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CAIET DE SARCINI
pentru activitatea de eutanasiere a câinilor comunitari fără stăpân
în Municipiului 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 activitatea de eutanasiere a câinilor comunitari fără stăpân în
Municipiul Suceava.
Capturarea, manipularea, încărcarea, transportul 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:

A. Date de identificare ale activităţii de eutanasiere a câinilor fără stăpân.
Art. 2. - (1) Activitatea de eutanasiere a câinilor comunitari fără stăpân este organizată, coordonată în
prezent de către Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân din cadrul Direcţiei de Ecologizare a
Municipiului Suceava:
(2) Beneficiarul serviciului de eutanasiere a câinilor comunitari fără stăpân este Municipiul Suceava.
(3) 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,
necontrolat,nesupravegheat, liber, abandonat, inclusiv cei identificaţi prin microcipare sau alt mijloc
alternativ de identificare, stabilit de catre Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor.
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Art. 3. Activitatea de eutanasiere a câinilor comunitari fără stăpân va cuprinde: examinarea medicală
şi eutanasierea câinilor.
Art. 4. (1) 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.
(2) Medicul veterinar, evaluează starea generală de sănătate a câinilor cazaţi în adăposturi.
(3)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.
Art. 5.(1)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.
(2) 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
Art. 6.(1) 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.
(2) Împuternicitul primarului emite decizii de eutanasiere exclusiv pentru câinii fără stăpân din
adăpostul public administrat.
Art.7.(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 OUG 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.
Art. 8. (1) Cadavrele câinilor eutanasiaţi, vor fi transportate şi eliminate cu respectarea strictă a prevederilor
Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de
stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt
destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 (Regulament privind
subprodusele de origine animală) şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi
pentru Siguranţa Alimentelor nr. 80/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa
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alimentelor privind stabilirea documentelor şi evidenţelor veterinare necesare în cadrul activităţii de
neutralizare a deşeurilor de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 9. Prestatorul activităţii de eutanasiere va amenaja o sală de chirurgie dotată cu echipamente specifice
operaţiei de eutanasiere, care trebuie să respecte normele sanitar veterinare în vigoare.
Art. 10 Eutanasierea câinilor
1.Vor fi eutanasiaţi câinii prevăzuţi la art. 5 şi 7 din ordonanţa de urgenţă OUG nr.155/2001.
2. Eutanasierea câinilor se efectuează numai de către un medic veterinar.
3. Medicul veterinar este singura persoană care poate avea acces la barbiturice şi care poate decide în
privinţa utilizării medicamentelor periculoase.
4. Cadavrele câinilor eutanasiaţi vor fi gestionate de către Serviciul Gestionare câini comunitari fără stăpân
prin încredinţarea acestora către o societate care are ca obiect de activitate neutralizarea cadavrelor.
5. Spaţiile pentru eutanasiere şi depozitarea cadavrelor în vederea transportării ulterioare la incinerator, nu
sunt deschise vizitării persoanelor neautorizate.
6. Acţiunile de eutanasiere se pot face şi în prezenţa reprezentanţilor societăţilor de protecţie a animalelor, în
cazul în care aceştia solicită, în baza unui program prestabilit.
CAPITOLUL III. CONDITII DE EXPLOATARE A ACTIVITĂŢII DE EUTANASIERE A CÂINILOR
COMUNITARI FĂRĂ STĂPÂN ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA:

