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PROIECT 

 

STĂPÂNI RESPONSABILI, 

 CETĂŢENI MULŢUMIŢI ! 

 

Organizatorul : Grupul “ E-COTEA”  Colegiul Tehnic “Valeriu D. Cotea” 

Focsani 

 

Necesitatea proiectului :  

Motivele care au generat necesitatea acestui proiect s-au stabilit pe baza 

chestionării unui număr de 200 persoane din care 100 sunt stăpâni de câini, în 

următoarele zone:  

 parcuri : Sud, Teatru, Piaţa Unirii, Bahne, Nicolae Bălcescu, fostul parc de căţei 

(Schuman),  

 spaţiile stradale, Carrefour şi Kaufland.  

 

Concluziile sunt : 

1. Poluare vizuală generată de numărul mare de fecale din spaţiile publice ; 

2. Disconfortul cetăţenilor posesori/neposesori de câini legat de murdărirea 

încălţămintei şi exprimarea nemulţumirii datorată lipsei de educaţie şi responsabilitate ; 

3. Un număr foarte mare de cetăţeni au semnalat necesitatea amenajării 

parcurilor pentru câini. Din 200 persoane chestionate 182 şi-au exprimat dorinţa înfiinţării 

acestor parcuri. Locuri sugerate:Schuman, Centru, Gară, Nicolae Bălcescu, Sud, Bahne. 

În parcuri să existe saci de strâns fecalele animalelor. 

4. Majoritatea cetăţenilor chestionaţi solicită măsuri mai drastice de sancţionare 

a posesorilor de câini care nu curăţă după câinii lor. 

Majoritatea persoanelor intervievate consideră că această situaţie este generată de : 

 Lipsa educaţiei şi a conştiinţei civice a posesorilor de câini. indiferenţi la aspectul şi 

curăţenia oraşului Focşani; 

 Lipsa modelelor de urmat, cităm din chesionar “De ce să strâng, dacă nu am văzut 

pe nimeni făcând acest lucru ?” ; 

 Neimplicarea Primăriei în amenajarea suficientelor adăposturi pentru câinii fără 

stăpân şi strângerea excrementelor câinilor comunitari . 
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Scopul proiectului : 

1. Responsabilizarea şi implicarea activă a unui număr cât mai mare de 

cetăţeni, în acest scop fiind cooptat în proiect, ca partener principal Biblioteca Judeţeană 

„Duiliu Zamfirescu” Vrancea, dar și alți parteneri menționați în tabelul cu activități; 

2. Creşterea satisfacţiei şi a gradului de conştiinţă civică a stăpânilor de câini 

prin activităţi de educare atractive, gratuite şi interactive; 

3. Îmbunătăţirea aspectului zonelor prospectate prin campanii de curăţenie(cu 

ajutorul CUP Salubritate, dar şi al voluntarilor); 

4. Amplasarea sacilor pentru câini la coşurile de gunoi aflate în zonele 

frecventate de posesorii de animale de companie (ideal în parcurile sau zonele amenajate 

special pentru câini). 

 

Obiectivele proiectului :  

1. Diminuarea poluării vizuale prin: 

 Reducerea cu 30% a numărului de cetăţeni posesori de câini care nu strâng de pe 

urma animalelor ; 

 Reducerea cu 50% a numărului de excremente lăsate în spaţiile publice; 

2. Scăderea cu 15% a animalelor fără stăpâni pe stradă; 

3. Amenajarea unei zone în parcul central destinat în principal câinilor; 

4. Constrângerea prin sancţionare a stăpânilor de câini care nu respectă 

curăţenia şi manifestă nepăsare faţă de mediul înconjurător. 

 

Plan de acţiune : 

Nr.
crt. 

Activitate Termen 
lucru 

Locaţie Participanţi Responsabili Resurse 
necesare 

1. Conceperea 
chestionarelor, 

afişului, steag, flyer 

15.11.2017
04.12.2017 

Colegiu 
Valeriu D. 

Cotea 

Grup 
E-COTEA 

Primar, 
Viceprimari 

Laptop, 
internet, 

coli,program
proiectare 

2. Crearea echipelor de 
lucru, stabilire trasee 

27.11.2017 
 

Colegiu 
Valeriu D. 

