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ANEXA NR.3 la HCL nr.16/31.03.2022 
 

CAIET DE SARCINI 
Privind contractarea serviciilor de prindere, transport si gestionare a cainilor fara 

stapan de pe domeniul public al comunei IZVOARELE SUCEVEI 
 
 

1. Date despre autoritatea contractanta 
PRIMARIA COMUNEI IZVOARELE SUCEVEI 
Adresa : str. Principala, nr 53, comuna Izvoarele Sucevei, jud. Suceava  
 

2.  Obiectivul achizitiei: Prestarea serviciilor de prindere, transport si gestionare a 
cainilor fara stapan de pe domeniul public al comunei IZVOARELE SUCEVEI care 
presupune:  
- Capturarea si strangerea cainilor fara stapan de pe domeniul public al comunei 

Izvoarele Sucevei in conformitate cu prevederile Anexei nr.2 – Norme privind 
capturarea si transportul cainilor din OUG nr. 155/2001, cu modificarile si 
completarile ulterioare.  

- Ingrijirea cainilor, deparazitarea,vaccinarea, sterilizarea si inregistrarea lor intr-o 
evidenta unica numai pentru cainii care vor fi adoptati si revendicati 

- Eutanasierea cainilor fara stapan care sunt bolnavi cronici si incurabili, de catre 
personalul specializat al unitatii sanitar veterinare , cu respectarea prevederilor 
Anexei nr 3 – Eutanasierea cainilor, din OUG nr 155/2001 cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

- Intocmirea documentatiei conform legii 268/2013 privind gestionarea cainilor 
fara stapan. 
 

3. Valoarea estimata:  
4. Sursa de finantare: bugetul local 
5. Descrierea activitatilor 

Pentru realizarea serviciilor, se vor efectua urmatoarele activitati distincte asupra 
animalelor fara stapan care nu au fost revendicate sau adoptate in conditiile si 
termenele stabilite prin OUG nr 155/2001, cu modificarile si completarile ulterioare 
sau care sunt bolnave cronic si incurabil : 
- Capturarea, transportul, identificarea pe sexe si repartizarea pe boxe, consultatie 

pentru evaluarea starii de sanatate , cazare, ingrijire si hranire  
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- Deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea, si controlul bolilor cainilor fara  adapost 
se realizeaza cu respectarea OUG nr 155/2001 pentru aprobarea programului de 
gestionare a cainilor fara stapan, modificata si completata, numai pentru cainii 
care vor fi adoptati sau revendicati 

- Inregistrarea cainilor fara stapan in evidentele adapostului  
- Eutanasierea cainilor fara stapan, grav bolnavi si agresivi 
- Eutanasierea cainilor fara stapan dupa expirarea celor 14 zile, conform legislatiei 
- Promovarea adoptiilor, campanii de informare si educare a populatiei 
- Tratarea cainilor cu afectiuni minore in vederea incredintarii spre adoptie 

Numarul aproximativ de caini pentru care se va intocmi oferta este de 100 . 
 

5.1 Capturarea cainilor fara stapan  
5.1.1. Activitatea de capturare se va realiza : 
a) pe baza reclamatiilor de la persoanele fizice sau juridice 
b) prin actiuni proprii de control pe domeniul public: strazi, parcuri, etc 
 
5.1.2. Cerinte privind activitatea de capturare  
a)capturarea cainilor fara stapan se va face de catre echipe formate din personalul 
angajat al operatorului economic, personal bine instruit in acest sens , prin 
urmatoarele metode: 
- cu ajutorul armelor pentru captura cu sageata care utilizeaza gazul carbonic 
comprimat sau cartuse cu percutie pentru propulsarea unor seringi sau sageti 
care permit injectarea cainilor cu produse imobilizante         ( eliberate in temeiul 
dispozitiilor Legii 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor) 
- cu crose speciale, plase sau custi  capcana  
b) armele de captura nu pot fi utilizate pentru capturarea cateilor mici, acestia 
putand fi grav raniti 
c) se interzice aplicarea unui tratament brutal asupra cainilor in vederea 
capturarii 
d) autovehiculele de transport trebuie sa fie inchise de tip camioneta, bine 
ventilate, sa asigure protectie impotriva intemperiilor  
e) vehiculele vor fi curate si vizibil marcate cu urmatoarele elemente : denumirea 
firmei de capturare , textul SERVICII DE ECARISAJ , numere de telefon ale firmei 
f)autovehiculele vor fi dotate cu urmatoarele echipamante: custi metalice sau 
fibra de sticla , echipamente de prindere, trusa de prim ajutor  
g) soferii autovehiculelor vor fi instruiti sa acorde ajutor cainilor bolnavi si raniti 
h) custile vor fi confectionate din materiale solide, de diverse dimensiuni. 
Animalele bolnave sau puii vor fi transportati separat 
i) efectuarera eutanasiei in vehiculele de transport se poate efectua doar in caz de 
extrema urgenta. 
 
