de câini  sau pisici   

Alternative de răspuns: 
DA  /  NU 

Dacă NU, se trece direct la întrebarea 9. 
 

Dintr-un număr de 1.034 respondenţi,  un număr de 375 dețin animale de companie (câini sau 

pisici)  – 36,3%, iar 659 nu dețin animale de companie– 63,7%  
 

 
 

Dacă DA, câte exemplare de câini  şi/sau  pisici  aveţi (înscrieţi numărul) 
şi unde îi deţineţi?    la casă privată sau în locuinţă în imobil/casă cu mai multe apartamente (bloc 

cu locuinţe)  
 

Din numărul de 375 de respondenţi care deţin  un număr total de 731 animale de companie, 

după cum urmează: 

- 312 proprietari dețin 473 câini 

- 174 proprietari dețin 258 pisici 

84 dintre proprietari dețin și câini și pisici (1-2 exemplare)  

 

 
 

Proprietari de câini, în număr de  312, dețin un total de 473 exemplare: 

- 209 dintre aceștia dețin  un singur exemplar (70,0%) 

- 30 cazuri cu 3 sau mai mulți câini (3 cazuri cu 3 câini locuiesc la bloc) 
 

- 402 câini sunt deținuți şi crescuți  la casă (85,0%) 

- 71 câini sunt deținuți şi crescuți în clădiri cu mai multe apartamente - locuințe colective tip la 

bloc (15,0%) 
 

Proprietari de pisici, în număr de 174, dețin în total 261 exemplare: 

- 98 dintre aceștia dețin un singur exemplar (56,3%) 

- 20 de cazuri cu 3 sau mai multe pisici (2 cazuri la bloc) 
 

- 209 pisici sunt deținuți şi crescuți  la casă privată (80,0%) 

- 52 pisici sunt deținute şi crescute în clădiri cu mai multe apartamente - locuințe colective tip 

la bloc (20,0%) 



 

Întrebarea 2:  Aţi înregistrat animalele de companie pe care le deţineţi la Registrul 

Animalelor de companie din Municipiul Timişoara aflat la Direcţia de Mediu a Primăriei 

Municipiului Timişoara? 

Alternative de răspuns: 
DA   /   NU 

Nu ştiam de existenţa acestuia  
 

Referitor la înregistrarea și identificarea câinilor: 

88 proprietari (28,2%) au înregistrat 153 câini (32,3%) 

77 proprietari (24,7%) nu știau de existența registrului 
 

 

Referitor la înregistrarea și identificarea pisicilor: 

33 proprietari (19,0%) au înregistrat 65 pisici (24,9%) 

31 proprietari (17,8%) nu știau de existența registrului 

 
 

Aceste date sunt considerate nerelevante, evidenţele Registrului de Animale de companie 

neavând înregistrate  aceste exemplare. Considerăm că se realizează o confuzie între Registrul 

Animalelor de companie din Municipiul Timişoara aflat la Direcţia de Mediu a Primăriei 

Municipiului Timişoara şi registrele medicale veterinare sau ale Cărţilor de Origine aflate la 

Asoiaţiile chinologice sau feline. 

 

 

 
 

Întrebarea 3:  Este animalul /Sunt animalele  identificate prin microcip?  

Alternative de răspuns: 

DA /  NU 

     Dacă NU,  sunteţi de acord să identificaţi prin microcipare   

câinele/pisica Dumneavoastră? 

                DA  /  NU 
 

Din totalul de 375 proprietari de animale: 

 

          - 66 au identificat animalele prin microcip/transponder (17,6%) 

- 309 nu au identificat cu microcip animalele (82,4%) 
 

 
 

 

 

 

 

 



Întrebarea 4:  Sunteţi de acord cu obligativitatea identificării de către proprietari, prin 

microcipare, a tuturor  câinilor şi pisicilor din municipiul Timişoara? 

Alternative de răspuns: 
DA    /  NU 

Alte comentarii 
 

Din totalul de 375 proprietari de animale, 40,8% ar fi de acord să identifice animalele 
 

 
 

Întrebarea 5:   Aveţi un medic veterinar  pentru câinele/pisica Dumneavoastră?  

Care este frecvenţa cu care apelaţi la medicul veterinar? 

Alternative de răspuns: 

DA.  Dacă DA, este medicul veterinar stabil sau  prezentaţi 

animelele la diferite cabinete veterinare? 
        DA, este un medic veterinar de liberă practică stabil  
         NU 

NU, dar îl voi înregistra la un cabinet veterinar pentru evaluarea şi 

monitorizarea stării de sănătate  

O dată pe an  / De  ___ mai  multe ori pe an / Ori de câte ori este 

nevoie 

 

343 (91,5%) dintre proprietari au un medic veterinar pentru animalele  de companie,  

319 apelând constant la același veterinar (85%). 

Nu s-au formulat răspunsuri privitor la frecvenţa consultări mediului veterinar. 
 

Întrebarea 6:  Care este sexul animalelor Dumneavoastră de companie?  

Alternative de răspuns: Câini  □♀  □♂ / Pisici □♀  □♂(indicaţi numărul  corelat cu sexul animalului) 

Nu s-au formulat suficiente  răspunsuri pentru o evaluare corectă. 
 

Întrebarea 7: Câinele/Pisica  Dumneavoastră este/sunt sterilizate? 

Alternative de răspuns: 

DA   /  NU 

Dacă DA, Câte animale sterilizate aveţi? (indicaţi numărul  corelat cu 

sexul animalului)  
 

Din 375 proprietari de animale, 141 (37,6%) dintre proprietari și-au sterilizat animalele. 