Cotea 

Grup 
E-COTEA 

Grup 
E-COTEA 

Resursa 
umană 

3. Completare 
chestionare, 

observare spaţii 
publice 

27.11.2017 
29.11.2017 

Spaţii 
publice 

Grup 
E-COTEA 

Grup 
E-COTEA 

Resursa 
umană, 

chestionare 
printate, pix, 

dosare 
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4. Analiza datelor, 
stabilirea activităţilor 

30.11.2017 Mirage 
Snack-Bar 

Primar, 
Viceprimari,

Consilieri 

Primar, 
Viceprimari,

Consilieri 
prezenţi 

Coli, pix, 
laptop 

5. Contactarea 
partenerilor: 
Biblioteca 

Judeţeană, Mirage, 
SC. Mimirivici-taxi 

17.11.2017 
30.11.2017 

Sediile 
partenerilor 

Primar, 
Viceprimari 

Primar, 
Viceprimari 

Telefoane  
mobile, 

deplasare la 
parteneri 

6. Scriere proiect 30.11.2017 
03.12.2017 

Mirage 
Snack-bar 

Primar, 
Viceprimari,

Consilieri 

Primar, 
Viceprimari 

Laptop 

7. Scriere colind Grup 
E-COTEA 

04.12.2017 
18.12.2017 

Colegiu 
Valeriu D. 

Cotea 

Grup 
E-COTEA 

Grup 
E-COTEA 

Resursa 
umană, coli, 

pix, 
(inspiraţie)  

8. Colindarea Primăriei 
şi a Inspectoratului 
Şcolar Judeţean 

Vrancea 

20.12.2017 
21.12.2017 

Sediile 
menţionate 

Grup 
E-COTEA 

Primar, 
Viceprimari 

Resursa 
Umană 
(voce) 

9. Activităţi coordonate 
de Biblioteca 

Judeţeană Vrancea 

21.12.2017 
20.12.2018 

Sediul 
partener 

Grup 
E-COTEA + 

cetăţeni 

Primar, 
Viceprimari, 

reprezentanţi 
bibliotecă 

Resursa 
umană 

10. Curs organizat de 
CUP Salubritate   
“Cu noi începe 
schimbarea! “ 

15.01.2018 
15.06.2018 

Colegiul 
Valeriu 
D.Cotea 

Cetăţeni 
interesaţi 
de proiect 

Profesor 
Gonciar 
Camelia 

Sală curs, 
proiector 

11. Întâlniri cu medici 
veterinari coordonate 
de Mirage Snack Bar 

„Câini sănătoşi, 
stăpâni mulţumiţi! “” 

15.01.2018 
15.06.2018 

Sediul 
partener 

Grup 
E-COTEA + 

cetăţeni 

Primar, 
Viceprimari 

Sală 
întâlnire, 
proiector 

12. Întâlniri cu 
reprezentanții Poliţiei 

Locale Focşani 

15.01.2018 
15.06.2018 

Sediul 
Bibliotecii 
Judeţene 

Grup 
E-COTEA + 

cetăţeni 

Primar, 
reprezentanţi 

bibliotecă 

Sală 
întâlnire, 
proiector 

13. Distribuirea flyerelor 21.12.2017 
01.06.2018 

Biblioteca 
Judeţeană, 

Mirage 
Snack, 

FirmăTaxi 

Primar , 
Viceprimar, 
Reprezen- 

tanţii 
partenerilor 

Primar , 
Viceprimar, 
Reprezen-

tanţii 
partenerilor 

Flyere, 
resursa 
umană 

implicată 
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14. Plasarea săculeţilor 
destinaţi câinilor 

21.12.2017 
01.05.2018 

Locuri 
amenajate 

pentru 
câini 

Grup 
E-COTEA+ 
reprezen-
tanți CUP 
Salubritate 

Primar, 
Viceprimari , 

CUP 
Salubritate 

Săculeţi 
câini , 

resursa 
umană 

15. Completare 
chestionare, 

observare spaţii 
publice, procesare 

informații 

02.06.2018 
06.06.2018 

Spaţii 
publice 

Grup 
E-COTEA 

Grup 
E-COTEA 

Resursa 
umană, 

chestionare 
printate, pix, 

dosare 

16.  
Concluzie proiect 
Grup E-COTEA 

 
 

09.06.2018 

 
Colegiul 
Valeriu 
D.Cotea 

Grup 
E-COTEA, 
parteneri, 
cetățeni 

Primar , 
Viceprimar, 
Reprezen-

tanţii 
partenerilor 

Sală 
întâlnire, 
resursa 
umană 

 

 

Observaţii : 

Activitatea 4 : Cetățenii chestionaţi au sugerat că: 

 Rezolvarea situaţiei cu excrementele câinilor din spaţiile publice se face prin 

constrângere și educaţie ; 

 Organizarea campaniilor gratuite în scopul educării stăpânilor de câini; 

 90% din cetăţenii chestionaţi au sugerat înfiinţarea parcurilor amenajate pentru 

câini; 

 Se solicită o intensificare a punerii în practică a legii prin creșterea numărului de 

sancțiuni ; 

 În urma chestionarelor,o parte dintre posesorii de câini au justificat gestul de a nu 

face curat după câinii lor, deoarece nu au văzut pe nimeni să strângă după câinii lor. 

