




 

 

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. 

 

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. Municipiul Focşani este 

singurul care şi-a rezolvat parţial această problemă, în colaborare cu 

adăpostul pentru câini de la Goleşti, aflat în subordinea autorităţilor locale. 

AGERPRES / (A - autor: Dana Lepădatu, editor: Antonia Niţă, editor online: 
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CÂINII VAGABONZI DIN 
ORAȘUL PANCIU



O problemă a comunității

• Câinii fără stăpân reprezintă o problemă cu care se confruntă, de mulți ani, și 
orașul Panciu. An după an, administrația locală nu a reușit să găsească soluții de 
rezolvare, în ciuda nemulțumirilor și apelurilor cetățenilor. În continuare, pe 
străzi, în parcuri, la locurile de joacă pentru copii, în piață, în curțile unităților de 
învățământ, câinii vagabonzi sunt o prezență constantă, agasantă și chiar 
periculoasă pentru oameni. Haitele de câini comunitari au devenit un pericol 
iminent în orașul Panciu. Pentru că autoritățile locale nu au luat nicio o măsură 
clară în acest sens, „vagabonzii” s-au înmulțit peste măsură și fac victime în rândul 
cetățenilor orașului.
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• https://www.stiridefocsani.ro/cainii-vagabonzi-fac-legea-orasul-panciu-timp-ce-

primarul-imparte-pungute-cu-daruri-muscat-de-un-maidanez-un-barbat-fost-
trimis-la-plimbare-de-politie-reactia-managerului-spitalului-pot-veni-muscati-de-
acasa-de-vreo-pisica

• https://www.vrancea24.ro/foto-panciu-orasul-cu-multi-caini-pe-strazi/
• https://www.ziaruldevrancea.ro/actualitatea/stiri-locale/scandalos-la-primaria-

panciu-nicolae-marascu-plateste-cu-15.000-de-lei-mai-scump-serviciile-de-
ecarisaj

• https://www.agerpres.ro/administratie/2022/02/21/vrancea-aproape-40-de-
locuitori-din-panciu-au-ajuns-la-spital-anul-trecut-muscati-de-cainii-fara-stapan--
869264

• https://adevarul.ro/locale/focsani/administratia-panciu-finalizat-doua-campanie-
sterilizare-cainilor-pisicilor-In-septembrie-alti-caini-ajunge-mana-medicilor-
veterinari-1_55db4916f5eaafab2ce05157/index.html



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyOyuRkx4XgfAkNZ1m16uh8eTRwA-
DduvARqqbpvtVLnVPVQ/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! 
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Primăria Panciu a prelungit contractul cu un controversat ONG din 
Vaslui pentru strângerea câinilor maidanezi de pe străzi. Prețul pe 
care primarul Nicolae Mărăscu îl plătește, pentru fiecare patruped 
capturat, este cu 100 de lei, cu aproximativ 21 de euro mai mare 
decât cel plătit de predecesorul său, pe vechiul contract. În total, 
suma plătită în plus se ridică la 15.000 de lei plus TVA (3.150 de 
euro). Printre serviciile prestate de ONG-ul vasluian se numără 
inclusiv uciderea câinilor maidanezi. 

Contactat de Ziarul de Vrancea, primarul orașului Panciu, Nicolae 
Mărăscu, susține că nu are altă soluție pentru a rezolva problema 
câinilor vagabonzi. Potrivit spuselor sale, firmele care se ocupă de 
ecarisaj sunt puține pe piață și de aceea își permit să mărească 
prețurile. El a precizat că o astfel de situație a întâmpinat și cu 
Asociația „Sprijină Câinii”. 

Primăria orașului Panciu plătește cu peste 100.000 de lei un 
controversat ONG din Vaslui pentru servicii de capturare a câinilor fără 
stăpân. 

Asociația „Sprijină Câinii” din Vaslui a fost angajată de Primăria Panciu, 
condusă de liberalul Nicolae Mărăscu să strângă de pe străzi 150 de 
câini maidanezi. În schimb, ONG-ul va încasa câte 700 de lei plus TVA 
pentru fiecare animal. Acest lucru face ca suma totală ce urmează a fi 
plătită de Primăria Panciu să se ridice la 105.000 de lei plus TVA. 
Calculată în euro, suma este de 21.494,37 euro, plus TVA, respectiv 
146,3 euro plus TVA pe cap de animal. 

