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Pasul 1-Identificarea unei
probleme a comunității
• Elevii au identificat mai multe probleme
ale comunității, însă în urma unei
analize pro și contra, au votat cu
majoritate că problema cea mai
stringentă cu care se confruntă
comunitatea, este aceea a câinilor fără
stăpân care a generat probleme legate
de securitatea adulților, dar mai ales a
copiilor.

Pasul 2-Selectarea problemei
• Elevii argumentează de ce au ales această problemă, aducând o
serie de argumente:
• -aspectul neprietenos al orașului

• -lipsa de siguranță a cetățenilor
• -pericolul răspândirii unor boli prin intermediul acestor patrupede

Pasul 3-Culegerea de informații despre
problema selectată
• Elevii s-au documentat, strângând informații din presă, au aplicat și un chestionar online, obținând astfel date
despre problema identificată.

• Aproape 40 de locuitori din Panciu au ajuns în 2021 la spital pentru îngrijiri medicale şi pentru
vaccinul antirabic după ce au fost muşcaţi de câinii fără stăpân de pe străzile oraşului, potrivit
primarului Nicolai Mărăscu.

"În 2021, am avut circa 38 de persoane care s-au prezentat la Spitalul Orăşenesc din Panciu pentru
tratament după ce au fost muşcaţi de câini, pe stradă. Majoritatea au fost trimişi la Spitalul
Judeţean Focşani, pentru că noi nu avem vaccinul antirabic. Vorbim de foarte multe persoane.
Eu îi înţeleg şi pe iubitorii de animale, dar sunt mulţi care practic nu au niciun animal în
întreţinere şi le dau mâncare prin tot oraşul, în tot felul de farfurii şi tigăi. E şi vina noastră, la
primărie, că nu am dus o politică de conştientizare, să le spunem oamenilor că dacă sunt
proprietari trebuie să îi ţină legaţi sau într-un spaţiu închis, trebuie să le pună cipuri, să îi
sterilizeze, să le facă tratamentele de rigoare, iar dacă apar pui în curte, să urmeze aceleaşi
proceduri. Până la urmă nu o să avem încotro, o să ne organizăm, să facem o adresă la fiecare
cetăţean, să le explicăm care este legea. Poate că mulţi nu ştiu că pentru nerespectarea
condiţiilor de păstrare a unui câine poţi să faci şi închisoare. E de datoria noastră să le facem un
pic de pregătire, pentru că după aceea urmează amenzile", a declarat Nicolai Mărăscu.

Pasul 3
•

În opinia sa, problema câinilor vagabonzi ar trebui abordată la nivel naţional, pentru că, deşi primăria încearcă să scadă
numărul câinilor fără stăpân de pe străzi, aceştia sunt permanent aduşi în localitate de prin comunele din preajmă.
"Aceasta este o problemă mare, pe care, spre ruşinea mea, nu am reuşit să o rezolv în 2021. Sper să o rezolv în 2022. În 2021 am
avut un contract cu o firmă specializată în prinderea câinilor fără stăpân. A fost o acţiune aici, dar iubitorii de animale au sesizat
poliţia. Li s-a întocmit dosar penal, am avut chiar şi eu un dosar penal. Bineînţeles că eram în legalitate, aveam toate actele la
locul lor. Problema este una spinoasă, cu care se confruntă toată ţara, nu numai Panciu. Şi pe care nu o rezolvă Panciu până nu
se rezolvă pentru tot. Şi cred că problema ar trebui luată mai sus în dezbatere şi soluţionată, pentru că nu este simplu. Noi cred
că avem vreo 400 - 450 de câini acum pe străzi. Mulţi sunt aduşi aici. Avem o înţelegere tacită între două ong-uri care se ocupă de
animalele fără stăpân şi care îi mai racolează şi îi dau spre adopţie, dar nu dovedim. În oraş sunt perioade în care mai scade
numărul lor, dar imediat reapar. Oamenii sunt iubitori de câini, dar cum se nasc, îi ţin două - trei luni, după care le dau drumul
pe stradă. Mai sunt cei care vin la piaţă cu produse alimentare, iar în dubiţa cu produse mai pun şi unu - doi câini şi le dau
drumul când ajung la piaţă sau care vin cu dubiţa plină de câini şi îi descarcă în capătul oraşului", susţine primarul.
Acesta spune că a luat în calcul înfiinţarea unui adăpost pentru câini în localitate, dar administraţia locală nu îşi permite în
prezent costurile acestuia.
"Am întrebat un proiectant pentru un adăpost pentru câini şi ne costă vreo şase miliarde de lei vechi anual ca să ţinem în
funcţiune, cu salariaţi, cu mâncare, cu utilităţi, cu tot. Costă foarte mult şi să-l construieşti, trebuie să fie o locaţie izolată, departe
de oraş, să duci toate utilităţile, apă, canalizare, curent, gaze, îţi mai trebuie o suprafaţă betonată, cuşti pentru câini, gard de jur
împrejurul adăpostului. Ne costă alte şase miliarde de lei vechi să îl înfiinţăm. Noi suntem un oraş mic, am moştenit la primărie
multe datorii, nu ne permitem deocamdată asemenea cheltuieli", a precizat Mărăscu.

