
 

ABECEDAR EDUCATIV 
 

Dragi elevi, 

Această acțiune de informare și educare face parte dintr-un proiect de durată 
în dezvoltarea responsabilităților iubitorilor de animale de companie din 
Municipiul Câmpia Turzii. 

                

                               

         

 

          

               

 

         

 

 

                                      

   

  



“Prietenia are un singur nume 

                câinele ”Proverb German 

                                De ce să îți dorești 

                                       un cățel? 

 

 

- Cățelul te asteaptă bucuros acasă. Împreună nu vă veți plictisi. 

- Ieșirile în aer liber îmreună cu un cățel sunt mult mai frumoase. 

- Vacanța va fi mult mai interesantă cu un cățel. 

- Tu și familia ta puteți fi mai în siguranță. 

 

 Cum să îți alegi cățelul potivit? 

 În prezent există peste 300 de rase de câini, din 

care îți poți alege prietenul cel mai potrivit. 

Însă trebuie să ştii că fiecare 
rasă are propriile nevoi: 
adăpost, hrană, activitate 

fizică, îngrijire. 

De exemplu :  Un câine de talie mare va avea nevoie de 
mai mult spațiu şi hrană decât un cățel de talie mică. 

Foarte important este cât timp poți petrece cu cățelul tău în fiecare zi. 

Indicat ar fi să consulți un specialist, crescător specializat care te va îndruma 

către cea mai bună alegere. 
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Şi acum ??? 

Fii un stăpân responsabil !!! 

Mergi cu cățelul tău la medicul 
veterinar! 

Asigură-i o alimentație sănătoasă şi echilibrată! 

Învață-ți cățelul să fie ascultător!  

Identifică-ți câinele prin microcip şi plachetă 
R.E.A.D.C. 

De ce să mergi la medicul veterinar ? 

El ştie ce este mai bine pentru cățelul tău ca să fie sănătos. 

Începând de la vârsta de 6 săptămâni toți cățeii trebuie duși regulat la 

medicul veterinar pentru înregistrare, deparazitare, vaccinare și pentru a 

primi carnetul de sănătate. 

De ce? Un cățel bolnav reprezintă un risc pentru 

sănătatea ta și a familiei tale. Câinele poate să 

transmită omului boli grave precum RABIA 

(turbarea), care pot fi prevenite cu ușurință dacă 

mergi din timp la medicul tău veterinar. 

Ce înseamnă o alimentație sănătoasă și echilibrată? 

Câinele este un animal carnivor, iar alimentația lui este diferită de 
cea a omului. 

Ce poți să îi dai câinelui tău să mănânce? 

 Hrană uscată 

 Hrană umedă 

 Mâncare gătită special pentru căței 
Împreună cu medicul veterinar vei alege hrana potrivită pentru câinele tău. 
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Cățelul tău trebuie să aibă 
acces permanent la apă 

proaspătă. 

 
Ce poți să îl înveți pe cățelul tău? 

Scoate câinele cât mai des la plimbare. 

Ei, cât sunt mici au nevoie de un loc aproape de culcuș, 
unde să își facă nevoile, până se obișnuiesc cu un 
program. 

Recompensează-ți cățelul de fiecare dată când își face 
nevoile la locul stabilit, oferă-i o gustare pe placul lui și 
joacă-te cu el ca să știe că e bine ce a făcut. 

Nu pedepsi cățelul dacă și-a făcut nevoile în alt loc 
decât cel ales de tine. 

Animalele nu înțeleg pedepsele după ce s-a consumat fapta. 

Pe măsură ce cresc, ei învață să își facă nevoile în 
timpul plimbărilor (cel puțin de 2 ori pe zi).                                                      

 

Cum să devină un cățel educat? 

Comenzile de bază pe care orice cățel trebuie să le învețe și să le urmeze 
sunt: 

 Stai !!! 

 Șezi !!!                                                                                      

 Vino aici !!! 

 Nu-i voie !!! 
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Cu multă răbdare și exercițiu poți avea un cățel 
bine educat care nu deranjează pe cei din jur. Dacă 
ai nevoie de ajutor, poți apela la o școală de dresaj, 
unde cățelul tău va învăța să aibă un 
comportament exemplar. 

Cel mai bine este să repeți o comandă și să 
recompensezi cățelul doar atunci când o execută. 

Important !!!  Nu îl lovi, brusca sau țipa la cățel când nu execută comenzile. 

Exercițiile nu trebuie să depășească 15 minute, astfel riști să pierzi atenția 
cățelului. 

