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dragul Meu prieten,

Am pregătit cu drag această cărticică pentru tine, ca 
să afli mai multe lucruri despre mine. Îmi doresc să ne 
cunoaştem cât mai bine şi să fim întotdeauna cei mai 
buni prieteni. 

Sper să găseşti răspunsuri 
la întrebările tale legate de 
viaţa mea, de felul în care 
gândesc şi cum mă port.

Sunt nespus de bucuros 
să te cunosc!   

Cu drag,
Căţelul

Dragul meu prieten,

Proiectul Manifest canin în sala de lectură din Moldova este dedicat copiilor  între  8 şi 16 
ani şi se desfăşoară în zece Biblioteci Publice din oraşele Bacău, Bârlad, Botoşani, Fălticeni, 
Iaşi, Paşcani, Piatra Neamţ, Roman, Suceava şi Vaslui. În cadrul proiectului, aproximativ 
1000 de copii din ţară vor viziona spectacolul de teatru confesiunile unui câine, de Ioana 
Macarie şi Mihaela Rădescu, prezentat de Asociaţia Culturală RePlIKA. Copiii vor participa 
şi la un atelier de educaţie civică susţinut de Asociaţia Red Panda. Atelierul de Educaţie 
Civică îşi propune educarea copiiilor cu privire la relaţia om-animal şi asupra nevoilor 
de bază ale unui câine. Totodată, Atelierul de Educaţie Civică prezintă  conceptele de 
toleranţă, responsabilitate, implicare civică, respect pentru mediu, natură şi viaţă.

•  Asociaţia Culturală Replika a fost înfiinţată în noiembrie 2011 din iniţiativa unor tineri 
artişti şi îşi asumă rolul de mediator între cele două component ale actului cultural 
(creator şi consumator) prin iniţierea, menţinerea şi dezvoltarea comunicării în mediul 
socio-cultural-educativ. În anul 2015 Asociaţia Culturală Replika a înfiinţat Centrul de 
Teatru Educaţional Replika, un spaţiu de cercetare educaţională şi creaţie artistică, 
dedicat în special publicului tânăr, axat pe proiecte teatrale cu relevanţă socială, 
demersuri de artă participativă, ateliere, dezbateri, conferinţe, discuţii cu publicul, 
proiecţii de filme pe teme educaţionale, întâlniri cu profesori, educatori teatrali şi iniţiatori 
de proiecte culturale cu impact social

•  Asociaţia Red Panda are misiunea de a educa şi de a milita pentru crearea unei societăti 
mai bune, în care nu trebuie să mai producem suferinţă nouă şi celorlalte specii. Oamenii 
au o extraordinară capacitate de a distruge, dar în aceeasi masura ei pot construi o lume 
mai bună, bazată pe respect, toleranţă şi compasiune. Stă în puterea fiecăruia dintre noi 
să schimbăm în bine lumea în care trăim, prin respect şi empatie faţă de speciile umane şi 
non-umane.

•  Asociaţia Naţionala a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din Romania (ANBPR) 
este cea mai mare organizaţie profesională a bibliotecarilor şi bibliotecilor publice din 
România, cu peste 3500 de membri activi, organizaţi în filiale cu acoperire naţională. 
Cu o tradiţie de 20 de ani, ANBPR constituie o interfaţă de centralizare şi diseminare a 
informaţiilor de interes pentru bibliotecarii profesionişti.

contact: 
e-mail: centrulreplika@gmail.com
tel.: +40732 101 860

AsoCIAţIA Red PANdA



REX
0712 25 234

CA să FIu săNăTos ŞI FeRICIT, AM NeVoIe...

Să BEAu APă PROASPăTă, 
de mai multe ori Pe zi

Să MăNâNC hRANă PENTRu 
CăţEI, dE dOuă ORI PE zI

Să AM uN CulCuş SAu uN 
COTEţ CălduROS şI CuRAT

Să IES lA PlIMBARE şI Să 
Mă jOC, ÎN FIECARE zI

Să FIu VACCINAT, 
deParazitat 
şI STERIlIzAT

Să FIu CONSulTAT dE MEdICul 
VETERINAR ÎN FIECARE AN

Să VORBEşTI Cu MINE şI 
Să ÎMI OFERI ATENţIE

dE dRAgOSTEA TA! 

Să AM uN MICROCIP, 
O PlăCuţă Cu NuMElE MEu, 

lESă şI zgARdă

SuNT FERICIT 
ATuNCI CâNd 
ÎMI OFERI 
ATENţIE

SuNT BuCuROS 
ATuNCI CâNd 
Petrecem timP 
ÎMPREuNă

SuNT TRIST 
ATuNCI 
CâNd SuNT 
certat

SuFăR ATuNCI CâNd 
SuNT PEdEPSIT

SuNT 
SPeriat 
CâNd Mă 
AMENINţă 
CINEVA

SuNT ÎNgROzIT ATuNCI 
CâNd Mă PIERd

ŞI eu AM seNTIMeNTe, lA Fel CA TINe!