Conditii tehnice
Art. 11. Prestatorul activităţii de eutanasiere a câinilor fără stăpân din adăpostul Municipiului Suceava
trebuie să asigure efectuarea activităţii în regim de continuitate cu respectarea prevederilor legale.
Art. 12. (1) Toată baza tehnico-materială (dotările şi echipamentele aferente activităţii de eutanasiere şi
personalul de specialitate), trebuie să fie folosite în exclusivitate pentru activitatea de eutanasiere a câinilor
fără stăpân din Municipiului Suceava.
(2) Prestatorul îşi va dimensiona serviciul de specialitate (personalul, dotările şi echipamentele) astfel încât
să poată desfăşura în condiţii optime activitatea pe care o gestionează.
Art. 13. Locaţia în care se va desfăşura activitatea de eutanasiere este situată în cadrul Adăpostului pentru
câini comunitari de pe str. Energeticianului fn.
Obiective tehnice şi de exploatare
Art. 14. Obiectivele pe care trebuie să le atingă prestatul activităţii de eutanasiere a câinilor 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;
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c) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor prin ridicarea continuă a calităţii şi eficienţei activităţii
prestate;
d) dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii pentru activitatea de eutanasiere a 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;
Procedura de lucru ( conform Ghidul pentru eutanasierea animalelor elaborat de Colegiul
Medicilor Veterinari ):
Art. 15. (1) Eutanasierea câinilor se efectuează numai de către un medic veterinar.
(2) Eutanasierea câinilor se realizează conform ghidului pentru eutanasierea animalelor, aprobat de către
Colegiul Medicilor Veterinari.
Un medic veterinar experimentat trebuie să folosească raţionamentul profesional şi cunoştinţele cu privire
la tehnicile acceptabile din punct de vedere clinic, în vedera selectării unei tehnici corespunzatoare de
eutanasiere. Raţionamentul profesional în aceste circumstanţe va lua în consideraţie talia animalului şi
caracteristicile sale comportamentale şi fiziologice, specie-specifice. In orice situaţie, metoda de eutanasiere
trebuie selectată şi folosită la cele mai înalte standarde etice şi sociale.
Este imperativ ca moartea să fie verificată după eutanasiere şi înainte de îndepărtarea cadavrului
animalului. Un animal aflat în stare de narcoză profundă ulterior administrării unui agent injectabil sau
inhalant poate părea mort, dar ar putea la fel de bine să îşi revină. Moartea trebuie confirmată prin
examinarea animalului pentru a se constata încetarea semnelor vitale şi trebuie acordată consideraţie speciei
de animal în cauză şi metodei de eutanasiere în stabilirea criteriilor de confirmare a morţii.
Deoarece manipularea poate stresa animalele neobişnuite cu contactul uman (de exemplu, animalele
salbatice, şi speciile fără stăpân ( câini, pisici)), gradul de contenţie necesar executării oricărei metode de
eutanasiere trebuie avut în vedere atunci când se evaluează diferiţele metode. La manaipularea acestor
animale, calmarea poate fi realizată minimalizând câmpul visual, auditiv şi stimularea tactilă. Lupta din
timpul capturării sau contenţionării, poate produce durere, rănire sau anxietate animalelor sau poate
reprezenta un pericol pentru operator iar folosirea tranchilizantelor, a analgezicelor şi/sau a anestezicelor
poate deveni necesară. Trebuie aleasă calea de injectare ce produce cea mai mica suferinţă animalului căruia
trebuie să i se facă eutanasierea.
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(3) Medicul veterinar este singura persoană care poate avea acces la barbiturice şi care poate decide în
privinţa utilizării medicamentelor periculoase.
Verificări, recepţii, garanţii
Art. 16. (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, prestatorul 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 rapoartele zilnice
întocmite de prestator şi confirmate de beneficiar. Sumele rezultate din situaţiile de plată lunare vor fi
facturate numai după confirmarea cantitativă şi calitativă de către beneficiar. Fiecare situaţie de plată va fi
însoţită de dovada achiziţionării materialelor utilizate pentru efectuarea prestaţiei (facturi,bonuri fiscale
,etc.)
(4) Prestatorul răspunde şi garantează material şi financiar de buna desfăşurare a lucrărilor.
Dotări cu personal - utilaje
Art.17. Prestatorul activităţii va face dovada faptului că deţine baza materială (personalul şi echipamentele)
pentru eutanasiere, pentru aproximativ 2.000 câini comunitari fără stăpân şi 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.
Obiective de ordin economic
Art. 18 Structura şi nivelul tarifelor practicate trebuie justificate de către ofertant, vor reflecta costul efectiv
al prestaţiei şi vor fi în conformitate cu prevederile legale.
Obiective de mediu
Art. 19. a) Pe perioada derulării activităţii serviciului de gestionare a cainilor fără stăpân se vor respecta
condiţiile impuse de legislaţia privind protecţia mediului.
b) Prestatorul va implementa condiţionările ce se stabilesc prin acte normative emise de autorităţile de
mediu competente, şi va urmări:
- reducerea degradării mediului amenajat ( zone verzi);
- reducerea poluării fonice;
- reducerea infestării cu fecale a căilor de acces şi a spaţiilor verzi;
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CAPITOLUL IV. SARCINILE AUTORITATILOR ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE SI ALE
OPERATORILOR IN DOMENIUL INVESTITIILOR

Art.20. (1) Investiţiile aferente activităţii de eutanasiere, care se realizează cu fonduri proprii ale
prestatorului, rămăn în proprietatea acestuia pe perioada derulării şi la încetarea contractului.
(2) Primaria va achita contravaloarea prestaţiei (toate operaţiile care ţin efectiv de eutanasiere efectuate de
prestator) pe baza tarifelor propuse şi aprobate.
CAPITOLUL V. PROGRAMUL ŞI DURATA PRESTAŢIEI

Art.21. – (1) Durata pentru care se încheie contractul de eutanasiere a câinilor fără stăpân din Municipiului
Suceava este de 1 an.
(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 nr.155/2001 respectiv de luni până vineri între orele
9-15. Prestaţia va fi suspendată în zilele nelucrătoare acordate de guvern.
(3) Pe durata stabilită la alin. (1) se interzice prestatorului subcontractarea activităţii.
CAPITOLUL VI. DREPTURI , OBLIGAŢII, SANCTIUNI:

