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CAIET DE SARCINI
pentru asigurarea serviciilor medicale-veterinare în adăpostul de câini comunitari
fără stăpân în Municipiul Suceava
CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE:
Art.1. (1) Prezentul caiet de sarcini a fost stabilit pe baza legislaţiei în vigoare şi precizează condiţiile
minime în care trebuie să se desfăşoare activităţile medicale pentru câinii comunitari fără stăpân din
Adăpostul pentru câini fără stăpân al Primăriei Municipiului Suceava.
Activităţile medicale şi eutanasierea câinilor fără stăpân se va face cu respectarea prevederilor anexei
nr. 2 la ordonanţa de urgenţă O.U.G 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără
stăpân,, a prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea nr. 205/2004, cu modificările şi completările ulterioare, a
prevederilor art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia
animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE şi
93/119/CE

şi a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97, a prevederilor anexei nr. I capitolul I pct. 1, pct. 2 lit. a),

pct. 5 şi capitolul III art. 1 pct. 1.8 lit. a), b), c), d) la Regulamentul (CE) nr. 1/2005, precum şi ale art. 6 alin.
(10) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, aprobate prin
Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al
Ministrului internelor şi reformei administrative nr. 31/523/2008.
CAPITOLUL II. OBIECTUL CONTRACTĂRII:
Obiectul contractului îl constitue asigurarea serviciilor medicale veterinare (deparazitare, vaccinare
antirabică, microcipare, sterilizare, eutanasiere) pentru câinii comunitari din Adăpostul de câini comunitari
fără stăpân din Municipiul Suceava.
Art.2.(1) Prin câine fără stăpân se înţelege orice câine crescut, adăpostit, ţinut pe domeniul public, în
locuri publice sau în spaţiile adiacente acestora, în afara proprietăţii stăpânului sau deţinătorului acestuia,
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necontrolat, nesupravegheat, liber, abandonat, inclusiv cei identificaţi prin microcipare sau alt mijloc
alternativ de identificare, stabilit de către Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor.
Art.3. Principii
Obiectivele pe care trebuie să le atingă prestarea activităţilor medicale pentru câinii fără stăpân din
Municipiul Suceava sunt urmatoarele:
a) satisfacerea cerinţelor şi nevoilor comunităţilor locale;
b) asigurarea activităţii serviciului public în regim de continuitate şi permanenţă;
c) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor prin ridicarea continuă a calităţii şi eficienţei
activităţii prestate;
d) dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii pentru activităţile medicale oferite câinilor fără stăpân din
Municipiul Suceava ;
e) protecţia şi conservarea mediului natural ;
f) mentinerea condiţiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă şi sănătate publica.
g) protecţia animalelor, în concordanţă cu programul de adaptare la normele Uniunii

Europene.

h) limitarea riscurilor de transmitere a bolilor parazitare şi infecto-contagioase de la câinii