IuBITul Meu sTăPâN,

Te rog fii bun cu mine, pentru că nicio inimă de pe lume nu este mai recunoscătoare 
pentru bunătatea ta, decât inima mea de căţel iubitor.  
Nu mă pedepsi atunci când greşesc, ci învaţă-mă cu răbdare şi blândeţe lucrurile 
pe care vrei să le fac. Tot ce îmi doresc este să te fac fericit şi să fii mulţumit de 
mine.
Vorbeşte mereu cu mine, pentru că vocea ta este cel mai frumos sunet din lume. 
Aş putea da din coadă pentru tot restul vieţii mele, ascultându-ţi glasul.
Eu nu pot să îţi spun în cuvinte că îmi este sete şi foame, de aceea te rog nu uita 
să îmi dai apă şi să mă hrăneşti. 
Când este frig afară, te rog primeşte-mă în casă, sau pune-mi o pătură călduroasă 
în coteţ. şi eu simt frigul şi am nevoie de căldură, ca şi tine. 
du-mă în vizită la medicul veterinar, pentru că el ştie ce trebuie să fac ca să fiu 
sănătos şi să trăiesc cât mai mult.
În afara casei sau a curţii noastre, ţine-mă mereu în lesă. dacă sunt lăsat liber pe 
stradă mă poate lovi o maşină sau mă pot pierde de tine. 
Când voi fi bătrân sau bolnav, te rog să ai grijă de mine şi să mă ocroteşti. 
Te rog să nu mă abandonezi niciodată. Tu eşti lumea mea, şi fără tine nu pot să 
trăiesc.  
Nici nu ştii cât sufăr de dorul tău, atunci când nu eşti lângă mine. Aşa că lasă-mă 
să mă bucur şi să ţopăi în jurul tău de fiecare dată când vii acasă. 
Promit să nu te părăsesc atât cât voi trăi , să îţi fiu mereu prieten fidel şi recunoscător 
şi… probabil ai aflat deja… eu nu trăiesc atât de mult ca tine. Te rog din toată inima 
să preţuieşti viaţa mea de căţel, şi să mă laşi să te iubesc în fiecare clipă. 

Cu toată dragostea,
CâINele Tău

de Ce IuBIM CăţeII

Sunt întotdeauna 
fericiţi să ne vadă şi ne 
întâmpină cu bucurie.

Împreună petrecem 
mai mult timp afară.

Ne învaţă să fim 
disciplinaţi, atenţi, 

răbdători şi iubitori.

Ne fac să ne simţim 
cea mai importantă 
persoană din lume.

Ne ajută să petrecem
mai mult timp 

alături de cei dragi.

Sunt 
cei mai buni prieteni 

de joacă.

Ne ajută să fim mai 
sănătoşi, pentru că 

împreună facem multe 
exerciţii în aer liber.

Când suntem trişti, 
ei ne înveselesc.

Ne ascultă
întotdeauna şi le 

putem spune orice.

Ne iubesc 
necondiţionat.



AdoPţIA uNuI Căţel

Atunci când părinţii tăi hotărăsc că este 
momentul potrivit să aveţi un câine, cel mai 
bun lucru de făcut este să adoptaţi un căţel 
care are nevoie de o familie.

Roagă-ţi părinţii să caute pe internet 
paginile dedicate adopţiilor pentru căţei 
sau să vizitaţi adăposturile din localitate. 
Sunt foarte mulţi căţei care aşteaptă să 
fie adoptaţi, aşa că veţi avea de unde 
alege câinele potrivit pentru 
familia voastră. 

Căţelul adoptat va fi nespus de fericit 
şi recunoscător noii sale familii, 
iar tu vei deveni un erou, 
pentru că vei 
salva o viaţă. 

CuM TReBuIe să Ne PuRTăM 
Cu CâINII ŞI ÎN PReAJMA loR

1. Întotdeauna stăm împreună cu părinţii sau cu adulţii în apropierea câinilor.
2.  dacă vine la noi un câine necunoscut, întotdeauna luăm poziţia “statuie”: stăm nemişcaţi, 

cu braţele lipite de corp, cu pumnii închişi şi privim în jos. Niciodată nu ţipăm şi nu fugim. 
3.  dacă vrem să ne împrietenim cu un căţel, cerem întotdeauna voie stăpânului căţelului să 

ne apropiem, să vorbim cu câinele sau să îl mângâiem. 
4.  Când facem cunoştinţă cu un căţel, îl lăsăm întotdeauna să ne miroasă mâna. Este felul 

în care el află cine suntem. Nu mângâiem câinele pe cap, ca să nu îl speriem. În schimb, 
după ce căţelul ne-a mirosit mâna şi am primit acordul stăpânului, cu aceeaşi mână îl 
mângâiem pe spate.

5.  Respectăm spaţiul câinelui. dacă suntem prea aproape, dacă îl înghesuim, dacă îl fugărim, 
căţelul poate să creadă că vrem să îi facem rău – şi atunci el poate încerca să se apere.

6.  Nu enervăm niciodată câinele. Nu umblăm la castronul lui cu mâncare, nu îi luam jucăriile, 
nu îl tachinăm. un câine enervat poate să creadă că vrem să îi facem rău – şi atunci el 
poate încerca să se apere. 

