
ȘCOALA  GIMNAZIALĂ ,,CONSTANTIN BRÂNCUȘI’’

MEDGIDIA

CLASA a VII –a D



1. Identificarea  problemelor din comunitate

• Lipsa unui centru unde adolescenții să petreacă  

timpul liber

• Câinii comunitari

• Poluarea  aerului, solului și a apei

• Bullyingul

• Străzile  neasfaltate  din  Medgidia

• Locurile de joaca pentru copii

• Aruncarea gunoaielor în spațiile publice



https://fast-poll.com/
https://fast-poll.com/
https://fast-poll.com/


Clasa noastră a votat și a ales problema Câinii comunitari. Am ales

această temă deoarece am considerat, că problema câinilor fără stăpân

este fără rezolvare în orașul nostru. Animalele suferă foarte mult din cauza

faptului ca sunt neîngrijite, înfometate, dar în același timp ele reprezintă

un pericol pentru locuitorii Medgidiei și considerăm că doar prin implicare

activă și responsabilă putem schimba situația.

Efectele negative suportate de cetățenii orașului sunt:

• Transmiterea unor boli

• Vătămarea corporală a persoanelor de orice vărstă(mulți copii sunt

mușcați de câini)

• Înmulțirea excesivă a câinilor fără stăpân

• Murdărirea și distrugerea spațiilor publice



https://www.ct100.ro/cainii-fara-stapan-din-medgidia-impart-oamenii-in-

doua-tabere/

În 2005 Save the Dogs a convins primăria orașului 

Medgidia să oprească otrăvirile utilizate ca o metodă de control al 

populației canine și a activat – pe propria cheltuială și cu multe dificultăți 

operaționale – un mic centru de sterilizare, cu un adăpost pentru 100 

de câini și un mic adăpost pentru pisici.

De-a lungul anilor în acest oraș deprimat din punct de vedere economic 

am sterilizat în mod gratuit o medie de 1000 de câini și pisici pe an și tot 

aici – în 2012 – am inițiat primul program de identificare prin microcipare 

din întreaga țară. Personalul asociației (12 angajați pe plan local) a asistat 

mii de animale, în timp ce mii de câini au părăsit acest adapost pentru a 

pleca la familiile lor în străinătate.

https://www.savethedogs.eu/ro/proiecte-in-romania/medgidia/



http://www.graiuldobrogei.ro/articole/2632-cainii-fara-stapan-

motiv-de-scandal-intre-primar-si-opozitie-la-medgidia.html

http://www.ansvsa.ro/download/unitati_toate/caini_fara_stapan/

Adaposturi-pentru-cainii-fara-stapan-octombrie-2017.pdf

ASOCIATIA SAVE THE DOGS

Legea nr. 258 din 26 septembrie 2013

https://primaria-medgidia.ro/wp-content/uploads/2018/09/Regulament-de-desf%c4%83%c8%99urare-a-activit%c4%83%c8%9bii-de-

gestionare-a-c%c3%a2inilor-f%c4%83r%c4%83-st%c4%83p%c3%a2n-%c3%aen-Municipiul-Medgidia.pdf, acest regulament  de 

gestionare a câinilor dinMedgidia ne arată că există o politică publică ce ar trebui să rezolve această problemă. În realitate  nu  are 

efecte .



Soluția 1- Construirea de adăposturi
Avantaje:

- Dispar câinii fără stăpâni de pe străzi, iar cetățenii sunt în siguranță

- Animale  sunt  îngrijite  într-un mediu  sănătos 

- Crearea  de locuri de muncă

Dezavantaje:

-Costuri  mari  pentru construire, dar și pentru întreținerea acestui adăpost

Soluția 2- Capturarea și  sterilizarea  câinilor fără stăpâni
Avantaje:

- Numărul câinilor este ținut sub control, dacă sterilizarea se realizează la un anumit interval de timp  deoarece  câinii sunt abandonați 

sistematic pe străzi  

- Nu se mai înmulțesc rapid

Dezavantaje:

- Rămân în continuare pe stradă

- Lipsa  fondurilor pentru aceste demersuri

Soluția 3- Introducerea unei taxe anuale de 5 lei/familiepentru îngrijirea  și adăpostirea câinilor fără stăpân din Medgidia
Avantaje:

-Dispariția câinilor de pe străzi prin strângerea lor

- Obținerea de fonduri pentru rezolvarea acestei probleme

- Eliminarea pericolului reprezentat  de  agresivitatea câinilor, paraziților pe care îi răspândesc

Dezavantaje:

- Unii cetățeni sunt foarte săraci și nu vor putea cotiza 



Soluția 3- Introducerea unei taxe anuale de 5 lei/familie 

pentru îngrijirea  și adăpostirea câinilor fără stăpân din 

Medgidia

Soluția aleasă nu încalcă drepturile fundamentale ale omului, așa cum 

sunt specificate în Constituția României, și nici alte  prevederi 

constituționale; nu contravine normelor din legislația europeană  și este 

în atribuțiile autorității locale.

Plan de acțiune

Pentru  soluționarea problemei , noi propunem introducerea unei taxe anuale de 5 lei/familie  

pentru îngrijirea  și adăpostirea câinilor fără stăpân din Medgidia. Această  propunere  va fi  

adusă la cunoștință  primarului și Consiliului local  pentru a fi dezbătută .



Domnule Primar,

Colectivul clasei a VII –a D  din Școala Gimnazială Constantin Brâncuși  din 
Medgidia în baza dreptului de petiționare, prevăzut în art. 51 din Constituția 
României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002 cu 
modificarea ulterioară, vă adresăm următoarea propunere proiect de act normativ 
cu privire la introducerea unei taxe anuale de 5 lei/familie pentru îngrijirea și 
adăpostirea  animalelor fără stăpâni. Această propunere este rezultatul activității 
realizate de elevii clasei a VII a D în cadrul orelor de Educație pentru cetățenie 
democratică și este însoțită de argumentele principale pe care le am identificat în 
favoarea propunerii noastre. 

Anexăm prezentei scrisori propunerea de act normativ, documente care să vă
ajute în analiza obiectivă a propunerii pe care v -am supus-o atenției .

Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în temeiul legal la această 
adresă de email scoalaconstantinbrancusi@yahoo.ro.

Domnului Primar al orașului Medgidia.



În temeiul Legii 52/2003 privind transparența decizională în instituțiile 
publice centrale și locale, supunem spre dezbatere un proiect de act 
normativ cu privire la introducerea unei taxe anuale de 5 lei/familie pentru 
îngrijirea și adăpostirea  animalelor fără stăpâni. Acest act normativ respecta 
declarația în vigoare.
Argument.
În urma analizei diferitelor surse am constatat că este o problemă generală 

și se impune soluționarea prin implicarea autorităților locale-Primărie  și  
Consiliul local. Noi considerăm că acest proiect de act normativ ar trebui 
aprobat  pentru că ar duce la: 

-Dispariția câinilor de pe străzi prin strângerea lor
-Obținerea de fonduri pentru rezolvarea acestei probleme
-Eliminarea pericolului reprezentat  de  agresivitatea câinilor, paraziților pe 

care îi răspândesc






