
 
                                        CAIET DE SARCINI        ANEXA 2 LA HCL ____ 

al Serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan la nivelul UAT Municipiul Fagaras. 

 

 

CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE 

 

ART. 1 – (1) Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile de desfasurare a activitatilor specifice 

serviciului de gestionare de gestionare a cainilor fara stapan in Municipiul Fagaras, stabilind nivelurile de 

calitate si conditiile tehnice necesare functionarii acestui serviciu in conditii de eficienta si siguranta, prin 

instituirea de norme privind capturarea, transportul, ingrijirea si eutanasierea cainilor fara stapan care 

sufera de boli incurabile constatate de medicul veterinar. 

(2) Gestionarea serviciului se va realiza in conditiile OUG nr. 155/2001, privind aprobarea 

programului de gestionare a cainilor fara stapan, actualizata cu modificarile si completarile ulterioare, a 

HG nr.1059/2013, privind normele de aplicare a OUG nr.155/2001, a prevederilor OG nr. 21/2002 

privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale cu modificarile si completarile ulterioare ,ale Legii nr. 

205/2004 privind protectia animalelor, actualizata, ale Legii 60/2004 privind ratificarea Conventiei 

Europene pentru protectia animalelor de companie, ale HG nr. 955/2004 pentru aprobarea 

reglementărilor-cadru de aplicare a OG nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

de administrare a domeniului public şi privat de interes local, Ordinul nr. 1/2014 al Presedintelui 

ANSVSA pentru aprobarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân, 

Regulamentul CE Nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protectia animalelor în timpul 

transportului si al operatiunilor conexe si de modificare a Directivelor 64/432/CEE si 93/119/CE si a 

Regulamentului (CE) nr. 1255/97, Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative,modificata si completata,  

(4)  Scopul Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan in municipiul Fagaras il constituie 

reducerea numarului de caini fara stapan, ameliorarea sanatatii si bunastarii cainilor din adaposturi, 

stoparea inmultirii necontrolate a caiinilor de rasa comuna, prevenirea abandonului si a pierderii cainilor, 

reducerea aparitiei rabiei si a altor zoonoze, reducerea riscurilor sanatatii oamenilor, prevenirea 

agresivitatii asupra oamenilor si animalelor precum si reducerea comertului ilegal si a traficului cu 

animale.  

(5) Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia necesara desfasurarii activitatilor de 

gestionare a cainilor fara stapan 

  

CAP. II - OBIECTUL SI ARIA DE DESFASURARE A ACTIVITATII 

2.1 . Datele de identificare ale serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan: 

ART. 1 - (1) Aria desasurarii activitatii o reprezinta aria administrativ-teritoriala a municipiului Fagaras 

in suprafata totala de 3.546,61 ha din care suprafata de intravilan 1.648,45 ha si 1898,16 ha suprafata 

situata in extravilan. Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân are obligatia să obtină toate 

autorizatiile pentru buna desfăşurare a activitătii 

ART. 2 - Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan are ca obiect de activitate gestionarea cainilor 

fara stapan de pe domeniul public al municipiului Fagaras si va asigura :  

a) imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor; 

b)  dezvoltarea durabila a serviciilor; 



c)   protectia cetatenilor, animalelor, apei, solului etc. de insecte si rozatoare care sunt cei mai mari 

purtatori de micro-organisme vii care au efect negativ asupra sanatatii omului; 

d) protectia mediului inconjurator. 

Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân isi desfăşoară activitatea pe raza unităţii 

administrativ-teritoriale, şi, în funcţie de posibilităţi, pot încheia protocoale de colaborare cu unităţile 

administrativ-teritoriale cu care se învecinează. 

 

2.2. – Descrierea activitatii : 

ART. 3 – Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiului Făgăras va realiza 

urmatoarele :  

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

b) transportul cainilor capturati in adapostul special amenajat; 

c) preluarea, identificarea, inregistrarea, consultarea, trierea si tratarea cainilor fara stapan adusi la 

adapost se va realiza intr-un spatiu destinat acestei activitati unde se vor desfasura activitatile de 

deparazitare, vaccinare, sterilizare si inregistrarea lor intr-o evidenta unica. Identificarea si inregistrarea 

cainilor fara stapan se va realiza exclusiv cu medici veterinari de libera practica, organizati in conditiile 

legii;  

d) cazarea, hranirea, ingrijirea, examinarea clinica, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea si controlul 

bolilor cainilor in adapost, cu respectarea normelor si masurilor sanitar–veterinare in vigoare; 

e) eliberarea animalelor contra unei taxe sau cu scutire de taxa pentru organizatiile de protectie a 

animalelor; 

f) asigurarea adaposturilor temporare pentru caini, cu avizul serviciului de specialitate sanitar-veterinar; 

g) adoptia sau adoptia la distanta si revendicarea cainilor; 

h) 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. Reducerea numarului cainilor 

fara stapan trebuie sa se faca conform masurilor legislative si/sau administrative, prin metode care nu 

cauzeaza dureri, suferinte sau temeri evitabile; 

i) neutralizarea cadavrelor de animale si a deseurilor organice colectate si asigurarea conditiilor prevazute 

de normele legale pentru depozitarea cadavrelor de animale pana la transportarea lor in vederea 

incinerarii;  

j) asigurarea unui contract pentru incinerarea cadavrelor de animale cu o societate autorizata; 

k) asigurarea unui contract pentru servicii veterinare; 

l) efectuarea dezinfectiilor si dezinsectiilor atat in adapost cat si in mijloacele de transport;  

m) completarea documentelor cerute de legislatia in vigoare, precum si a proceselor verbale privind 

activitatea zilnica.  