7.  Niciodată nu fugim, nu sărim, nu ţipăm în preajma câinilor. Ei se pot speria de noi – şi 
atunci pot încerca să se apere.

8. Niciodată nu deranjăm un câine care mănâncă, doarme sau se odihneşte.
9.  dacă întâlnim un câine aflat în pericol, întotdeauna cerem sfatul şi ajutorul unui adult. 

Niciodată nu încercăm să ajutăm noi câinele, pentru că, dacă este rănit sau speriat, el 
poate încerca să se apere - fiindcă nu ştie că noi vrem să îl ajutăm.

10.  Niciodată nu ne apropiem de un câine care îşi arată dinţii, care mârâie sau latră, care 
este zbârlit, care se uită fix la noi. Acestea sunt semnele prin care câinii ne arată că sunt 
speriaţi sau supăraţi şi vor să fie lăsaţi în pace.

RegulIle de MAI sus Ne AJuTă să FIM ÎN sIguRANţă ÎN PReAJMA 
CâINIloR. să Nu uITăM Că, lA Fel CA ŞI NoI, CâINII Au MoMeNTe ÎN CARe 

se sIMT oBosIţI, sPeRIAţI, suPăRAţI, sAu PuR ŞI sIMPlu VoR să sTeA 
sINguRI, lINIsTIţI. TReBuIe să ÎNţelegeM ŞI să ResPeCTăM NeVoIle 

CâINeluI, AŞA CuM ŞI NoI doRIM să FIM ÎNţeleŞI ŞI ResPeCTAţI.  



lIMBAJul CoRPuluI ŞI 
eXPResIA FACIAlă

alert

lAsă-Mă
nu te privesc, 
întorc capul

aM nevoie de 
sPAţIul Meu!

ResPeCT!

HRăNeŞTe-Mă!BuNă! Te IuBesC! 
BINe AI VeNIT!

Ne JuCăM?!
poziţia de joacă

suNT gATA?!
poziţia “îţi cer ceva“

politicos 
ŞI PRIeTeNos

mă înfoi de bucurie

prietenos Te Roooog! Te IuBesC! 
Mă MâNgâI?

uRMăResC stresat VReAu să Mă 
CAlMeZ!
mă scutur

relaXat
clipesc, 

am urechi blegi

Te IuBesC!
MAI sCARPINă-Mă!
clipesc, am urechi blegi

stresat
casc, gâfâi

stresat
mă ling pe bot

pace
adulmec pământul

respect
mă răsucesc 

şi plec

ÎNCâNTAT
corp şerpuitor

Ce BINe eeee!

suspicios TeMăToR ÎNFRICoŞAT suPăRAT curios
capul înclinat

BuCuRos
sau îmi e cald!

dragul Meu prieten,

Îţi mulţumesc că ai citit cărticica mea. 
Sper că acum ştii mai multe despre mine, 
şi îi vei învăţa şi pe alţi copii cum trebuie să ne purtăm unii cu ceilalţi.

Exact ca şi tine, şi eu poti simţi durerea şi frica, dar şi dragostea şi 
bucuria. Te rog să nu ma faci niciodată să sufăr, ci să fim întotdeauna 
cei mai buni prieteni.

Fii mereu bun cu oamenii, cu animalele şi cu natura, şi ocroteşte 
întotdeauna fiinţele mai slabe ca tine. doar aşa, tu poţi face ca lumea 
să fie un loc mai bun şi mai frumos pentru noi toţi.

Îţi mulţumesc că eşti prietenul meu cel mai bun!

Cu drag,
Căţelul



Proiectul este finanţat printr-un grant oferit de Norvegia, Islanda, liechtenstein 
şi guvernul României în cadrul Programulului PA17/RO13 „Promovarea 
diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european”.

| www.eeeagrants.org | www.fonduri-diversitate.ro | www.centrulreplika.ro | www.redpanda.ro | 
www.anbpr.org.ro |  | www.facebook.com/CentruldeTeatruEducational |

| www.facebook.com/RedPanda.Romania | 

Biblioteci Publice participante:
Biblioteca judeteana “Costache Sturdza”, Bacău; Biblioteca Municipală “Stroe Belloescu”, Bârlad; Biblioteca judeţeană 
“Mihai Eminescu”, Botoşani; Biblioteca Municipala „E. lovinescu”, Fălticeni; Biblioteca judeţeană “gh. Asachi”, Iaşi; 
Biblioteca Municipală Paşcani; Biblioteca judeţeană “g. T. Kirileanu”, Piatra Neamţ; Biblioteca Municipală “george Radu 
Melidon”, Roman; Biblioteca Bucovinei „I.g. Sbiera”, Suceava; Biblioteca judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul”, Vaslui

„Manifest canin în sala de lectură din Moldova“ 
este un proiect de intervenţie culturală, iniţiat de Asociaţia Culturală 
Replika, în parteneriat cu Asociaţia Red Panda şi Asociaţia Naţională

a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România – ANBPR.