IDENTIFICAREA CĂȚELULUI TĂU 

OBLIGATORIE 

Identificarea se face la veterinar prin implantarea unui microcip 
(Transponder), care conține un cod unic. 

Prin această identificare câinele va face parte oficial din familia ta. 

Acest cod se înregistrează într-o bază de date a câinilor cu stăpân. Câinii din 
Câmpia Turzii sunt înregistrați pentru ajutor suplimentar și în baza de date 
R.E.A.D.C.  

Microcipul este foarte util în cazul pierderii sau furtul animalului. Prin simpla 
scanare a acestuia se obține codul unic, care atestă apartenența câinelui la 
proprietar. 

La înregistrare, R.E.A.D.C. oferă și o plachetă (medalion) optică 
reflectorizantă pentru zgarda câinelui, care se vede ușor de la distanță. 

Placheta simbolizează: 

Atenție !!!  

Acest câine are stăpân !!! 
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IMPORTANȚA 

PLACHETEI OPTICE REFLECTORIZANTE 

       Oferă toate informațiile de care ai nevoie: 

- Numărul de telefon al centralei R.E.A.D.C. unde trebuie să suni 
- Seria câinelui înregistrată în baza de date R.E.A.D.C. 

 

Culoarea portocalie reflectorizantă a plachetei face posibilă 
vizualizarea și recunoașterea chiar și seara târziu sau la lumina 
farurilor sau a lanternei, evitând astfel eventualele accidete rutiere 

 
Primul contact pe care cineva îl are cu un animal este cel vizual, 
de aceea placheta vizibilă la zgarda câinelui tău transmite 
oricui o vede următorul mesaj: 

 
! este vaccinat 
! are un proprietar care îl iubește 
! nu trebuie să mă tem 
! nu trebuiesă fiu agresiv 
! dacă este neinsoțit înseamnă că s-a pierdut și cineva cu 
siguranță îl caută. 
 
Trebuie sa ajut sa fie recuperat !   CUM ??? 
 
Sun la numărul de telefon al centralei R.E.A.D.C. – înscris pe plachetă 
Unde, comunic seria plachetei, pentru a putea fi identificat câinele cât și locul 
unde am gasit cățelul. 
Centrala R.E.A.D.C. v-a contacta stăpânul câinelui găsit pentru recuperarea 
acestuia! 
Placheta evită capturarea animalului de către hingheri, maltratarea lui și 
transportul inutil la ecarisaj. 
Marca optică este obligatorie în legea vânatorii. 
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Importanța 

 centralei telefonice permanente 
 R.E.A.D.C. 
 

 

 

Centrala telefonică permanentă R.E.A.D.C. funcționeaza 24 din 24 de ore 
pentru a fi la dispoziția ta și a cățelului tău oricând ai nevoie. 

Numărul centralei telefonice R.E.A.D.C. 

0364 887 660 
îl găsești înscripționat pe orice plachetă 

 
În cazul în care ai găsit un câine cu plachetă, sună la centrala 

R.E.A.D.C. și comunică seria plachetei, numele, numărul de telefon și locul de 
unde proprietarul poate să î-și recupereze câinele. 

În cazul în care ai pierdut un câine înregistrat la R.E.A.D.C., sună centrala și 
oferă toate datele cerute de operatorul nostru, și noi te vom ajuta să îți 

recuperezi cățelul cât mai repede!   

 

 

Legitimația R.E.A.D.C. 

 

 

 

Pe legitimația R.E.A.D.C. sunt trecute toate datele de identificare ale 
proprietaruluiși ale câinelui înregistrat în baza de date R.E.A.D.C. 
Tot pe legitimație ai să găsești toate metodele prin care poți să contactezi 
echipa R.E.A.D.C. 
 
 
            Înregistrează-ți câinele la  

                           R.E.A.D.C.! 
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Sfaturi utile 

 

Dacă îți dorești un cățel discută mai întâi cu parinții și familia. 
 
Te sfătuim să îți iei cățelul de la un crescător autorizat sau adapost după 
vârsta de 8 săptămâni. 
 

Captează atenția cățelului tău cu 
jucării.  
Învață-l sa se joace cu ele! 
 
 

Menține curățenia cățelului tău și înlătură murdăria din preajma lui. 
 
Orice problemă ai avea, consultă un specialist. 
 

Socializează-ți cățelul cu alte animale cât 
și cu alți oameni. 
 
