
 

 
 

Anexa nr. 1A la Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului 

specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul UAT  Municipiul Făgăraș 

 

PLAN DE ACTIUNE  

privind gestionarea cainilor fara stapan din municipiul Fagaras pentru anul 2017 

 

Prezentul plan a fost elaborat in baza prevederilor art.11 din H.G. 

nr.1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 

nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestiune a cainilor fara stapan. 

 

1. Prezentarea teritoriului municipiului Fagaras (suprafata/nr. locuitori): 

Municipiul Fagaras se intinde pe o suprafata de 3.546,61 ha din care suprafata 

intravilan de 1.648,45 ha si 1898,16 ha suprafata situata in extravilanul localitatii. 

populatia municipiului Fagaras este de aproximativ 31.000 de locuitori.Lungimea 

totala a strazilor din municipiu este de 68 km . Lungimea retelelor de iluminat din 

municipiu este de 58 km. Reteaua de canalizare menajera plus colectoare se intinde pe 

o suprafata de 91,2 km, reteaua de canalizare pluviala este de 37,7 km iar reteaua de 

distributie a apei potabile este de 77,27 km. 

2. Evaluarea numarului de caini fara stapan-sterlizati si nesterlizati de pe raza 

municipiului Fagaras :  

La inceputul lunii octombrie 2017 numarul de caini fara stapan nesterilizati 

este de aproximativ 250 iar sterilizati  32. 

3. Prezentarea resurselor materiale necesare(mijloace de transport si 

capacitatea acestora, capacitatea totala de cazare in adapostul pentru caini fara stapan 

din municipiul Fagaras, capacitatea totala alocata pentru adoptia de la distanta): 

La acest moment capacitatea de cazare in adapost a cainilor fara stapan se 

ridica la numarul de 150 capete. Adapostul detine un  numar de 37 de boxe din care 6 

boxe sunt individuale. Pana la ridicarea tuturor câinilor de pe teritoriul unitatii 

administrativ-teritoriale, numarul celor adoptati la distanta nu poate ocupa mai mult 

de o treime din locurile disponibile in adapost. 

4. Prezentarea resurselor de personal necesare, respectiv, personal pentru 

transport, personal pentru capturare, personal pentru ingrijire:  

In vederea realizarii activitatilor cu privire la gestionarea cainilor fara stapan , 

la acest moment , Municipiul Fagaras are incheiat Contractul de asociere nr. 

25.259/01.09.2017 cu  o organizatia nonguvernamentala - Asociaţia Saving Orphaned 

Souls Sheila’s Animal Rescue Mission. 

5. Prezentarea actiunilor ce vor fi intreprinse: 

a) strangerea/capturarea cainilor fara stapan, pe baza reclamatiilor scrise ale 

persoanelor fizice sau juridice si nu numai; 

b) identificarea, înregistrarea şi raportarea câinilor comunitari, realizarea unei 

baze de date şi gestionarea ei 



c) transportul cainilor capturati in adapost; 

d) eliberarea animalelor contra unei taxe sau cu scutire de taxa pentru 

organizatiile de protectie a animalelor; 

e) cazarea, hranirea,ingrijirea cainilor, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea 

controlul bolilor cainilor in adaposturi cu respectarea normelor 

legale,inregistrarea lor intr-o evidenta unica;; 

f) eutanasierea cainilor fara stapan care sunt bolnavi cronici sau incurabili ori 

care nu au fost revendicati sau adoptati in conditiile si in termenele stabilite 

prin legislatia in vigoare; 

g) adoptia sau adoptia la distanta si revendicarea cainilor;  

h) asigurarea adaposturilor temporare pentru caini, cu avizul serviciului de 

specialitate sanitar-veterinar 

i) tratarea cainilor de afectiuni minore si incercarea de recuperare a acestora, in 

vederea incredintari spre adoptie. 

 

6. Planificarea actiunilor, respectjv graficul anual al actiunilor , defalcat pe luni: 

 

Nr. crt LUNA/AN 2017 NR. CAINI CAPTURATI 

1 IANUARIE 14 

2 FEBRUARIE 22 

3 MARTIE 32 

4  APRILIE 13 

5 MAI 15 

6 IUNIE 11 

7 IULIE 15 

8 AUGUST 15 

9 SEPTEMBRIE - 

10 OCTOMBRIE - 

 

7. Hartile detaliate ale teritoriilor cu distribuirea popultiei de caini fara stapan: 

 

Nr. crt CARTIER NR. CAINI 

1 TUDOR VLADIMIRESCU 15 

2 ZONA STR. SALCAMULUI 20 

3 CIMPULUI 20 

4 13 DEMBRIE-1 DECEMBRIE 40 

5 GALATI 30 

6 TABACARI 20 

7 TITU PERTEA 10 

9 FLORILOR - 

10 ION CREANGA - 

11 COMBINAT 50 

12 ZONA CENTRALA 5 

 

8. Termene precise pentru aplicarea masurilor: 

a) Termenele de aplicare a masurilor : 

- 30 zile pentru activitatea de capturare;  

- 14 zile lucratoare, revendicari, adoptii si adoptii la distanta; 

 - 14 zile lucratoare pentru eutanasiere. 



 b) Verificarea indeplinirii activitatilor, precum si modul in care acestea au fost 

realizate se va face lunar sau ori de cate ori situatia impune. 