n) intocmirea lunara a situatiilor de plata; 

o) estimarea populatiei canine si a ratei de inlocuire; 

p) programe de informare, educatie si responsabilizare a cetatenilor. 

 

 

ART.4 -  Notificarea deținătorilor: 

    (1) Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân are obligatia de a promova adoptia si 

revendicarea acestora si de a informa constant populația cu privire la programul de functionare al 

adapostului public pentru cazarea câinilor fara stapan, asigurand transparența.  

   (2) Accesul vizitatorilor în adăposturile publice pentru câinii fără stăpân se face cu respectarea 

regulamentului de organizare interioară.  

   (3) Serviciul pentru gestionarea  câinilor fără stăpân poate încheia parteneriate cu organizatiile de 

protectie a animalelor interesate de promovarea adoptiilor si sterilizarea câinilor.  

    (4) Proprietarii care constata disparitia câinelui sau care sunt anuntati de Serviciul pentru gestionarea  

câinilor fără stăpân ca animalul se afla in custodia lor, au obligatia sa se prezinte la adaposturile publice, 

sa revendice si sa preia câinii pe care îi detin, in termen de maximum 7 zile de la data anuntului. 



    (5) În vederea recuperării câinilor revendicaţi, proprietarii vor achita contravaloarea sumelor cheltuite 

pe perioada staţionării acestora în adăpost. 

    
ART. 5 – Controlul activității de gestionare a câinilor fără stăpân : 

    (1) În scopul verificarii modului de aplicare a prevederilor OUG nr. 155/2001, modificata si 

completata, de catre concesionar, reprezentantii Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru 

Siguranta Alimentelor si ai directiilor judetene sanitarveterinare si pentru siguranta alimentelor, au acces 

in adaposturi, sali de tratamente, spatii de depozitare a cadavrelor, spatii de depozitare a hranei, alte 

anexe, precum si dreptul de a solicita si primi orice documente si de a verifica orice dotari ale serviciilor 

publice si ale adaposturilor, autovehicule, arme utilitare, stocuri de hrana, de medicamente si de substante 

dezinfectante. 

   (2) Asociatiile si fundatiile pentru protectia animalelor interesate pot asista, pe baza de solicitare, la 

actiunile de capturare, adapostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare si revendicare sau adoptie a câinilor 

fara stapan, daca reprezentantii lor detin  studii de specialitate in acest domeniu si  au obligatia de a nu 

perturba buna desfasurare a acestor activitati.  

   (3) Activitatile de capturare, adapostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare si revendicare sau adoptie a 

câinilor fara stapan se dezfasoara in absenta reprezentantilor asociatiilor si fundatiilor pentru protectia 

animalelor in urmatoarele situatii:  

a) nu exista o solicitare de participare formulata potrivit legislatiei in vigoare de catre asociatiile si 

fundatiile pentru protectia animalelor;  

b) reprezentantii asociatiilor si fundatiilor pentru protectia animalelor interesate nu s-au  prezentat la locul 

si in intervalul orar in care erau programate actiunile respective. 

    (4) Serviciul pentru gestionarea  câinilor fără stăpân are obligatia de a raporta trimestrial  catre DSVSA 

BRASOV numărul de câini capturaţi, revendicaţi, adoptaţi, adoptaţi la distanţă, menţinuţi în adăposturi şi 

eutanasiaţi. Odată cu fiecare reevaluare a numărului de câini fără stăpân de pe raza teritoriului, 

raportează situaţia la zi catre DSVSA BRASOV. 

 

ART. 6 - Evidențele obligatorii în adăpostul public pentru cazarea câinilor fără stăpân:  

     (1) La sediul adapostului public pentru câinii fara stapan trebuie sa existe o evidenta a tuturor 

tratamentelor medicale efectuate si a numarului de animale moarte precum si registru consum 

medicamente, registru imunologic, registru consum toxice, registru gestionare substante utilizate pentru 

eutanasiere si acte de dezinfectie. 