Dintre oraşele din Vrancea, Panciu are în prezent cea mai dificilă situaţie în ceea ce priveşte câinii fără stăpân de pe străzi.

Elaborarea unei propuneri de politică publică
• După ce au strâns informații, au adresat autorităților publice
locale emailuri, în care le aduc la cunoștință implicarea lor în
acest proiect și faptul că au identificat o problemă ce necesită o
politică publică, elevii au formulat scisoarea pe care au adresat-o
autorităților publice, solicitând ca aceasta să fie dezbătută în
Consiliu local și să fie analizate și soluțiile propuse de ei,
sterilizarea și găsirea unui loc un adăpost .
• Cu sprijinul consilierilor locali, problema identificată și-a găsit
soluția.Între 11-15 aprilie 2022, s-a desfășurat campania de
sterilizare a câinilor fără stăpân, cu sprijinul unei fundații
internaționale.

Pasul 5-Dezvoltarea planului de acțiune
• -chestionarul referitor la problema identificată
• https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyOyuRkx4XgfAkNZ1m16uh8eTRwADduvARqqbpvtVLnVPVQ/viewform?usp=sf_link
• Google Docs
• Problema câinilor vagabonzi.
• Suntem elevi ai clasei a VII-a A de la Liceul Tehnologic ,, Al.I.Cuza” Panciu și participăm la Proiectul
,,Cetățeanul” organizat de Institutul intercultural Timișoara. Am avut de identificat o problemă a
comunității ce poate deveni prin dezbatere publică o politică publică. Vă rugăm să completați următorul
chestionar! Vă mulțumim!
•

Pasul 5-Dezvoltarea unui plan de acțiune
• Articolele din presă, informațiile obținiute în urma chestionarului,
au fost suficiente argumente pentru a convinge autoritățile că
această problemă de interes public poate genera o politică
publică.
• Emailul trimis de o elevă și răspunsul primit au confirmat faptul că
problema identificată este de un real interes.
• În urma acestor demersuri Primăria a postat pe Faceboock anunțul
referitor la rezolvarea acestei probleme prin soluțiile propuse de
noi.

Pasul 6-Finalizarea portofoliului
• Reflecții asupra muncii în echipă, a problemelor întâmpinate, a
reticenței cetățenilor de a colabora atunci când s-a pus problema
de a răspunde unui chestionar.

Răspunsul Primăriei
• Deși a fost trimisă o scrisoare conformă cu declarația de
constituționalitate, răspunsul Primăriei nu a fost dat acestui
demers, ci emailului trimis de o elevă.
• Evenimentul creat pentru zilele de 11-15 aprilie-și anume
campania de sterilizare a câinilor fără stăpân a fost și ca urmare a
demersurilor făcute de elvii clasei a –VII-a A.