 

9. Termene pentru reevaluarea numarului de caini fara stapan de pe raza teritoriului:  

Reevaluarea numarulul de caini fara stapan de pe raza municipiului Fagaras, 

se va efectua semestrial, ocazie cu care modificarile aparute vor fi comunicate 

Directiei Sanitare Veterinare si de Siguranta Alimentelor Brasov. 



 

 

Anexa nr. 1B la Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului specializat pentru 

gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul UAT  Municipiul Făgăraș 

INDICATORII DE PERFORMANTA 

pentru activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân în municipiului Făgăraș 

Nr. 

crt. 
INDICATORI 

Trimestrul 
Total an 

I II III IV 

0 1 2 3 4 5 6 

1. INDICATORI DE PERFORMANTA GENERALI 

1.1 Contractarea serviciilor de gestionare a cainilor fara stapan si ecarisaj 

 a)numărul de solicitări de îmbunătăţire a 

parametrilor de calitate ai activităţii 

prestate, rezolvate, raportat la numărul 

total de cereri de îmbunătăţire a 

activităţii, pe categorii  

%100 %100 %100 %100 %100 

1.2 Masurarea si gestiunea cantitatii serviciilor prestate 

 a) numărul de reclamaţii rezolvate privind 

cantităţile de servicii prestate, raportat la 

numărul total de reclamaţii privind 

cantităţile de servicii prestate 

%100 %100 %100 %100 %100 

 b) ponderea din numărul de reclamaţii de 

la lit.a)care s-au dovedit justificate 

% 1 % 1 % 1 % 1 % 1 

 c) procentul de solicitări de la lit.b) care 

au fost rezolvate în mai puţin de 5 zile 

lucrătoare 

%100 %100 %100 %100 %100 

 d) numărul de sesizări din partea agenţilor 

de protecţia mediului raportat la numărul 

total de sesizări din partea autorităţilor 

centrale şi locale 

% 10 % 10 % 10 % 10 % 10 

 e) numărul de sesizări din partea agenţilor 

de sănătate publică raportat la numărul de 

sesizări din partea autorităţilor centrale şi 

locale 

% 10 % 10 % 10 % 10 % 10 



 f) numărul de reclamaţii rezolvate privind 

calitatea activităţii prestate, raportat la 

numărul total de reclamaţii privind 

calitatea activităţii prestate 

%100 %100 %100 %100 %100 

 g) ponderea din numărul de reclamaţii de 

la lit.f) care s-au dovedit justificate 

% 1 % 1 % 1 % 1 % 1 

 h) procentul de solicitări de la lit. g) care 

au fost rezolvate în mai puţin de 2 zile 

calendaristice 

% 80 % 80 % 80 % 80 % 80 

1.3 Facturarea si incasarea contravalorii prestatiilor 

 a) numărul de reclamaţii privind 

facturarea 

% 3 % 3 % 3 % 3 % 3 

 b) procentul de reclamaţii de la lit. a) 

rezolvate în mai puţin de 10 zile 

%100 %100 %100 %100 %100 

 c) procentul din reclamaţiile de la lit. a) 

care s-au dovedit justificate 

% 1 % 1 % 1 % 1 % 1 

1.4 Raspunsuri la solicitarile scrise ale utilizatorilor 

 a) procentul de raspunsuri date la 

sesizările referitoare la activitatea prestată 

%100 %100 %100 %100 %100 

 b) procentul de la lit.a) la care s-a răspuns 

într-un termen mai mic de 30 de zile 

calendaristice 

%100 %100 %100 %100 %100 

2. INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTATI 

2.1 Indicatori de performanta garantati prin licenta de prestare a serviciului 

 -numărul de încălcări ale obligaţiilor 

operatorului, rezultate din analizele şi 

controalele organismelor abilitate 

% 0 % 0 % 0 % 0 % 0 

2.2 Indicatori de performanta a caror nerespectare atrage penalitati conform contractului 

 a) valoarea despăgubirilor acordată de 

operator pentru culpă proprie sau dacă au 

existat imbolnăviri din cauza nerespectării 

condiţiilor corespunzătoare de prestare a 

activităţiii 

% 0 % 0 % 0 % 0 % 0 

 b) numărul de neconformităţi constatate 

de autoritatea administraţiei publice 

locale, pe activităţi 

% 0 % 0 % 0 % 0 % 0 

 