     (2) In registre speciale, vizate de medicul veterinar de libera practica, organizat in conditiile legii, 

trebuie consemnate in mod obligatoriu urmatoarele date: numarul unic de identificare, data si locul 

capturarii, data si ora cazarii in adapost, caracteristicile individuale ale animalului, numarul de câini fara 

stapan prinsi, revendicati, adoptati, mentinuti in adapost, adoptati la distanta, eutanasiati, motivul 

eutanasierii, substanta utilizata pentru eutanasiere, numele persoanei care realizeaza eutanasierea, 

numarul de identificare, numarul fisei de adoptie, data deparazitarii, data vaccinarii antirabice, data 

sterilizarii, precum si persoanele care au instrumentat manoperele respective.  

      (3) Registrele speciale in care sunt consemnate datele mentionate anterior, sunt gestionate conform 

procedurilor stabilite de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.  

     (4) Registrele mentionate mai sus trebuie sa fie pastrate pe o perioada de cel putin 3 ani si trebuie sa 

fie puse la dispozitia autoritatilor competente atunci cand se efectueaza inspectiile oficiale sau la cererea 

acestora. 

 

CAPITOLUL III - CONDITII DE EXPLOATARE A SERVICIULUI PENTRU GESTIONAREA 

CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN ÎN MUNICIPIUL FAGARAS 

 

ART. 1 - Condiții tehnice: 

    (1) Serviciul pentru gestionarea  câinilor fără stăpân din Municipiul Făgăras va trebui sa asigure 

prestarea serviciului in regim de continuitate cu respectarea conditiilor tehnice specifice fiecarei activitati. 



Toata baza tehnicomateriala ( dotari aferente), trebuie sa fie folosite in exclusivitate pentru activitatea de 

gestionarea a câinilor fara stapan din municipiul Făgăras .  

 

ART. 2 - Obiective de exploatare : 

   (1) Obiectivele pe care trebuie sa le atinga serviciul pentru gestionarea câinilor fara stapan din 

Municipiul Fagaras, sunt urmatoarele:  

a) satisfacerea cerintelor si nevoilor comunitatii locale;  

b) continuitatea serviciului; 

c) ridicarea continua a standardelor si a indicatorilor de performanta pentru serviciile prestate;  

d) dezvoltarea si modernizarea infrastucturii adapostului / bazei de gestionare a câinilor fara stapan;  

e) protectia si conservarea mediului natural; 

f) mentinerea conditiilor sanitare in conformitate cu normele de igiena si sanatate publica;  

g) imbunatatirea conditiilor de viata a cetatenilor;  

h) dezvoltarea durabila a serviciilor; 

 i) protectia animalelor, cu evidentierea masurilor de protectie pe etape de dezvoltare, in concordanta cu 

programul de adaptare la normele Uniunii Europene.  

ART. 3 - Cantități de lucru.: 

   (1) Serviciul pentru gestionarea câinilor fara stapan va captura câinii fara stapan de pe domeniul public 

si privat al municipiului Fagaras (strazi, alei, cartiere, parcuri, maluri de apa, etc.) din apropierea 

institutiilor publice, unitatilor de invatamant, etc. Cantitatile de lucru estimate sunt de :350 cap/an iar 

activitatile ce vor fi prestate de catre concesionar sunt redate in CAP II – 2.2 .  

 

ART. 4 - Obiective de ordin economic: 

    (1)Finanţarea cheltuielilor curente de funcţionare şi exploatare a Serviciul pentru gestionarea câinilor 

fără stăpân din Municipiul Făgăraș, reprezentând cheltuieli de personal, cheltuieli cu întreţinerea şi 

funcţionarea adăpostului public pentru cainii fara stapan din Municipiul Făgăraș, cheltuieli privind 

activitatea de capturare şi transport a câinilor, cheltuieli privind deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea, 

eutanasierea, identificarea şi înregistrarea tuturor câinilor fără stăpân din municipiu, se asigură de către 

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș prin alocarea fondurilor financiare necesare. 

     (2) Finantarea si realizarea investitiilor aferente Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din 

Municipiul Făgăraș se fac cu respectarea legislatiei in vigoare privind initiere, fundamentarea, 

promovarea si aprobarea investitiilor publice, a legislatiei privind achizitiile publice de lucrari, bunuri si 

servicii si cu respectarea dispozitiilor legale referitoare la calitatea si disciplina in constructii, urbanism si 

amenajarea teritoriului 

ART. 5 - Obiective de mediu şi sanitar veterinare: 

(1) Serviciul pentru gestionarea câinilor fara stapan se obliga sa respecte legislatia, reglementarile, 

precum si hotararile consiliului local privind protectia mediului si va respecta conditionările ce se 

stabilesc prin acte normative emise de autoritătile de sanitar-veterinare competente. 

 

CAPITOLUL IV -  DISPOZITII FINALE  

ART. 1 – (1) Prevederile prezentului caiet de sarcini se reactualizează şi completează automat cu 

prevederile legislative nationale şi comunitare apărute după aprobarea acestuia în Consiliul local al 

municipiului Făgăras. 

     (2) Conditiile prevăzute în caietul de sarcini sunt minimale pentru desfăşurarea activitatii de gestionare 

a câinilor fără stăpân în municipiul Făgăras. 

 

 