 

 



Întrebarea 8: De câte ori a reprodus câinele/pisica Dumneavoastră în ultimii 2 ani? (indicaţi 

numărul)   
 

- 37 proprietari de câini au avut exemplare care au reprodus sigur 

- 14 stăpâni de pisici au avut exemplare care au reprodus sigur 

 

Ce s-a întâmplat cu căţeii/pisicuţele  din cuiburile  care s-au născut ? 

Alternative de răspuns: 

Am păstrat ___ exemplare 

Le-am dat spre adopţie prietenilor 

Le-am predat asociaţiilor de protecţia animalelor 

Le-am abandonat  
 

Răspunsurile formulate au fost: 

- 30 au dat puii prietenilor sau i-au păstrat; 

-   2 au predat puii la asociații; 
-   1 i-a abandonat; 

 

 

Întrebarea 9: Cunoaşteţi legislaţia locală privind managementul populaţiei canine? 

Alternative de răspuns: 
DA   /   NU  

Nu mă interesează 
 

Legislația locală privind managementul populației canine: 

- 29,1% dintre proprietarii de animale o cunosc 

- 3,2% dintre proprietarii de animale nu sunt interesați de ea 
 

- 22,3% dintre persoanele care nu dețin animale o cunosc 

- 8,5% dintre persoanele care nu dețin animale nu sunt interesate 
 

Dintre cei 1.034 respondenți: 
- 6,6% nu sunt interesați 
- 68,7% nu o cunosc 

- 24,7% cunosc legislația locală 
 

 

 



 

 

Întrebarea 10:  În vederea organizării viitoarelor  programe/proiecte de educaţie şi 

responsabilizare, adopţie, sterilizare a animalelor cu şi fără stăpâni, în care din aceste 

programe  aţi dori să vă implicaţi activ? 

 Alternative de răspuns: 

Educaţie şi responsabilizare     

Adopţie a animalelor fără stăpâni  

Campanii de sterilizare      

Niciuna 

 

Răspunsurile persoanelor intervievate relevă  disponibilitate de implicare din partea 

cetățenilor, după cum urmează: 

- 14,5% educare și responsabilizare 

- 9,5% campanii de adopție 

- 7,1% programe de sterilizare 

- 68,6% nu doresc să se implice 
 

 
 

 

Întrebarea 11: Prezenţa câinilor fără stăpâni  care circulă liber pe domeniul public  

Alternative de răspuns: 

Vă deranjează 

Nu vă deranjează 

Îmi este indiferent 
 

- 74,8% dintre respondenți sunt deranjați de prezenţa câinilor fără stăpâni, care circulă liber 

pe domeniul public. 
 

 
 
 



Întrebarea 12: Aţi fost agresat de câinii fără stăpâni în spaţiul public în ultimii doi ani? (indicaţi) 

Alternative de răspuns: 

Niciodată  

O dată muşcat / atacat  

De mai multe ori muşcat / atacat 

Eu nu am fost, dar au fost agresaţi membrii de familie muşcaţi / atacaţi 

Nu am fost, dar am auzit de existenţa unor incidente   
 

Răspunsurile formulate de respondenţi au fost, după cum urmează: 

-   5,0% au fost mușcați sau au membri ai familiei care au fost mușcați 
- 20,9% au fost atacați sau au membri ai familiei atacați 
- 14,2% au auzit de incidente de acest fel 

- 58,2% nu au avut tangență cu astfel de evenimente/incidente 
 

 
 

Întrebarea 13: Cine consideraţi că este vinovat pentru existenţa câinii liberi/fără stăpân pe 

domeniul public? 

Alternative de răspuns: 

Proprietarii animalelor de companie 

Primăria Municipiului Timişoara 

Asociaţiile de protecţie a animalelor   

Alţii (indicaţi) _______________ 

 

- 51,5% consideră vinovați proprietarii iresponsabili 

- 24,2% învinovățesc autoritățile locale 

- 7,5% consideră vinovate asociațiile pentru protecția animalelor 

- 6,8% iau în considerare alți factori (cei care abandonează animalele, cei care le hrănesc, lipsa 

legislației și a fondurilor, lipsa de educație, etc.) 
 

 



Întrebarea 14:  Reîntoarcerea câinilor fără stăpâni în teritoriu, după sterilizare, o consideraţi: 

Alternative de răspuns: 

O soluţie bună 

Inacceptabilă 

Nu ştiu 

Nu mă interesează 

 

Reîntoarcerea în teritoriu după sterilizare este considerată de către persoanele intervievate ca fiind: 

- 57,9% inacceptabilă  

- 22,8% o soluție bună 

 
 

Întrebarea 15:    Care din soluţiile  de reducere a numărului de animale fără stăpâni din oraş 

o consideraţi cea mai bună în acest moment? 

Alternative de răspuns: 

Campanii de adopţii 

Închiderea în adăposturi 

Sterilizarea 

Eutanasia 

Altele (indicaţi)________________________ 
 

Posibile soluții propuse de persoanele intervievate pentru reducerea numărului de animale 

fără stăpâni din municipiul Timişoara au fosrt, după cum urmează: 
- 29,9% închiderea în adăposturi 

- 28,5% campanii de adopții 
- 22,2% sterilizarea 

- 14,4% eutanasia 

- 5% preferă o combinație de soluții 
 

 
 

 

 