 

 



 
Anexa nr. 1C la Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului 

specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul UAT  Municipiul Făgăraș 

 

 

FORMULAR INDIVIDUAL DE CAPTURARE 

 

1. Informaţii despre câine 

    a) Numărul de identificare (dacă există) 

    b) Rasa 

    c) Sex: M            F 

    d) Culoare 

    e) Semne particulare 

    f) Talie: [] mică (sub 10 kg) 

              [] mijlocie (11-20 kg) 

              [] mare: (peste 20 kg) 

    g) Stare generală: [] foarte proastă 

                       [] proastă 

                       [] moderată 

                       [] bună 

                       [] foarte bună 

    2. Informaţii privind capturarea: 

    a)Ziua ......... luna ....... anul ...................... 

    

 b)Locul capturării: Zona/cartierul ............ Strada ................ 

     

c)Ora capturării: 

     

3. Informaţii privind echipa de capturare: 

    Indicativ mijloc de transport ......................................... 

 

    Numele ............................... Prenumele ...................... 
 

    Semnătura ............................. 

 



 
Anexa nr. 1D la Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului 

specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul UAT  Municipiul Făgăraș 

 

 

 

 

 

MODEL TABEL CARE TREBUIE ATASAT PE FIECARE CUSCA 

 

 

 

Nr. 

crt 

Data 

capturarii 

Sex Adresa Caracteristici  Nr. unic de 

identificare 

Microchip/crolaliu Observatii  

1        

2        

3        

4        

5        

 



 
Anexa nr. 1E la Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului 

specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul UAT  Municipiul Făgăraș 

 

INFORMAŢII MINIME 

privind câinele fără stăpân intrat în adăpost 
 

 1. Informaţii despre câine (conform Formularului individual de capturare) 

     

2. Informaţii privind capturarea şi echipa de capturare (conform Formularului 

individual de capturare) 

    

 3. Informaţii privind cazarea: 

    a) numărul unic de identificare atribuit la intrarea în adăpost: 

    b) data şi ora cazării în adăpost: 

    c) caracteristicile individuale ale animalului: 

    d) numărul unic al cuştii: 

    e) starea de sănătate a animalului: 

      1. clinic sănătos [] 

      2. semne clinice  [] 

    

 4. Informaţii privind eutanasierea: 

    a) motivul eutanasierii: 

    b) substanţa utilizată pentru eutanasiere: 

    c) numele persoanei care realizează euthanasia: 

    

 5. Informaţii referitoare la adopţie: 

    a) nr. de identificare: 

    b) numărul fişei de adopţie: 

     

6. Informaţii medicale: 

    a) data deparazitării: 

    b) data vaccinării antirabice: 

    c) data sterilizării: 

    d) persoanele care au instrumentat manoperele: 

 

 



 
Anexa nr. 1F la Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului 

specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul UAT  Municipiul Făgăraș 

 

 

FORMULAR DE REVENDICARE/ADOPŢIE 

PERSOANE FIZICE 
 

 

DECLARAŢIE-ANGAJAMENT 

nr. ....../......... 
 

    Subsemnatul/Subsemnata, ....................................., domiciliat/domiciliată în 

.............................., str. ....................... nr. ....., bl. ..., et. ..., ap. ...., sc. ..., 

judeţul/sectorul ........................., telefon .................., posesor/posesoare al/a BI/CI 

seria ...... nr. ................, eliberat/eliberată de .......... la data de ............., mă angajez să 

revendic/să adopt câinele cu numărul de identificare .................. sau microcipat cu 

numărul ................, trecut în carnetul de sănătate, adăpostit de Serviciul de gestionare 

a câinilor fără stăpân, devenind proprietarul/proprietara acestuia, în următoarele 

condiţii: 

    1. să respect normele de îngrijire şi hrănire a câinelui; 

    2. să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune 

intervenţia acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic; 

    3. să anunţ Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în cazul decesului, 

furtului, pierderii sau al înstrăinării acestuia, în termen de 15 zile; 

    4. să nu abandonez câinele, să îl controlez, să îl supraveghez, iar, în cazul în care nu 

îl mai doresc, să îl predau Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân; 

    5. să permit reprezentanţilor Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân să 

monitorizeze câinele adoptat; 

    6. câinele va fi crescut şi adăpostit la următoarea adresă: 

.....................................................; orice schimbare de locaţie mai mare de 15 zile va fi 

comunicată telefonic serviciului de unde s-a făcut adopţia. 

    Declar totodată că deţin un număr de ......... câini/nu deţin niciun câine. 