fără stăpân

la om, prin contact direct;
Art.4. Semnificaţii, termeni şi expresii
Termenii şi noţiunile utilizate în prezentul Caiet de sarcini de definest după cum urmează:
a) Adăpost public-adăpost pentru câini fără stăpân ce aparţine unităţilor administrative-teritoriale şi
deserveşte aceste unităţi, administrat de operatorul serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără
stăpân.
b) Adopţie-procedura de preluare în proprietate a câinilor fără stăpân din adăposturi, de către persoane
fizice sau juridice, cu respectarea art.5 din Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, cu modificările
şi completările ulterioare.
c) Adopţie la distanţă – procedură prin care, în condiţiile prevederilor art. 7 alin.2 şi 5 din ordonanţa de
urgenţă,, persoanele fizice sau juridice îşi pot asuma responsabilitatea suportării cheltuielilor necesare
câinilor fără stăpân în adăposturile publice peste perioada prevăzută la art. 4 alin. 1 din ordonanţa de
urgenţă.
d) Capturare – operaţiunea de prindere a câinilor.
e) Câine agresiv – orice câine definit ca atare de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2002 privind
regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, aprobată cu modificări prin Legea nr. 60/2003.
f) Câine periculos – orice câine definit ca atare de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2002
aprobată cu modificări prin Legea nr. 60/2003.
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Categoria I – câinii de luptă şi de atac, asimilaţi prin caracterele morfologice cu câini de tip Pit Bull,
Boerbull, Bandog şi metişii lor.
Categoria II-a – câini din rasele American Staffordshire, Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian,
Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor.
g) Câine utilitar – orice câine folosit de unităţile de poliţie, de jandarmerie, de alte unităţi militare de
unităţile vamale, de serviciile de securitate, protecţie şi pază, de persoanele cu dizabilităţi precum şi orice
câine folosit în caz de dezastre sau organizaţii neguvernamentale în activităţile educative, terapeutice, de
căutare şi salvare sau utilitare.
h) Câine de rasă comună – orice câine care nu poate fi asimilat unei rase omologate.
i) Deşeuri de origine animală – subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman,
cadavre intregi sau porţiuni de cadavre provenite de la animale.
j) Ecarisare – activitatea de colectare a deşeurilor de origine animală, subproduse de origine animală, ce
nu sunt destinate consumului uman în scopul procesării sau incinerării acestora incluzând activităţile de
transport, depozitare şi manipulare a acestora, după caz.
k) Examen medical – procedură efectuată de un medic veterinar de liberă practică organizat în condiţiile
legii prin care se urmăreşte stabilirea statutului de sănătate al câinilor.
l) Gestionarea câinilor fără stăpân – ansamblul de operaţiuni şi proceduri care au scop controlul
populaţiei de câini fără stăpân.
m) Asociaţie sau fundaţie pentru protecţia animalelor – organizaţie neguvernamentală, înfiinţată în
temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea 246/2005, cu modificări şi completări ulterioare, care desfăşoară
activităţi şi acţiuni de protecţia animalelorşi în al cărei statut figurează scopuri şi activităţi referitoare la
protecţia şi bunăstarea animalelor.
n) Neutralizarea deşeurilor de origine animală- activitate de ecarisare a deşeurilor de origine animală
urmată de procesarea sau incinerarea acestora prin transformarea lor în produse stabil biologic,
nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om.
o) Mijloc de identificare- orice dispozitiv de tipul microcipului, crotaliei, tatuajului, medalionului
inscripţionat, care conţine informaţii necesare identificării deţinătorului câinelui, respectiv serviciului public
care a gestionat câinele.
p) Înregistrare - operaţiunea prin care datele înregistrate de pe mijlocul de identificare al animalului
precum şi alte date, sunt introduse în registrul de evidenţă a canidelor.
q) Microcip - mijloc de identificare electronic omologat, care se implantează sub pielea animalului, în
dreptul omoplaţilor şi care conţine un număr unic criptat sub forma unui cod de bare ce poate fi citit cu
ajutorul unui dispozitiv electronic.
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r) Sterilizare -operaţie prin care se realizează suprimare funcţiilor reproductive a câinilor.

Art.5. Asigurarea serviciilor veterinare
Prin servicii sanitar-veterinare se înţeleg următoarele operaţiuni:
a) inspecţia zilnică – obligatorie, se execută atât pe întreag efectivul cât şi individual, în funcţie de
situaţia epidemiologică a adăpostului,
b) efectuarea de tratamente,vaccinări, intervenţii chirurgicale şi sterilizări
- se aplică tuturor câinilor cu semne de boală, până la recuperatea totală sau parţială,
- se vor executa intervenţii chirurgicale conform, Legii 258/2013 în cazul adopţiilor interne sau la
distanţă. De asemenea se pot executa intervenţii chirurgicale şi în cazul afecţiunilor de urgenţă, altele decât
cele prevăzute în Legea 258/2013.
- se vor asigura substanţele tranchilizante necesare pentru capturarea câinilor agresivi, la solicitarea
scrisă a beneficiarului.
c) microcipare sau aplicarea de crotalii
d) eutanasia, care se aplică conform Legii 258/2013, a HCL 9/2014 privind aprobarea Strategiei locale
de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Suceava, pentru câinii care prezintă comportament foarte
agresiv, boli cronice, boli incurabile şi a câinilor care nu au fost revendicaţi, adoptaţi, adoptaţi la distanţă
sau menţinuţi în adăpost, după expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la cazarea acestora, prin decizie
administrativă.
Art.6. Asigurarea utilităţilor din adăpost
Beneficiarul, respectiv Primăria Municipiului Suceava, va pune la dispoziţia prestatorului:
-

camera pentru examinare şi efectuare tratamente,

-

camera pentru intervenţii chirurgicale/eutanasie, dotată cu masa pentru operaţii, dulap pentru

medicamente,
-

cameră pentru depozitarea temporară a cadavrelor ( până la preluarea acestora de către firma care

asigură serviciul de incinerare),
-

va asigura utilităţile necesare bunei desfăşurări a activităţilor medicale ( apă, canal, energie electrică