Activitatea 8: Crearea materialelor personalizate şi colindatul Primăriei cu titlul  “De 

la Primăriță la Primar!” ; 

Activitatea 13: Distribuirea flyerelor se va face prin implicarea partenerilor, direct din 

sediilor lor și în mașinile de taxi, astfel reducându-se posibilitatea de a fi aruncate pe jos. 

Ne adresăm persoanelor care se pot implica activ în menținerea curățeniei în zonele 

publice din Municipiul Focșani și vrem ca aceste flyere să fie citite! Ele vor fi distribuite 

înainte de fiecare activitate organizată, în funcție de partenerii implicați.  
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Resurse necesare : 

1. Săli pentru întâlniri cu video-proiector, 

2. Rechizite: pixuri, coli scris, dosare, folii de plastic,  

3. Parteneri : Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zanfirescu” Vrancea, Mirage Copy 

Shop, Mirage Snack Bar, S.C Mimirivici- taxi ; 

4. Bugetul proiectului : 1000 lei : 

 Steag (1 buc.): 200 lei  

 Afişe (20 buc. Format A3) 2,5 lei x 20=50 lei ; 

 Flyere (1000 buc., color, dimensiune 9,9 cm x 21 cm) 1000 x 0,75 lei=750 lei ; 

 

Rezultate aşteptate ale proiectului : 

1. Număr de cetățeni implicați în proiectul grupului E-Cotea după 

implementarea acestuia, raportat la numărul de cetățeni implicați în acțiuni destinate 

iubitorilor de câini (indicator care va fi stabilit pe baza chestionarelor de la sfârșitul 

proiectului)- creștere estimată 30%; 

2. Număr parcuri(spaţii amenajate special) pentru câini înfiinţate în urma 

proiectului raportat la numărul actual de parcuri(spaţii amenajate special) existente-

creştere estimată 10%; 

3. Cantitatea de excremente de câine după implementarea proiectului raportată 

la situaţia actuală- reducere estimată 50%; 

4. Numărul de săculeţi de plastic folosiţi până la data de 06.06.2018 raportat la 

numărul total puşi la dispoziţia stăpânilor de câini-  consum estimat la 70%. 

5. Număr de sancţiuni aplicate pe parcursul proiectului, raportate la numărul de 

sancţiuni din aceeaşi perioadă a anului trecut-creştere estimată 50%. 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIUL TEHNIC VALERIU D.COTEA     MIE-MI PASĂ! LAS CURAT ÎN URMA MEA  

GRUPUL E-COTEA  
 

Chestionar de opinie- posesori câine 

1. Dumneavoastră aveți câine ? 

             DA                NU 

2. Strangeți dupa câine atunci când ieșiți cu el afară ? 

3.     DA                NU 

 

3. Ce părere aveți despre persoanele care nu fac asta ? 

3. * De ce nu strângeți după el ? 

 

4. Dacă Primăria ar pune în anumite locuri saci de fecale 

pentru câini, credeți că ar fi folosiți ? 

 DA                       NU 

5. Credeți că locuitorii orașului ar fi mai responsabili dacă ar 

beneficia de acestă oportunitate ? 

 DA                        NU 

6. Vreți ca Primăria să aranjeze un parc destinat doar câinilor ? 

 

 DA                        NU 

7. În ce zonă credeți că ar fi ideal să fie amplasat acest parc ? 

 

 DA                        NU 

8. Pentru confortul dumneavoastră și al câinelui, aveți vreo 

sugestie? 

Notă : 

Notă : 

Notă : 



COLEGIUL TEHNIC VALERIU D.COTEA     MIE-MI PASĂ! LAS CURAT ÎN URMA MEA  

GRUPUL E-COTEA  

 

Chestionar de opinie- fără câini 

1. Dumneavoastră aveți câine ? 

             DA                NU 

2. Ce părere aveți despre persoanele care nu strâng dupa 

câinii lor ? 

 

3. Vă deranjează ? 

 DA                        NU 

4. Credeți că stăpânii iresponsabili ar trebui să fie sancționați ? 

 DA                        NU 

5. În urma sancțunii , credeți că ei vor fi mai responsabili ? 

 

 DA                        NU 

 

6. Sunteți de acord ca Primăria să amenajeze un parc destinat 

doar câinilor ? 

 

 DA                        NU 

 

7. În ce zonă credeți că ar fi ideal să fie amplasat acest parc ? 

 

 DA                        NU 

 

8. Pentru confortul dumneavoastră, aveți vreo sugestie? 

Notă : 

Notă : 



MIE-MI PASĂ ! LAS CURAT ÎN URMA MEA ! 

   STĂPÂNI RESPONSABILI  

Partener

CETAȚENI MULȚUMIȚI ! 

CU NOI ÎNCEPE SCHIMBAREA !

Grupul ''E-COTEA'' al Colegiului

TEHNIC '' VALERIU D.COTEA''

Acest proiect este realizat de



 


