
         Dezvoltarea planului de acţiune  

 

  

           Câteva dintre instituțiile și organizațiile care pot avea legătură cu problema câinilor 

comunitari sunt asociațiile non-guvernamentale și de protecție a animalelor. De asemenea, cu 

ajutorul primăriei, oamenii din comunitate se pot implica în găsirea unei soluții si cererea 

adoptării unei politici publice. Reprezentanții adăposturilor de animale pot avea, totodată, o 

influență asupra autorităților având puterea necesară pentru a lua atitudine în privința acestei 

probleme. ONG-urile ar susține politica propusă, iar oamenii din comunitate ne pot de 

asemenea susţine, întrucât ei vor fi avantajați de această schimbare.  

Pe de altă parte, am identificat mai mulțe asociaţii care pot avea legatură cu problema 

aleasă: Un suflet pentru fiecare Iași, Asociația Maxdog, Salvanim si Asociatia Augustine. De 

asemenea am solicitat atenţia prin intermediul unei scrisori domnilor consilieri Alexandru Ioan 

Coțofan, Eduard Pentru Boz, Florentin Traian Ciobotaru, explicându-le tema aleasă de către clasa 

noastră cerând sprijinul și participarea dumnealui la aceast proiect. În acelaşi timp, am creat un 

cont pe o retea de socializare (facebook) prin care să aducem la cunostinţă cetăţenilor problema 

aleasă de către colectivul clasei. Invitarea oficialităților la o dezbatere liberă pe baza subiectului, 

dar și a profesorilor și a elevilor din școala noastra este de asemenea un pas pe care l-am parcurs 

în dezvoltarea problemei.  

Pe baza cercetărilor făcute am identificat o serie de avantaje de care oamenii ar putea 

beneficia în cazul în care doresc să adopte câini. În privința sprijinului material, ne-am gândit că 

ar fi potrivită acordarea unor bonuri valorice care să poată fi folosite numai pentru hrana și 

asistența medicală a câinilor adoptați. Un aspect important în rezolvarea problemei câinilor 

comunitari este și responsabilizarea cetățenilor, lucru realizat prin introducerea unei clauze în 

contractul de adopție care să împiedice persoanele care adoptă să abandoneze câinii.  

Considerăm că prin apelarea la mai multe persoane/organizații ne va ajuta în avansarea 

temei propuse.   

 

  



 

  

                                                 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

Scrisoare către Consiliul Local al Municipiului Iași  
 

Colegiul Național “Emil Racoviță”  



Aleea Nicolina, nr 4  

Iași 700221  

  

Către:  

Consiliul Local al Municipiului Iași În 

atenția:  

- domnilor consilieri Eduard Petru Boz, Alexandru Ioan Coțofan, Florentin Traian Ciobotaru.  

  

Referitor la: solicitare cu privire la implementarea unei soluții adecvate de gestionare a 

numarului mare de caini comunitari din municipiul nostru.  

  

Iași, 11.04.2019  

Stimați domni Consilieri,  

  

Este de notorietate faptul că în municipiul nostru problema cânilor comunitari nu a fost până în 

prezent soluționată adecvat. Din acest motiv, noi, elevii clasei a VII-a B - Colegiul Național “Emil 

Racoviță” Iași, implicați în proiectul Cetățeanul supunem atenției Dumneavoastră analizarea 

unei soluții elaborate de noi, în interesul cetățenilor municipiului nostru.  

Noi am observat și am analizat diverse aspecte cu privire la câinii fără stăpân care 

habitează pe strazi și în diverse locații părăsite ale orașului nostru. Mai știm că în adapostul de 

animale administrat de municipalitate posibilitățile logistice sunt insuficiente. Ne gândim că dacă 

cetațenii Iașului, printre care se găsesc mulți iubitori de animale, ar fi incurajați să adopte câini 

ai străzii, problema pe care o avem în prezent ar putea fi soluționată corespunzător.  

Pentru ca intenția noastră sa fie viabilă trebuie îndeplinite două obiective principale:  

a) conștientizarea cetățenilor în privința răspunderii pe care o presupune adoptarea unui 

câine comunitar și  

b) acordarea unui sprijin material eficient pentru întreținerea câinilor adopați (astfel încât 

acest ajutor să nu poată fi folosit în alte scopuri).  

Referitor la responsabilizarea cetățenilor, ne-am gandit că ar fi bine includerea în 

“contractul de adopție” a unei clauze care să impiedice persoanele care adoptă să abandoneze 

câinii după o anumită perioadă de timp (eventual prin impunerea unor sancțiuni).  

În privința sprijinului material, ne-am gândit că ar fi potrivită acordarea unor bonuri 

valorice care sa poată fi folosite numai pentru hrana și asistența medicală a câinilor adoptați.  

Având în vedere cele expuse mai sus vă solicităm și vă rugăm să analizați propunerea 

noastră și să o treceți pe ordinea de zi a unei ședințe a Consiliului Local. În cazul în care 

considerați că propunerea noastră necesită imbunătățiri, completări sau modificări punctuale 

va rugăm să ne aduceți respectivele aspecte la cunoștiință. Chiar ne-ar bucura dacă ați avea 

bunăvoința să veniți în mijlocul nostru pentru a dezbate detaliat problema propusă de noi. În 

acest sens, și stimați domni Consilieri considerați prezenta adresă și ca invitație la o dezbatere 

directă. În orice caz așteptăm răspunsul Dumneavoastră în termenul prevăzut de lege. Cu 

deosebită considerație,  

Clasa a VII-a B  

Coordonați de profesor Hendreș Mihaela - puiu.mihaela@gmail.com   

  



  

  

  

   

  