şi termică).
Art.7. Obligaţiile medicului veterinar de liberă practică
Medicul veterinar de liberă practică are următoarele obligaţii:
1) să presteze serviciile la sediul adăpostului de pe strada Energeticianului fn.,
2) să fie prezent la recepţia câinilor capturaţi de pe raza Municipiului Suceava,
3) să verifice şi să aplice mijloace de identificare a câinilor introduşi în adăpost,
4) să efectueze trierea câinilor în funcţie de starea de sănătate, gradul de agresivitate şi sexul acestora,
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5) să aplice tratamente profilactice, adică : vaccinuri şi teste rapide de depistare a bolilor ( dacă este
cazul),
6) să consemneze în Fişa individuală şi Registrul de consultaţii şi tratamente orice eveniment medical,
7) să propună acţiunile de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare, să verifice substanţele folosite,
dozele, suprafeţele supuse acestor acţiuni şi modul de aplicare, toate acestea fiind consemnate în Registrul
de evidenţă a dezinfecţiilor, dezinsecţiilor şi deratizărilor,
8) a) în vederea adopţiilor interne medicul veterinar:
-

va examina câinii din punct de vedere medical pentru a vedea dacă este sau nu adoptabil,

-

va steriliza, deparazita intern şi extern, vaccina antirabic şi microcipa sau crotalia câinii, după caz

-

va înregistra câinele adoptat în Registrul de evidenţă al câinilor.
b) în vederea adopţiilor externe medicului veterinar:

-

va aduce la cunoştinţa adoptatorului eventualele proceduri medicale care trebuiesc efectuate, altele

decât cele obligatorii (sterilizare, deparazitare internă şi externă, vaccinare antirabică şi microcipare ),
precum şi costul acestora,
-

va înregistra câinele adoptat în Registrul de adopţii.
9) să efectueze eutanasierea câinilor

10) să execute serviciile cu respectarea tuturor cerinţelor indicate în prezentul caiet de sarcini,
11) prestatorul îşi va asuma responsabilitatea privind efectuarea instructajului de protecţia muncii
specifice acestei activităţi şi de vaccinarea antirabică a personalului,
12) prestatorul işi va asuma responsabilitatea privind efectuarea instructajului personalului de respectare
a legislaţiei în domeniul acestei activităţi,
13) să asigure echipament de protecţie adecvat.
A. Art.8. Inspecţia zilnică :
Câinii fără stăpân cu semne clinice de boală sunt înregistraţi şi examinaţi medical cu prioritate, la sosirea
în adăpost.
Medicul veterinar de liberă practică, organizat încondiţiile legii, evaluează starea generală de sănătate a
câinilor din adăpost.
Documentele care dovedesc efectuarea examenelor medicale, precum şi rezultatele respectivelor
examene sunt arhivate împreună cu fişa de observaţie a câinelui fără stăpân şi păstrate pentru o perioadă de
minimum 3 ani.
După examinarea câinilor de către medicul veterinar se va proceda la recuperarea câinilor clinic
sănătoşi,câinilor cu boli uşor tratabile, neagresivi, fără diferenţe de sex, vârstă, talie, precum şi a câinilor cu
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regim special, care vor fi izolaţi de restul animalelor şi adăpostiţi separat pentru a se evita îmbolnăvirea sau
agresarea lor prin contact cu alţi câini.
Registrele speciale în care sunt consemnate datele prevăzute în prezentul caiet de sarcini sunt gestionate
conform procedurilor stabilite de către Autoritatea Natională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor.
În plus faţă de cele prezentate anterior, la sediile adăposturilor publice şi private pentru câinii fără
stăpân trebuie să existe şi următoarele evidenţe:
-

registru consum medicamente;

-

registru consum toxice;

-

registru dezinfecţie;

Registrele întocmite în conformitate cu cerinţele prezentului caiet de sarcini trebuie să fie păstrate pe o
perioadă de cel puţin 3 ani şi trebuie să fie puse la dispoziţia autorităţilor competente atunci când se
efectuează inspecţiile oficiale sau la cererea acestora.
Toate activităţile privind inspecţia zilnică vor fi consemnate în Procesul verbal zilnic de activitate
conform Anexei 2, din Caietul de sarcini.