Pentru suma de 700 de lei plus TVA pe câine capturat, Asociația „Sprijină 
Câinii” oferă o serie de service. Acestea constau în: 

 Capturare, pentru care încasează 350 lei/cap câine; 



 Transport care costă lei/cap câine; 
 Examen clinic estimat la 15 lei pe cap câine; 
 Întreținere și hrănire în adăpost a câinilor, pentru trei săptămâni, 

la prețul de 100 de lei pe cap de câine; 
 Vaccinare contra rabiei la 30 de lei pe cap de câine; 
 Deparazitare internă, 25 de lei/cap câine; 
 Deparazitare externă la 25 lei/cap câine; 
 Înregistrare R.E.C.S la 10 lei pe cap de câine; 
 Microcipare preț de 35 Ron/cap câine. 

Iar la final, am păstrat cireașa de pe tort. După cele trei săptămâni, în 
prețul de 700 de lei intră și eutanasierea animalelor, la 5 lei pe cap de 
câine și ștergerea urmelor prin incinerare, tot 5 lei pe cap de câine. 

Deși se numește „Sprijină câinii”, se pare că asociația din Vaslui preferă 
soluția finală în cazul acestora. 

Nicolae Mărăscu: „Nu sunt alte soluții”

 



Primarul orașului Panciu, Nicolae Mărăscu, susține că nu are altă soluție 
pentru a rezolva problema câinilor vagabonzi. Potrivit spuselor sale, 
firmele care se ocupă de ecarisaj sunt puține pe piață și de aceea își 
permit să mărească prețurile. El a precizat că o astfel de situație a 
întâmpinat și cu Asociația „Sprijină Câinii”. 

„Am încercat să negociez cu ei un preț mai bun pentru primărie dar nu 
au acceptat. Ei știu că e greu să găsești pe alții și de aceea trag de preț. 
Oricum, chiar dacă sunt costuri mari, trebuie să rezolv problema câinilor 
pentru că oamenii sunt nemulțumiți. Sunt multe cazuri de oameni 
mușcați, avem și o petiție cu 215 semnături, deci trebuie să rezolvăm 
această problemă, iar altă soluție nu avem”, a declarat primarul Nicolae 
Mărăscu. 

El a precizat că amenajarea unui padoc pentru câinii fără stăpân și 
înființarea unui serviciu de ecarisaj la nivelul orașului ar presupune 
costuri și mai mari, în jur de 600.000 de lei pe an. 

„În plus, îmi trebuie un teren undeva departe de oraș, pentru că aceste 
animale fac zgomot și împrăștie un miros destul de neplăcut. Or, efectiv, 
nu avem la primărie posibilitatea să înființăm un astfel de serviciu. Am 
încercat o colaborare cu celelalte localități din preajmă, dar nu am găsit 
înțelegere. Costurile sunt mari, iar altă soluție nu am”, a mai spus 
Nicolae Mărăscu. 

Pe de altă parte primarul susține că nu este de acord cu eutanasierea 
animalelor, însă nu are nici un cuvânt de spus. Aceasta deoarece 
costurile de întreținere pentru un animal sunt destul de ridicate și, în 
plus, există și problema spațiilor de cazare. 

„Vă dați seama că nu îmi place deloc faptul că ei vor eutanasia aceste 
animale. Dar, între viața și sănătatea unui om și cea a unui animal nu 
prea am multe opțiuni. E o situație neplăcută, într-adevăr, iar dacă 
cineva are o altă soluție viabilă îl invit cu tot dragul să discutăm și îi dăm 
tot concursul să o implementeze”, a mai spus Nicolae Mărăscu 

Liberalul Mărăscu, mai darnic cu ONG-ul decât predecesorul său 



Primăria Panciu a mai avut un contract similar cu ONG-ul „Sprijină 
câinii” și în 2020. Prețul la care a fost încheiat a fost mult mai mic, 
respectiv 600 de lei pe cap de câine, iar nu 700 de lei, la cât a fost 
încheiat de actualul primar. Contractul precedent prevedea cam 
aceleași servicii, dar pentru un număr mai mic de câini, respectiv 100. 
Valoarea totală a acestuia a fost de 60.000 de lei plus TVA. Exprimat în 
euro, la vremea respectivă prețul total a fost 12.562,81 euro plus TVA, 
aproximativ 125,6 euro plus TVA pe cap de animal. 

