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RAPORTUL PRESEDINTELUI  ASOCIATIEI 

pentru exercițiul financiar 2021 
 
 
ASOCIATIA ANIMAL SOCIETY, cu sediul in str. Zarii, nr.3, mansarda , sector 5, Bucuresti, 
înregistrată la Registrul Asociatiilor si Fundatiilor (Judecători sector 5), sub numărul 
119/24.08.2017 , avand cod unic de înregistrare 38192779, a desfășurat activitate  in anul 2021 
pe o perioada de 12 luni . 
 
Asociatia a realizat urmatorii indicatori : 
 
 Veniturile totale au fost de:                                   3.280.830 lei       din care  

- donații/subvenții/sponsorizări/ajutoare                   3.253.841 lei; 
 Cheltuielile totale au fost de:                                     3.244.313 lei. 
 
 Exercițiului financiar 2021 s-a încheiat cu un excedent de 36.517 lei, care s-a format în 
modul următor: 
 
- venituri din activitățile economice:                                                    0,00 lei 
- cheltuieli privind activitățile economice:                             0,00 lei 
- venituri din activitățile fără scop lucrativ                                             3.280.830 lei 
- cheltuieli privind activitățile fără scop lucrativ                               3.244.313 lei 
- rezultatul net al exercițiului - excedent:                                    36.517 lei 
 
Excedentul obținut va rămâne nerepartizat. 
 

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile : 
 

- Legii contabilității nr. 82/1991, republicata, cu modificările si completările ulterioare, precum  
- OMFP 3103/2017 (privind aprobarea reglementărilor contabile pentru personale juridice fără 
scop patrimonial). 

- OMFP 85/2022 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor 
financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile 
teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile 
 
 
 
 
 
 
 
Animal Society este un nume nou în spatele căruia stă o echipă veche. De peste două decenii 
luptăm pentru binele animalelor, iar timp de 17 ani probabil ne-ați știut ca VIER PFOTEN România. 



Deși din 2017 ne continuăm munca sub un nume nou, cei de la VIER PFOTEN ne-au rămas în 
continuare parteneri de drum și principali colaboratori. 
 
Proiectul “Sterilizează și salvează” 

“Sterilizează și salvează” este un proiect vechi de 20 de ani care are o soluție eficientă și 
demonstrată științific pentru o împăcare istorică între două tabere pe care mulți le credeau 
ireconciliabile: cei care vor câinii luați de pe stradă cu orice preț și cei care nu vor să-i știe uciși 
cu nici un chip. Sterilizarea animalelor cu și fără stăpân a fost de la bun început prioritatea 
noastră, fiind nu doar cea mai umană, ci și cea mai eficientă metodă de gestionare a populației 
de câini, metodă recomandată de Organizația Mondială a Sănătății. 

În cele două decenii în care am lucrat am sterilizat câini si pisici din peste 20 de țări și 3 
continente (Europa, Asia și Africa), pe lângă cei aproximativ 400.000 sterilizați doar în România. 
“Sterilizează și salvează” include și acțiuni de vaccinare, deparazitare, microcipare.  

Pe lângă sterilizarea propriu-zisa echipa noastră mai desfășoară, alături de autoritățile locale, 
campanii în care membrii comunităților sunt încurajați să fie responsabili, să nu-și mai 
abandoneze animalele și să le trateze cu respect, dar și să respecte legea care ne obligă să ne 
sterilizăm câinii. 

In 2021,  echipa Animal Society a reusit sa sterilizeze 6178 animale, dupa cum urmeaza: 3380 
caini si 2798 pisici 

 

Consiliul Director al Asociatiei ANINMAL SOCIETY este compus din 3 (trei) persoane si 
anume:Presedinte, Vicepresedinte si Secretar 

Presedinte: TOMESCU ANCA MELANIA 

Vicepresedinte: IGNAT DINU GABRIEL 

Secretare: DAVIS III CLAYTON LEE 

 

 
 

                   PRESEDINTE, 
                                Anca Melania Tomescu    

      