B. Art.9. Deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea, controlul bolilor.
Câinii capturaţi se ţin în adăpost sub supravegherea personalului care asigură hrănirea, controlul bolilor,
curăţenia şi dezinfectarea adăpostului, cu respectarea legislaţiei specifice în vigoare.
Câinii care intră în adăpost vor fi examinaţi medical şi deparazitaţi.
Animalele bolnave sau rănite trebuie să fie izolate în cuşti adecvate în care să fie îngrijite corespunzător
pe toată perioda cazării. Toate adăposturile vor avea un număr suficient de cuşti de izolare destinate câinilor
bolnavi sau răniţi. Nu se vor caza mai mulţi câini bolnavi în aceeaşi cuşcă.
Operatorul serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân are obligaţia să sterilizeze
câini de rasă comună sau metişii acestora, adoptaţi sau menţinuţi în adăpost, precum şi femelele gestante.(Se
vor steriliza femelele gestante capturate de pe teritoriul municipiului Suceava, femelele gestante din
adăpost, precum şi câinii daţi spre adopţie sau revendicare. Câinii de rasă şi câinii utilitari(conform Legii nr.
258/2013) revendicaţi, nu se sterilizează), conform răspunsului de clarificări nr. 6087/17.07.2014;
Sterilizarea femelelor gestante, a femelelor revendicate, adoptate sau menţinute în adăpost se realizează
cu prioritate.
Sterilizarea se va realiza prin orhidectomie pentru masculi şi ovariohisterectomie pentru femele.
În cazul în care intervine o cerere de revendicare/adopţie în ultimele zile de cazare, se va prelungi
perioada de cazare corespunzător cu numărul de zile aferente recuperării postoperatorii.
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Câinii fără stăpân care nu aparţin rasei comune nu vor fi sterilizaţi în situaţia în care sunt revendicaţi
sau adoptaţi.
Se interzice sterilizarea câinilor de rasă comună sau a metişilor acestora a căror stare de sănătate nu
permite efectuarea respectivei operaţii medicale, precum şi a câinilor utilitari.
Motivele medicale ale exceptării câinilor de la sterilizare trebuie menţionate de medicul veterinar de
liberă practică, organizat în condiţiile legii, în carnetul de sănătate al câinelui şi în Registrul de evidenţăa
câinilor cu stăpân.
Sterilizarea câinilor de rasă comună sau a metişilor acestora se poate efectua şi cu ajutorul clinicilor
mobile.
Funcţionarea clinicii mobile pentru sterilizarea câinilor va respecta exigenţele prevăzute în legislaţia
sanitară-veterinară, sub aspectul autorizării funcţionării şi va fi deservită de către medici veterinari de liberă
practică, înscrişi în Colegiul Medicilor Veterinari.
Toate activităţile medicale efectuate , vor fi consemnate în Raportul zilnic de activitate conform Anexei
3, din Caietul de sarcini.
C. Art.10 Microcipare sau aplicarea de crotalii
(1) Microciparea este cea mai simplă şi mai eficientă modalitate de identificare şi individualizare a
câinilor, netraumatizantă şi mai ales infinit mai sigură decât tatuarea.
Microcipul este un dispozitiv electronic care se implantează prin injectare cu seringi speciale sub pielea
animalului la nivelul umărului, procedură efectuată doar în cadrul unui cabinet medical veterinar şi doar de
către acei medici care au şi Cititorul de microcipuri prin care se poate demonstra că această manoperă s-a
executat corect.
Microcipul se va aplica doar câinilor încredinţaţi spre adopţie internă sau externă.
(2) Crotalierea este o altă metodă de identificare a animalelor. Aceasta constă în aplicarea unei mărci
metalice sau din material plastic, ştanţată cu un număr, la baza urechii animalului, ca semn de recunoaştere a
acestuia.
D. Art.11.Eutanasierea câinilor fără stăpân
(1) Eutanasierea câinilor este efectuată numai de către medicii veterinari, cu respectarea prevederilor lit.
B pct. 6 din anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă O.U.G Nr.155/2001 şi care au contractat servicii veterinare
pentru activităţile specifice prevăzute de prezenta strategie.
(2) Eutanasierea câinilor se face conform ghidului pentru eutanasierea animalelor, aprobat de către
Colegiul Medicilor Veterinari, în conformitate cu recomandările Organizaţiei Mondiale pentru Sănătate
Animală, cu respectarea prevederilor Legii nr. 60/2004 privind ratificarea Convenţiei Europene pentru
protecţia animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003.
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(3) Pot fi eutanasiaţi câinii fără deţinător care prezintă comportament foarte agresiv, boli cronice şi boli
incurabile.
(4) Câinii fără stăpân cu semne clinice de boală sunt înregistraţi şi examinaţi medical cu prioritate la
sosirea în adăpost. Evaluarea stării de sănătate a câinilor fără stăpân cazaţi în adăposturi se face periodic, de
câte ori este necesar.
(5) Medicul veterinar, evaluează starea generală de sănătate a câinilor cazaţi în adăposturi.
(6) Câinii diagnosticaţi cu boli incurabile în urma examenului medical efectuat vor fi eutanasiaţi. Câinii
bolnavi incurabil sunt eutanasiaţi în termen de 48 de ore de la stabilirea diagnosticului, dacă nu sunt adoptaţi
în această perioadă.
(7) Lista bolilor incurabile la câine este cea conformă Hotărârii nr.24/03.12.2011,art.1:
1. Accident vascular cerebral
2. Achalazia
3. Afecţiuni medulare ireversibile; secţiuni,degenerescente, tumori
4. Amiloidiza
5. Anomalii congenital cardiovasculare
6. Antrax
7. Babezioză asociată cu insuficienţă renală