NU țipa la cățel, NU îl brusca şi NU îl lovi  sub nici o formă și 
pentru niciun motiv! 
 

Amenajează un spațiu doar pentru cățelul tău. 
Și el are nevoie de liniște. 

 
PREVENȚIA ESTE MAI EFICIENTĂ ȘI MAI IEFTINĂ DECÂT COMBATEREA ! 

 

 

Mulțumim pentru sprijinul și susținerea acordată ! 

 

Tasso e.V este cea mai mare asociație de protecția animalelor din Germania care deține la 
ora actuală o bază de date a animalelor de casă și companie din Europa, cu peste 8.000.000 
animale înregistrate. 

Suntem siguri că administrația Municipiului, toți cetățenii, proprietarii de canise, școli de 
dresaj, asociații canine sunt interesați în crearea unui mediu de încredere în vederea 
colaborării cu alți iubitori de animale, în țară și străinătate, bineînțeles cu sprijinul competent  
al medicilor veterinari. 
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Ce este RABIA ? 

 

Rabia (turbarea) este o boală foarte gravă cauzată de un virus (un microb atât de mic, 

încât se vede doar la un microscop special). Această boală afectează creierul.  

De obicei se transmite de la animal la animal, dar poate fi transmisă și de la animal la 

om. 

Animale bolnave de rabie sunt peste tot în lume, ele mor, dar înainte să moară, ele 

infectează alte animale sau oameni. 

 

Cum contactează animalele această boală ? 

Virusul rabic se găsește în saliva animalelor bolnave. Când un animal infectat mușcă alt 

animal sau om, acesta se îmbolnăvește și el. 

 

Cum se comportă un animal când are RABIE ? 

Este foarte posibil ca un animal să aibă RABIE dacă prezintă urmatoarele semne : 

 

- lipsa fricii de oameni, mai ales la animalele sălbatice, 

- atitudine timidă la un animal de casă care era de obicei prietenos, 

- neliniște, agresiune sau schimbări bruște de comportament, 

- salivare în exces, 

- animale active noaptea care devin active în timpul zilei, 

 

- consumul de substanțe necaracteristice lor 

- paralizie, care uneori poate fi unicul semn. 

Chiar și atunci cand un animal pare sănătos, acesta poate să fie infectat cu RABIE. 

 

La ce animale întâlnim RABIA mai des ? 

La noi în țară, RABIA se întâlnește mai des la vulpi, lupi, câini și pisici fără stăpân. 

Aceste animale pot să ajungă să infecteze câinii sau pisicile cu stăpân, chiar și oamenii. 

Este foarte important să ne protejăm animalele de companie împotriva RABIEI, 

deoarece o infecție cu virus rabic duce la moartea lor și la posibila infectare a oamenilor 

și a animalelor din jurul lor. 

 

Pot oamenii să se infecteze cu VIRUS RABIC ? 

Dacă ești mușcat sau zgâriat de un animal infectat poți să faci RABIE, care netratată 

urgent duce la deces. 

În acest caz trebuie să te speli cu apă și săpun, să anunți un adult cu care să mergi de 

urgență la medic.  

 

Cum putem să ne protejăm pe noi și pe animalele noastre de companie de RABIE ? 

Ai grijă ca animalul tău de companie să fie vaccinat antirabic. 

Stai departe de animale sălbatice sau de animale pe care nu le cunoști. 

Ai grijă când mergi în excursii sau în locuri unde pot să existe animale sălbatice sau fără 

stăpân.  11 

http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/paralizie_2011


         R.E.A.D.C. TURDA                          

       

 

          

                                       Împreună cu 

          

                                                                                           Primăria  

   Municipiului 

   Câmpia Turzii 

        

 

 

  

 

DRAGI COPII, VĂ RUGĂM SĂ TRANSMITEȚI PĂRINȚILOR ȘI CELOR 
APROPIAȚI ACESTE SFATURI UTILE TUTUROR. 

 

         Germania 

 

 

 

Registrul Electronic al Animalelor Domestice și de Companie 

Centrala telefonică permanentă 24/24 ore: +(04) 364887660 

Adresa:AleeaPlopilor nr. 3 bl. L1, ap. 56 - 401033 Turda, Jud Cluj ; C.I.F. - 29155666 

E-mail: Info@readc.ro  WEB: www.readc.ro 

Cont lei: RO42 RZBR 0000 0600 1457 2820 ; Cont euro: RO15 RZBR 0000 0600 1548 5300 

mailto:Info@readc.ro
http://www.readc.ro/