Art. 22 Prestatorul are următoarele drepturi:
a) să încaseze contravaloarea serviciilor prestate, corespunzător cantităţii şi calităţii acestora;
Art. 23. Prestatorul are următoarele obligaţii:
a) să furnizeze Primariei 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 asigure finanţarea pregătirii şi perfecţionării profesionale a propriilor salariaţi;
d) să se autorizeze conform prevederilor legale în vigoare;
e) să instruiască personalul care va efectua prestaţia, acesta va răspunde pentru eventualele accidente de
muncă;
f) să răspundă de eventualele daune materiale sau morale, generate de prestaţia necorespunzătoare a
serviciului.
Art.24 Pentru încălcări ale condiţiilor de execuţie a operaţiunilor de eutanasiere a câinilor fără stăpân,
prestatorul va fi sancţionat după cum urmează:
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a) Neefectuarea eutanasierii câinilor fără stăpân la solicitarea (în scris) a Primăriei Municipiului Suceava în
termen de maximum 48 de ore de la data expirării termenului de adopţie se sanctionează cu 5% din
contravaloarea prestaţiei executată de la data comunicării şi până la executarea efectivă a solicitării.
b) Neefectua9rea eutanasierii câinilor fără stăpân de maxim 3 ori într-o perioadă de o lună de zile, la
solicitarea scrisă a Primariei prin Serviciul Ecologizare şi Gestionare câini fără stăpân, atrage desfinţarea de
drept a contractului.
CAPITOLUL VII. CLAUZE REFERITOARE LA INCETAREA CONTRACTULUI

Art. 25. Încetarea contractului se face în următoarele situaţii:
a) în cazul în care prestatorului 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 VIII. DISPOZITII FINALE:

Art. 26. La prezentarea ofertelor pentru contractarea activităţii de eutanasiere a câinilor fără stăpân din
Municipiul Suceava pot participa doar prestatori care fac dovada că au personal atestat de către organele
sanitar veterinare,
Art. 27. Caietul de sarcini respectă Strategia Locală de gestionare a câinilor comunitari fără stăpân aprobată
prin HCL nr.9 din 30 ianuarie. 2014.

Director Ecologizare,
Mihai Hostiuc
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CRITERII DE SELECTIE A OFERTANTILOR
PENTRU ACTIVITATEA DE EUTANASIERE

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. Va ţine cont de indicaţiile
prezentate în anexa 1B.
A. ASPECTE ECONOMICE SI FINANCIARE ALE OFERTEI (100 PUNCTE)

CRITERIUL
1. Structura organizatorica a ofertantului si capitalul sau social
2. Situaţia economică şi financiară, inclusiv bonitatea financiară a
ofertantului
4 3. Nivelurile tarifelor propuse pentru activitatea de eutanasiere la

Nr.de puncte
5
10
60

inceperea exploatarii si un sistem de ddeterminare a nivelului
tarifelor
4. Planul de finantare pentru dezvoltarea si exploatarea activităţii

25

de eutanasiere, ţinându-se seama de urmatoarele aspecte, dar fara
a se limita la acestea
a) fondurile proprii pentru investiţii ale ofertantului, care pot fi
utilizate imediat după semnarea contractului
b) metoda obţinerii finanţării

B.

ASPECTE TEHNICE ALE OFERTEI (100 PUNCTE)

CRITERIUL

Nr. de puncte

8

5.Pregătirea organizatorică şi tehnică a ofertantului

60

5.1. Pregatirea organizatorică a ofertantului

10

5.2. Pregatirea tehnică a ofertantului inclusiv dotarea techică cu

40

echipamente specifice
5.3. Proceduri existente

10

6. Programul de realizare a investitiilor propuse in ofertă
7. Aportul investiţiilor în cadrul sistemului, după punerea în

25
5

funcţiune
8. Programul şi sistemul de supraveghere şi control al activităţii de

5

eutanasiere
9. Indicatorii de calitate ai activităţii de eutanasiere propuşi şi

5

garantaţi

C.

CONDITII GENERALE ALE OFERTEI (40 DE PUNCTE)

CRITERIUL
10. Condiţiile şi procedurile privind protecţia mediului
11. Programul privind resursele umane
12. Angajarea de personal local
D.

Nr. de puncte
10
20
10

ASPECTE JURIDICE ALE OFERTEI (300 puncte)

CRITERIUL
13. Condiţiile contractării activităţii acceptate de către ofertant şi

Nr.de puncte
100

prezentate în caietul de sarcini
14. Impărţirea riscului şi a răspunderii între Primăria Suceava şi

100

ofertant
15. Forma de control, monitorizare şi dispecerare cerută în caietul

100

de sarcini
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