8. Bloc atrioventricular complet
9. Boala tumorală malignă cu diferite localizări
10. Borelioză
11. Botulism
12. Bronchopneumonia ,,ab ingestis”
13. Bruceloza
14. Ciroza hepatică
15. Dirofilarioza
16. Emfizem pulmonary alveolar cronic
17. Evisceratie masivă şi rupturi intestinală multiple
18. Fractură hioidului
19. Fracturi craniene cu infundare
20. Fracturi vertebrale cu deplasare
21. Hemopericard cu ruptură atrială
22. Hemopericard cu ruptura coronarelor
23. Hemoragia pulmonară
24. Hepatita infecţioasă forma supraacută
25. Hidronefroză bilateral
26. Lupus eritamatos generalizat
27. Maladia Aujeszkz
28. Maladia Carre forma nervoasă
29. Moarte subită (diagnosticul se stabileşte post mortem)
30. Nocardioza
31. Paralizie faringiană
32. Paralizie laringiană
33. Pemfigus generalizat
34. Piodemodecie generalizată
35. Pneumotorax cu supapa
36. Ruptura canalului limfatic toracal
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37. Ruptură diafragmatică
38. Ruptură hepatică
39. Ruptura splinei
40. Ruptura stomacului
41. Ruptura vezicii urinare
42. Ruptura vezicii urinare asociată cu coma uremică
43. Sindrom nefrotic
44. Tetanus generalizat
45. Torsiune şi dilatatie supraacuta
46. Tuberculoza
47. Turbare
(8) Este interzisă eutanasierea câinilor fără stăpân care nu suferă de boli incurabile înainte de expirarea
termenului de 14 zile lucrătoare de la cazarea câinelui în adăpost.
(9) Decizia de eutanasiere a câinilor care nu au fost revendicaţi, adoptaţi, adoptaţi la distanţă sau
menţinuţi în adăposturi, după expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la cazarea acestora, va fi emisă
prin completarea de către împuternicitul primarului a unui formular special al cărui model este prevăzut în
anexa la Strategia Locală formularul F7.
(10) Împuternicitul primarului emite decizii de eutanasiere exclusiv pentru câinii fără stăpân din
Adăpostul pentru câini , situat pe str. Energeticianului fn. din Municipiul Suceava.
(11) Termenul de eutanasiere va fi stabilit avându-se în vedere capacităţile de cazare şi disponibilităţile
financiare.
(12) Eutanasierea câinilor este efectuată numai de către medicii veterinari, cu respectarea prevederilor
lit. B pct. 6 din anexa nr. 1 la ordonanţa de urgenţă OUG NR.155/2001şi care au contractat servicii
veterinare pentru activităţile specifice prevăzute de prezenta strategie.
(13) Eutanasierea câinilor se face conform ghidului pentru eutanasierea animalelor, aprobat de către
Colegiul Medicilor Veterinari, în conformitate cu recomandările Organizaţiei Mondiale pentru Sănătate
Animală, cu respectarea prevederilor Legii nr. 60/2004 privind ratificarea Convenţiei europene pentru
protecţia animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003..
(14) Sala de eutanasie şi locul de depozitare a cadavrelor nu vor fi accesibile publicului, iar pentru
cadavre se vor folosi saci de plastic.
(15) Clădirea care adăposteşte facilităţile pentru tratamente medicale, depozitarea hranei, spaţiile
administrative şi tehnice asigură , prin organizarea funsţională a spaţiilor interioare, separarea fluxurilor,
respectând normele igienicosanitare.
(16) Adăpostul este dotat cu o sală de chirurgie, dotată cu echipamente specifice intervenţiilor medicale,
chirurgicale şi de eutanasiere, care respectă normele sanitar veterinare în vigoare.
(17) Acţiunile de eutanasiere se vor face şi în prezenţa reprezentanţilor societăţilor de protecţie a
animalelor, în cazul în care aceştia solicită, în baza unui program prestabilit.
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Condiţii tehnice
Art.12. Prestatorul activităţilor medicale oferite câinilor fără stăpân din adăpostul Municipiului Suceava
trebuie să asigure efectuarea serviciilor în regim de continuitate cu respectarea prevederilor legale.
Art.13. (1) Toată baza tehnico-materială (dotările şi echipamentele aferente activităţilor medicale şi
personalul de specialitate), trebuie să fie folosite în exclusivitate pentru activităţile medicale din adăpostul
pentru câini fără stăpân din Municipiului Suceava.
(2) Operatorul îşi va dimensiona serviciul de specialitate (personalul, dotările şi echipamentele) astfel
încât să poată desfăşura în condiţii optime activitatea pe care o gestionează.
(3) Medicul veterinar este singura persoană care poate avea acces la barbiturice şi care poate decide în
privinţa utilizării medicamentelor periculoase.
(4) Locaţia în care se vor presta serviciile medicale este situată în cadrul Adăpostului pentru câini
comunitari de pe str. Energeticianului fn.
Verificări, recepţii, garanţii
Art.14. (1) Beneficiarul va verifica permanent prin inspectorii de specialitate, modul de efectuare a
prestaţiei, confirmând rapoartele zilnice prezentate de operator, privind cantitatea şi calitatea prestaţiei,
cantităţile de materiale şi substanţe folosite şi stabilite în baza bonului de lucru eliberat de operator.
(2) În rapoartele de constatare zilnică, operatorul va consemna şi modul de rezolvare a sesizărilor
primite de la beneficiar.
(3) La sfârşitul fiecărei luni se întocmeşte de către operator situaţia de plată în baza rapoartelor zilnice
întocmite de operator şi confirmate de beneficiar. Sumele rezultate din situaţiile de plată lunare vor fi
facturate numai după confirmarea cantitativă şi calitativă de către beneficiar.
(4) Operatorul răspunde şi garantează material şi financiar de buna desfăşurare a lucrărilor.