5.2. Predarea animalelor capturate  
Cainii capturati vor fi transportati in vederea cazarii in adaposturile autorizate in 
conformitate cu prevederile legislatiei sanitar-veterinare 
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5.3. Tratamente medicale si identificare 
a) Animalele vor fi examinate medical de catre medical veterinar , care ca evalua 

starea lor de sanatate . 
Animalele accidentate, bolnave incurabil, agresive vor fi examinate pentru 
eutanasiere 

b) Orice eveniment medical va fi inregistrat in fisa individuala si in registrul 
central  

c) Examinarea medicala si tratamentul medical (daca este cazul) se vor face de 
catre medicul veterinar al adapostului sau in lipsa acestuia de catre tehnicianul 
veterinar 

d) Personalul va fi instruit sa recunoasca semnele de boala si sa le aduca la 
cunostinata personalului veterinar  

e) Tratarea, interventiile chirurgicale si sterilizarea precum si eutanasierea 
animalelor se va face in spatii special amenajate, care vor respecta normele 
sanitar veterinare in vigoare 

5.4. Eutanasierea (daca este cazul ) 
Etanasierea cainilor (daca va fi cazul ) se va face numai de catre un medic veterinar care 
poseda atestatul de libera practica, cu substante prevazute de legislatia in vigoare si prin 
procedee acceptate de normele sanitar veterinare. 
Se vor eutanasia prima data animalele care prezinta boli cornice incurabile, animalele 
agresive si animalele grav accidentate. 
Se vor eutanasia apoi toate animalele care nu au fost adoptate sau revendicate, conform 
legislatiei in vigoare  
Este interzisa uciderea cainilor de catre alte persoane sau prin alte metode decat cele 
prevazute in annexa nr 3 din OUG nr 155/2001, cu modificarile si cumpletarile ulterioare. 
 

6. Eliberarea animalelor 
Eliberarea animalelor pentru persoanele juridice sau pentru organizatiile de protectie a 
animalelor, se va face daca acestea fac dovada ca poseda adaposturi amenajate conform 
normelor in vigoare si daca au asigurata asistenta medicala veterinara calificata si 
autorizata. 
Eliberarea animalelor pentru persoane fizice se va face dupa ce acestea prezinta documente 
de posesie sau documente care sa ateste proprietatea asupra unui teren, case , iar in cazul 
in care domiciliaza la bloc – acceptul asociatiei de locatari/proprietari 
 
Inainte de eliberare , cainii vor fi deparazitati, microcipati , sterilizati, vaccinati antirabic, si 
inregistrati in RECS ( registrul national de evidenta al cainilor fara stapan) 
 

7. Obligatiile prestatorului 
Obligatiile prestatorului sunt : 
a) Sa presteze serviciul cu respectarea tuturor prevederilor Capitolului 5 
b) Sa isi asume responsabilitatea pentru efectuarea instructajului de protectia 

muncii specifice acestei activitati a personalului angrenat in prestarea serviciilor. 
c) Sa asigure personalului echipament de protectie adecvat 
d) Sa aiba avizul organelor sanitar-veterinare pentru:  
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- substantele de imobilizare folosite la capturare 
- adapostul cainilor fara stapan 
- autovehiculele pentru transportul cainilor 

              e)  sa captureze numai cainii aflati numai pe domeniul public al Comunei IZVOARELE 
SUCEVEI 
               f) sa emita factura fiscala pentru numarul de caini capturati , in baza procesului 
verbal de capturare, semnat de reprezentantul desemnat de autoritatea contractanta. 
                 g) prestatorul nu raspunde de eventualele agresiuni ale cainilor fara stapan in zona 
de responsabilitate. 
 

8. Obiectivele autoritatii contractante, pentru prestarea serviciului de ecarisaj 
sunt urmatoarele: 
- Satisfacerea cerintelor si nevoilor comunitatii 
- Protectia si conservarea mediului natural  
- Mentinerea conditiilor sanitare in conformitate cu normele de igiena si sanatate 

publica 
- Imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor 

 
9. Oferta financiara 

In oferta financiara se va preciza : 
- Pretul unitar in lei / animal capturat si predat , fara TVA , cu respectarea 

obiectivului contractului mai sus mentionat . 
 

10. Dotari cu personal/utilaje 
Operatorul este obligat sa detina: 
-minim un autovehicul amenajat special pentru transportul cainilor capturati. 
Autovehiculele trebuie sa ofere animalelor siguranta, Securitate, protectie impotriva 
intemperiilor naturii si aerisire adecvata. 
- un numar de custi adecvat astfel incat fiecare animal capturat sa aiba o cusca proprie 
- custi separate pentru animalele bolnave 
Operatorul economic este obligat sa asigure personal calificat , pentru efectuarea 
programului de activitati stabilit prin caietul de sarcini. 
 

11. Dispozitii finale  
 Programul prestatiilor se va stabilii de operator tinand cont de prevederile caietului de 
sarcini si al planului de actiune, si va fi aprobat de beneficiar. 
Activitatea de capturare a cainilor fara stapan se va desfasura cu respectarea 
prevederilor OUG nr 155/2001 privind programul de gestionare a cainilor fara stapan, 
cu modificarile si completarile ulterioare, la comanda beneficiarului serviciului, care va 
verifica si modul de efectuare a prestatiei.  

 
Președinte de ședință,  Contrasemnează-Secretarul general al comunei, 
Marian MECHNO    Cătălina JURAVLE 


