
ȘCOALA  GIMNAZIALĂ ,,CONSTANTIN BRÂNCUȘI’’ MEDGIDIA

CLASA a VII –A

Proiectul Cetățeanul 



1. Identificarea  problemelor din comunitate

• Lipsa spațiilor în care tinerii din Medgidia să socializeze

• Bullyingul 

• Câinii fără stăpâni

• Poluarea  canalizărilor 

• Problema iluminatului

• Străzile  neasfaltate  și cu gropi  din Medgidia

Etapele  proiectului:



2. Selectarea unei probleme s-a realizat prin 

procesul de vot. 



Votul final



Din mai multe propuneri clasa noastră a votat și a ales problema Câinii

comunitari. Am ales această temă deoarece am considerat, că problema

câinilor fără stăpân este una actuală și gravă, care ne afectează pe fiecare

dintre noi, fie că suntem iubitori de animale sau nu. Animalele suferă

foarte mult din cauza faptului ca sunt neîngrijite, înfometate, dar în

același timp ele reprezintă un pericol pentru locuitorii Medgidiei.

Efectele negative suportate de cetățenii orașului sunt:

• Vătămarea corporală a persoanelor de orice vărstă

•Transmiterea unor boli

• Înmulțirea excesivă a câinilor fără stăpân

• Murdărirea și distrugerea spațiilor publice( loc joacă copii, parc, stații

maxi-taxi)

• Răspândirea căpușelor și puricilor în localitate

Problema aleasă



Animale fără stăpân pe străzile din Medgidia







Soluția aleasă
Soluția 2- Construirea unui adăpost pentru animalele   

fără stăpân din Medgidia

Soluția aleasă nu încalcă drepturile 

fundamentale ale omului stipulate în 

Constituția României, și nici alte  prevederi 

constituționale; nu contravine normelor

din legislația românească și europeană.



5. Elaborarea unui plan de acțiune

SCRISOAREA OFICIALĂ

Domnule Primar,

Colectivul clasei a VII –a A 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 – Construirea unui adăpost pentru animalele fără stăpân, care 
este rezultatul activității realizate de elevii clasei a VII a A 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.



Proiect de act normativ

În temeiul Legii 52/2003 pribind transparența decizională în 
instituțiile publice centrale și locale, supunem spre dezbatere 
un proiect de act normativ cu privire la construirea unui 
adăpost pentru câinii fără stăpân. 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.


