
PORTOFOLIUL CLASEI           

A-VII-A

”Mila pentru animale este în mod esențial legată de 
bunătatea caracterului. Oricine e crud cu ele, nu poate fi 
bun față de oameni.”



PROBLEMA
Problema aleasă este : ,,Animalele fără stăpân."

Prezența pe strada a animalelor fără stăpân afectează toți locuitorii orașului 

nostru, acestea reprezentând adesea un pericol pentru oameni.

Instituția care se ocupă de problemă este Primăria Timișoara.

Măsurile luate până acum nu funcționează, deoarece sunt incomplete, iar, cel 

mai adesea, sunt alocate insuficiente fonduri pentru rezolvarea problemei.



Părerile cetățenilor în legătură cu problema 



SOLUȚII POSIBILE ANALIZATE

1) Controale mai dese și neanunțate asupra oamenilor care au animale în 

proprietate, pentru prevenirea abandonului

2) Infiintarea mai multor adăposturi, iar magazinele să sponsorizeze cu 

hrana adăposturile pentru animale

3) Amenzile să fie mai dure pentru cei care abandonează, maltratează 

animalele.



Avantaje Dezavantaje

a)Respectarea legilor 

cu strictete

b)Cainii ar crește intr-

un mediu propice

a)Dezinteresul

b)Lipsa comunicarii

c)Insuficienta timpului

Controale mai dese și neanunțate în adăposturile de animale realizate de 

autorități 



Avantaje  Dezavantaje

a) Animalele ar avea suficienă hrană 

b) Adăposturile ar investi banii în 

alte necesități 

c) Noile adăposturi ar reprezenta o 

casă sigură pentru animale

a) Lipsa fondurilor

b)Lipsa unor terenuri pentru a 

inființa aceste adăposturi

c) Magazinele nu ar fi doritoare 

să sponsorizeze adăposturile 

pentru animale

Înființarea mai multor adăposturi, iar magazinele să 

sponsorizeze adăposturile pentru animale 



Avantaje  Dezavantaje 

a)Strazile ar fi mai sigure, 

b)Animalele ar aduce un trai mai bun,

c)Oamenilor le-ar fi frica de autoritati 

de amenzi 

a) Lipsa personalului care ar 

trebui să controleze și să 

aplice sancțiuni (amenda)

c)Dezinteresul

d)Lipsa de comunicare

Amenzile să fie mai dure pentru cei 

care abandonează, maltratează 

animalele.



POLITICA PUBLICĂ PROPUSĂ
Este : Amenzile să fie mai dure pentru cei care abandonează, maltratează animalele.

Argumentele noastre sunt : oamenilor le este frica de amenzile mari,oamenii 

care au primit o amenda nu vor mai dori sa primeasca si o alta amenda,oamenii ar 

prefera sa respecte legea decat sa primeasca amenda,animalele ar fi mai protejate,iar 

oamenii s-ar gândi mai bine inainte de a agresa animalele.



PLANUL DE ACTIUNE
Institutii care ne pot sprijni: Primaria Municipiului Timisoara,Consiliul Local,

Organizatii: Adaposturi pentru animale,Animal Care Team, HOPE,Kola Kariola.

Persoane: medici veterinari, proprietarii de adăposturi pentru animale, proprietarii 

unor magazine de hrana pentru animale.

Am contactat telefonic in clasa doi medici veterinari. Le-am propus ideea ca medicii 

veterinari din Timisoara sa acorde consultatii gratuite proprietarilor de animale, 

astfel încat sa previna abandonul animalelor din cauza banilor pe care oamenii ar 

trebui sa-i investeasca in ingrijirea animalelor. De asemenea, am discutat despre 

posibilitatea ca  proprietarii de animale sau de adaposturi de animale sa fie 

amendati daca nu acorda animalelor ingrijirea medicala corespunzatoare.



PLANUL DE ACTIUNE

● Am avut o discuție cu o doamnă care deține un adăpost pentru animale. 

Creșterea amenzilor pentru cei care abandonează sau maltratează animalele 

ar avea consecințe foarte importante și pentru adăposturi. Nu ar mai fi supra 

aglomerate adaposturile și nu ar mai fi o problemă cu hrana animalelor din 

adăposturi. 

● Am trimis o scrisoare catre autoritățile locale prin care am cerut cresterea

amenzilor pentru cei care abandonează, maltratează sau nu îngrijesc 

corespunzător animalele. Până în acest moment, nu am primit un răspuns.



SCRISOARE CĂTRE AUTORITATI

Catre Primaria Municipiului Timisoara

Subsemnații, elevii clasei a VII-a A de la scoala Gimnaziala Nr.7 Sfanta Maria din Timisoara, în baza dreptului de 
petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu 
modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, 
sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate 
adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe 
centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) vă 
adresăm propunerea atașată:

Amenzile să fie mai dure pentru cei care abandonează, maltratează animalele.

Argumentele noastre sunt : oamenilor le este frica de amenzile mari, oamenii care au primit o amenda nu vor mai dori 
sa primeasca si o alta amenda, oamenii ar prefera sa respecte legea decat sa primeasca amenda, animalele ar fi mai protejate, iar 
oamenii s-ar gândi mai bine inainte de a agresa animalele.
Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de 
argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre.

Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email 
florin.albei07@gmail.com. Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua după terminarea stării 
de urgență/alertă.

Colectivul clasei a VII-a A
Scoala Gimnaziala Nr.7 Sfanta Maria Timisoara.