 

    Data ............ 

 

        

   Semnătura revendicatorului/adoptatorului, 

        ........................................ 

 

              

             Semnătura reprezentantului 

        Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, 

 



 
Anexa nr. 1G la Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului 

specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul UAT  Municipiul Făgăraș 

 

 

FORMULAR DE REVENDICARE/ADOPŢIE  

PERSOANE JURIDICE 

 

 

DECLARAŢIE-ANGAJAMENT 

nr. ....../......... 

 

    Subscrisa, ......................................, cu sediul în ............................., str. 

........................... nr. ......, sectorul/judeţul ................., telefon ..................., înregistrată 

la .................... sub nr. ..................., reprezentată de ..............................., în calitate de 

....................., legitimat/legitimată cu BI/CI seria ........ nr. ..................., 

eliberat/eliberată de ............... la data de .............., se angajează să revendice/adopte 

câinele cu numărul de identificare ................ sau microcipat cu numărul ............., 

trecut în carnetul de sănătate, adăpostit de Serviciul de gestionare a câinilor fără 

stăpân, în următoarele condiţii: 

    1. să respect normele de îngrijire şi hrănire a câinelui; 

    2. să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune 

intervenţia acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic; 

    3. să anunţ Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în cazul decesului, 

furtului, pierderii sau al înstrăinării acestuia; 

    4. să nu abandonez câinele, să îl controlez, să îl supraveghez, iar, în cazul în care nu 

îl mai doresc, să îl predau Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân; 

    5. să permit reprezentanţilor Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân să 

monitorizeze câinele adoptat; 

    6. câinele va fi crescut şi adăpostit la următoarea adresă: 

.....................................................; orice schimbare de locaţie mai mare de 15 zile va fi 

comunicată telefonic serviciului de unde s-a făcut adopţia. 

    Declar totodată că deţin un număr de ........ câini/nu deţin niciun câine. 

 

    Data ................... 

 

       

  Semnătura revendicatorului/adoptatorului, 

        .................................... 

 

           Semnătura reprezentantului 

      Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, 

         …………………… 

 



 
Anexa nr. 1H la Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului 

specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul UAT  Municipiul Făgăraș 

 

 

DECLARAŢIE-ANGAJAMENT PRIVIND ADOPŢIA LA DISTANŢĂ 

Nr. ....../......... 

 

    [] Persoană juridică 

   

  Subscrisa, ......., cu sediul în ......., str. ........ nr. ......, sectorul/judeţul ......., telefon 

........, adresă de poştă electronică ......., înregistrată la ...... sub nr. ......, reprezentată de 

......., în calitate de ........, legitimat/legitimată cu BI/CI seria ..... nr. ........, 

eliberat/eliberată de ........... la data de ............, 

 

    [] Persoană fizică 

    

 Subsemnatul, ........, cu domiciliul în ......., str. ......... nr. ......, sectorul/judeţul ......, 

telefon ......., adresă de poştă electronică ........, legitimat/legitimată cu BI/CI seria ..... 

nr. ......., eliberat/eliberată de ....... la data de .........,se angajează să adopte la distanţă 

câinele cu numărul de identificare ......... sau microcipat cu numărul ........, trecut în 

carnetul de sănătate, adăpostit de serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără 

stăpân, în următoarele condiţii: 

    1. va suporta cheltuielile de întreţinere în adăpostul public stabilite prin hotărâre a 

consiliului local; 

    2. câinele adoptat la distanţă poate fi preluat oricând de către adoptator sau poate fi 

adoptat direct cu acordul adoptatorului la distanţă. 

    În cazul nerespectării de către adoptator, pe o perioadă de 14 zile lucrătoare 

consecutive, a condiţiilor asumate la pct. 1, adopţia la distanţă va înceta de drept. 

 

    Data ................... 

 

    Semnătura adoptatorului la distanţă 

    .................................... 

 

    Semnătura reprezentantului  

Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân 

    .............................................. 

 

 



 
Anexa nr. 1 I la Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului 

specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul UAT  Municipiul Făgăraș 

 

 

Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Făgăraș  

 

Model DECIZIE PRIVIND EUTANASIEREA Nr......../...........  

 

Având în vedere expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la data 

capturării, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare, în care câinele nu a fost revendicat, adoptat, adoptat la distanţă, sau 

menţinut în adăpost, prin prezenta se decide eutanasierea în termen 

de..............................a câinelui cu număr unic de identificare ............................. sau 

microcipat cu numărul ........................., capturat de către Serviciul public pentru 

gestionarea câinilor fără stapân în data de................................................ 

 

 

Data  

 

 

Împuternicitul primarului, 

Nume şi prenume  

__________________________ 

 

Semnătura 

_____________________________ 