Dotari cu personal- utilaje
Art.15. Operatorul va angaja (sau va face dovada existenţei unor contracte de colaborare) obligatoriu
cel puţin un medic veterinar posesor de atestat de liberă practică, eliberat de autoritatea competentă

Art.16. Clauze financiare
(1)Primaria va achita contravaloarea prestaţiei (toate operaţiile care ţin efectiv de activităţile medicale
efectuate de prestator) pe baza tarifelor propuse şi aprobate.
(2) Finanţarea activităţilor medicale pentru câinii fără stăpân se asigură din:
- bugetul local, pe baza situaţiilor de plată, întocmite de operator şi confirmate de beneficiar,
- din prestaţiile efectuate către alţi beneficiari,
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- alte surse.
(3) Facturarea serviciilor medicale prestate se va face de către operator, după ce situaţiile de plată au
fost verificate şi semnate de către medicul veterinar al primăriei şi de reprezentanţii Serviciului de
Ecologizare şi Gestionare a câinilor fără stăpân din cadrul Primăriei Municipiului Suceava.
CAPITOLUL III. PROGRAMUL ŞI DURATA PRESTAŢIEI
Art.17. (1) Durata pentru care se încheie contractul de asigurare a activităţilor medicale în adăpostul
pentru câinii fără stăpân din Municipiului Suceava este până la data de 31.decembrie 2015, cu posibilitarea
prelungirii acestuia prin act adiţional, în condiţiile legii.
(2) Programul prestaţiei se va stabili de către prestator, de comun acord cu beneficiarul, astfel încât
acesta să conducă la respectarea normelor prevăzure în OUG 155/2001 respectiv de luni până vineri între
orele 9-15.
(3) Pe durata stabilită la alin. (1) se interzice operatorului (prestatorului) subcontractarea activităţii.
CAPITOLUL IV. DREPTURI , OBLIGAŢII, SANCTIUNI:
Art.18. Prestatorul are următoarele drepturi:
a) să încaseze contravaloarea serviciilor prestate, corespunzător cantităţii şi calităţii acestora;
b) să propună beneficiarului modificarea tarifelor prestate dacă acestea, la un moment dat, nu mai
acoperă contravaloarea materialelor, medicamentelor şi a celorlalte costuri aferente servicilor medicale
furnizate.
Art.19. Prestatorul are următoarele obligaţii:
a) să furnizeze Primariei Municipiului Suceava informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate
informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
b) să pună în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de
operare;
c) să se autorizeze conform prevederilor legale în vigoare;
d) să instruiască personalul care va efectua prestaţia, acesta va răspunde pentru eventualele accidente de
muncă;
e) să răspundă de eventualele daune materiale sau morale, generate de prestaţia necorespunzătoare a
serviciului,
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f) să se autorizeze conform prevederilor legale în vigoare,
g) să presteze serviciile medicale conform preţurilor ofertate şi aprobate prin contract.
Art.20. Pentru încălcări ale condiţiilor de execuţie a activităţilor medicale, prestatorul va fi sancţionat
după cum urmează:
Dacă, la solicitarea scrisă a beneficiarului, prin Serviciul Gestionare câini fără stăpân , prestatorul nu
efectuiază activităţilor medicale angajate, ( conform cerinţelor din Caietul de sarcini), de maxim 3 ori intr-o
lună de zile calendaristice, achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii.
Art.21. Primăria Municipiului Suceava are următoarele obligaţii:
a) supraveghează şi coordonează modul în care se desfăşoară activitatea de gestionare a câinilor fără
stăpân din Adăpost,
b) asigură plata cheltuielilor pentru utilităţi ( apă, canal, energie termică şi electrică), aferente spaţiilor în
care se derulează serviciile medicale,
c) respectă obligaţiile asumate prin prezentul caiet de sarcini,
d) achită operatorului contravaloarea serviciilor medicale prestate,
e) aprobă structura, nivelurile şi ajustările preţurilor şi ale tarifelor propuse de operator,
f) asigură paza adăpostului,
g) asigură preluarea şi transportul cadavrelor, prin încheierea unui contract cu un operator autorizat.