Dacă este să comparăm cele două contracte, constatăm că actualul 
primar, liberalul Nicolae Mărăscu, plătește pe cap de câine cu 100 de lei 
mai mult decât predecesorul său. La un simplu calcul, suma totală se 
ridică la 15.000 de lei. 

Controversatul ONG implicat într-un scandal de ucidere a câinilor 

Controversatul ONG din Vaslui a fost implicat într-un scandal pe tema 
uciderii câinilor din adăpostul pe care îl administrează, în urmă cu doi 
ani. 

În anul 2019, Asociația „Spirjină Câinii” făcea o postare pe Facebook în 
care anunța că va ucide 47 de câini din adăpost pentru că nu mai avea 
unde să-I adăpostească. Anunțul se dorea un îndemn la adresa 
adevăraților iubitori de animale, să vină să-i scape de câini. 

Anunțul a provocat multă indignare în rândul iubitorilor de animale din 
Vaslui. Oamenii au acționat virulent pe rețeaua de socializare: 

„Ziceați că nu omorâți câinii, că nu-i veți eutanasia. Sunteți niște 
criminali!”; „Li se citește tristețea-n ochi, sunt speriați și fără chef de 
viață. Trebuie găsite niște soluții se simtă fericiți”; „Nu mai omorâți, 
criminalilor! Așa să aveți și voi soarta”; „Vă implor, salvați-i!”. 

Sunt doar câteva dintre comentariile pe care le-au postat iubitorii de 
animale, ca reacție la anunțul ultimatum al Asociației „Sprijină câinii”, 
după cum relata Evenimentul Zilei, la vremea respectivă. 



Facturi cu TVA 26% descoperite de Curtea de Conturi 

Un an mai târziu, Curtea de Conturi stabilea grave nereguli în contractul 
pe care controversaul ONG îl primise de la Primăria Bârlad, pentru 
servicii de ecarisaj. 

În urma controlului efectuat, Curtea de Conturi Vaslui a identificat plăți 
efectuate de Primăria Bârlad, către asociație, în valoare de 82.820 de lei. 
Din această sumă, 50.965 lei au fost plătiți nelegal, au stabilit inspectorii 
Curții de Conturi. 

Mai mult, halucinant, reprezentanții asociației au facturat, către 
Primăria Bârlad, cu TVA de 26% (!!!), mult peste ceea ce prevede 
legislația fiscală. Iar acest lucru s-a întâmplat în condițiile în care 
asociația nu era înregistrată ca plătitor de TVA. Asociația s-a înscris ca 
plătitor de TVA abia în 2020, după controlul Curții de Conturi. 
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unde să-I adăpostească. Anunțul se dorea un îndemn la adresa 

adevăraților iubitori de animale, să vină să-i scape de câini. 

Anunțul a provocat multă indignare în rândul iubitorilor de animale din 

Vaslui. Oamenii au acționat virulent pe rețeaua de socializare: 

„Ziceați că nu omorâți câinii, că nu-i veți eutanasia. Sunteți niște 

criminali!”; „Li se citește tristețea-n ochi, sunt speriați și fără chef de 

viață. Trebuie găsite niște soluții se simtă fericiți”; „Nu mai omorâți, 

criminalilor! Așa să aveți și voi soarta”; „Vă implor, salvați-i!”. 

Sunt doar câteva dintre comentariile pe care le-au postat iubitorii de 

animale, ca reacție la anunțul ultimatum al Asociației „Sprijină câinii”, 

după cum relata Evenimentul Zilei, la vremea respectivă. 



Facturi cu TVA 26% descoperite de Curtea de Conturi 

Un an mai târziu, Curtea de Conturi stabilea grave nereguli în contractul 

pe care controversaul ONG îl primise de la Primăria Bârlad, pentru 

servicii de ecarisaj. 

În urma controlului efectuat, Curtea de Conturi Vaslui a identificat plăți 

efectuate de Primăria Bârlad, către asociație, în valoare de 82.820 de lei. 

Din această sumă, 50.965 lei au fost plătiți nelegal, au stabilit inspectorii 

Curții de Conturi. 

Mai mult, halucinant, reprezentanții asociației au facturat, către 

Primăria Bârlad, cu TVA de 26% (!!!), mult peste ceea ce prevede 

legislația fiscală. Iar acest lucru s-a întâmplat în condițiile în care 

asociația nu era înregistrată ca plătitor de TVA. Asociația s-a înscris ca 

plătitor de TVA abia în 2020, după controlul Curții de Conturi. 

 
 