CAPITOLUL V. CLAUZE REFERITOARE LA INCETAREA CONTRACTULUI
Art.22. Incetarea contractului se poate face în urmatoarele situaţii:
a) în cazul în care operatorului i se retrage autorizaţia sanitar veterinară sau aceasta nu este prelungită
după expirarea termenului ;
b) la expirarea duratei stabilite prin contract, dacă părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, se
face în condiţiile legii;
c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către prestator.

CAPITOLUL VI. DISPOZITII FINALE:
Art.23. La prezentarea ofertelor pentru contractarea activităţilor medicale pentru adăpostul de câini fără
stăpân din Municipiul Suceava pot participa doar prestatori care fac dovada că au personal atestat de către
organele sanitar veterinare,
Art.24. Caietul de sarcini respectă Strategia Locală de gestionare a câinilor comunitari fără stăpân
aprobată prin HCL nr. 9 din 30 ian. 2014.
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Art.25. Evaluarea ofertelor depuse se va face pe baza criteriilor de selecţie prezentate în Anexa 1 la
prezentul Caiet de sarcini.
CAPITOLUL VII. LEGISLAŢIE:
1. O.U.G. nr 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu
modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 227/2002 pentru aprobarea O.U.G. nr 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare
a câinilor fără stăpân, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor cu modificările şi completările ulterioare;
4. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al
ministrului internelor şi al reformei administrative nr. 523/2008, privind normele de aplicare a Legii nr.
205/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Caiet de sarcini (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 Decembrie 2004, privind protecţia animalelor în
timpul transportului şi al operaţiunilor conexe;
6. Legea 258/2013 pentru modificarea şi completarea

O.U.G. nr 155/2001 privind aprobarea

programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările şi completările ulterioare;
7. H.G nr. 1059/2013 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr 155/2001, cu
modificările şi completările ulterioare;
8. Ordinul nr. 1/2014, pentru aprobarea normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân,
cu modificările şi completările ulterioare;
9. Ghidul pentru eutanasierea animalelor, aprobat de către Colegiul Medicilor Veterinari, în conformitate
cu recomandările Organizaţiei Mondiale pentru Sănătatea animală,

cu modificările şi completările

ulterioare;
10. Legea 60/2004 privind ratificare Convenţiei europene pentru protecţia animalelor de companie, cu
modificările şi completările ulterioare;
11. Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare.
Director Direcţia Ecologizare,
Mihai Hostiuc

Şef Serviciu,

Inspector de specialitate,

Cornel Hanceriuc

dr. Eduard Varzaru
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Anexa 1

CRITERII DE SELECTIE A OFERTANŢILOR
PENTRU ACTIVITĂŢILE MEDICALE VETERINARE

Comisia de evaluare va face evaluarea ofertelor depuse, pe baza criteriilor de selecţie prezentate mai
jos şi în conformitate cu numărul maxim de puncte pentru fiecare criteriu.

ASPECTE ECONOMICE SI FINANCIARE ALE OFERTEI (100 PUNCTE)

CRITERIUL
1. inspecţia zilnică
2. efectuarea

de

Nr.de

Nivelul

Unităţi de

puncte

tarifelor

măsură

10
tratamente,

vaccinări,

intervenţii

chirurgicale şi sterilizări

3. microcipare sau aplicarea de crotalii

Lei/zi/câine
Lei/acţiune/

40

câine

15

Lei/microcip/
crotaliu
inclusiv
montarea

4. eutanasia

35
TOTAL

Director Direcţia Ecologizare,
Mihai Hostiuc

Lei/câine

100

Şef Serviciu,

Inspector de specialitate

Cornel Hanceriuc

Dr.Eduard Vărzaru
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Anexa 2
PROCES VERBAL
privind activitatea zilnică din adăpost
A. Inspectia zilnica:
1. Data:
..........................................
2. Numărul câinilor la începutul zilei ..........................................
3. Numărul câinilor decedaţi din cauze naturale ..........................
4. Numărul câinilor capturaţi
...........................................
5. Numărul câinilor aflaţi în adăpost la sfârşitul zilei .................
6. Numarul de caini bolnavi
.................
7. Alte constatari ........................................................................
B. Efectuarea de tratamente, vaccinari, interventii chirurgicale, sterilizari:
1. Data:
................................
2. Numărul câinilor trataţi
................... din care:
- deparazitaţi
....................
- vaccinaţi antirabic
....................
- sterilizaţi
....................
3. Medicamente folosite:
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
4. Alte tratamente .....................................................................
C. Microcipare sau aplicare crotalii:
1. Numărul câinilor revendicaţi/ adoptaţi:
- de persoane fizice:
......................
- de asoc.de protecţia animalelor
......................
- la distanţă
.......................
2. Numarul de caini microcipati
......................
3. Numarul de caini crotaliati
.....................
4. Date de identificare a câinilor microcipati/crotaliati:
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
D. Eutanasia:
1. Numărul câinilor eutanasiaţi
...................... din care:
- bolnavi incurabil
..........................................
- fara detinator, din rasele periculoase si agresive .............................
- administrativ
..........................................
E. Alte observaţii şi constatări:..................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Reprezentant/delegat
Primăria Municipiului Suceava

Reprezentant
Prestator
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Anexa 3
Raport zilnic privind activităţile medicale desfăşurate în adăpostul pentru câini

Nr.
crt.

Caracteristici
individuale

Stare
sanatate
Bo,Bi,Ag,S

Tratament
Iesire
Data

Bo -bolnav
Bi- bolnav incurabil
Ag - agresiv
S –sanatos

Reprezentant/delegat
Primăria Municipiului Suceava

Felul
Va,D,St,I

Data

VA-vaccin antirabic
D-deparazitat
St.-sterilizat
Id.- identificat

R

A

Mod
E c.a,
E b.i, Eb.c

EA

Nr. identif.
subst.util.
la eutanasie

R-revendicat
A- adoptat
E c.a, E b.i, E b.c
EA –eutanasiere adm.

Reprezentant
Prestator,

Nr.doc.

Semnatura
medic
asistent

