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STUDIU DE OPORTUNITATE
privind concesionarea serviciului public de gestionare a animalelor fara stapan si ecarisaj a
municipiului Moinesti
CAP. I. INTRODUCERE
Serviciul public de gestionare a animalelor lara stapan si ecarisaj a municipiului Moinesti este un

serviciu public local, organizat, coordonat, reglementat, condus, monitorizat si controlat de autoritatea
administratiei publice locale.
Serviciul public de gestionare a animalelor lara stapan si ecarisaj a municipiului Moinesti va realiza
urmatoarele:

a)asigurarea unui centru(adapost de gestionare a cainilor si pisicilor tara stapan)
b) capturarea ~i transportarea In adapost a cainilor si pisicilor tara stapan, dupa un program prestabil it, pe
baza r:::clamatiilor scrise ale persoanelor fizice sau juridice;
c) eliberarea animalelor contra unei taxe sau cu scutire de taxa pentru organizatiile de protectie a
animalelor;
d) ) cazarea, hranirea ,ingrijirea, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea si inregistrarea cainilor intr-o
evidenta unica;
e) reintoarcerea cainilor in zona de unde au fost prinsi, Ia cererea colectivitatii/grupului local, care isi va
asuma in scris raspunderea pentru ocrotirea cainilor tratati;
f) eutanasierea cainilor de catre personal specializat al serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan,
cu respectarea prevederilor legale;
f) adoptia ~i revendicarea animalelor fara stapan
g) satisfacerea cerintelor ~i nevoilor c,omunitatii locale cum ar fi actionarea In eel mai scu1i timp dupa
diferite sesizari din pa1iea cetatenilor cu privire Ia disconfortul produs de cainii fara stapan,
h) protectia ~i conservarea mediului natural
i) mentinerea conditiilor sanitare In conformitate cu normele de igiena ~i sanatate publica
Utilizatorii/beneficiarii serviciului de gestionare a animalelor lara stapan si ecarisaj sunt:
-Unitatea administrativ teritoriala municipiul Moinesti
-Persoane fizice si asociatii de locatari sau proprietari, locuitori ai municipiului Moinesti Moinesti;
-Agenti economici/ Institutii publice care isi desfasoara activitatea pe teritoriul municipiului Moinesti
Serviciul public de gestionare a animalelor fara stapan si ecarisaj concesionat va fi prestat in aria
geografica a municipiului Moinesti a carei suprafata repartizata pe zone este redata in tabelul de mai jos:

Localitate
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Total
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-

74.0

-

2.16

2.16

13.27

3.73

17.0
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-

34.54
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-
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-

-

-

924.26

30.34

954.60

Serviciul de gestionare a animalelor fara stapan 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.
Autoritatile administratiei publice Iocakactioneaza in numele si in interesul comunitatilor locale pe care Ie
reprezinta si raspund fata de acestea pentru:
a) modul in care gestioneaza si administreaza infrastructura edilitar-urbana a municipiului Moinesti;
b) modul in care organizeaza, coordoneaza si controleaza serviciul de gestionare a cainilor rara stapan.
Autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele atributii:
a) stabilirea strategiilor de dezvoltare si functionare a serviciul de gestionare a cainilor tara stapan;
b) Iuarea initiativelor si adoptarea hotararilor privitoare Ia serviciul de gestionare a cainilor tara stapan;
c) exercitarea competentelor si responsabilitatilor ce le rev in potrivit legislatiei in vigoare, referitoare Ia
serviciul de gestionare a cainilor tara stapan .
CAP. II. SITUATIA LA ORA ACTUALA
Metode aplicate pentru gestionarea a animalelor fara stapan si ecarisaj. Rezultate

La ora actuala, serviciul de gestionare a animalelor tara stapan si ecarisaj In municipiul Moinesti este partial
functionai.Compartimentul Ecarisaj infiintat in cadrul aparatului de specialitatea al primarului nu are
personal specializat pentru derularea activitatilor stipulate de legea in vigoare. In cursu! anului 2002 a aparut
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legea nr. 227 pentru aprobarea OUG Nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a diinilor
tara sUipani, lege care prevede conditiile minimale necesare pentru functionarea unui astfel de serviciu.
Adapostul construit pentru gestionarea animalelor fara stapan (padoc) si amenajat, are utilitatile minime de
functionare dar necesita procurarea de echipamente specializate(transport,aparatura medicala,etc).
Ca multe alte locuri din Romania, municipiul Moinesti, se confrunta cu problema prezentei cainilor fara
stapan. Acest fapt induce o stare de disconfort cetatenilor: Unii se tem, unii sunt deranjati, unii se simt
amenintati, unii sunt muscati, altii sunt afectati de suferintele cainilor accidentati, bolnavi ori infometati ori
agresati de oameni.Lipsa de preocupare fata de aceasta problema, care ia amploare din cazua inmultirii
necontrolate a cainilor comunitari, conduce Ia o crestere masiva a populatiei canine fara stapan. Anual puii
rezultati de gospodariile populatiei, precum si a cainilor ce devin nefolositori se ,rezolva" prin abandonarea
acestora in strada.Se estimeaza ca in Moinesti exista un numar de aproximativ 350 caini .adulti fara stapan
iar al puilor este necunoscut . Pana Ia aparitia legii 9/2008, Ia nivel national, gestionarea cainilor s-a facut
prin eutanasiere (cu cateva exceptii), ce parea intial cea mai eficienta si rap ida metoda de rezolvare a
problemei. 0 alta metoda abordata de unele organizatii de protectie a animalelor dar si de unele primarii,
este infiintarea de adaposturi unde sa fie cazati cainii prinsi in strada. In municipiul Moinesti s-a realizat o
colaborare cu Fundatia VIER PFOTEN Romania prin incheierea unui contract in anul 2010 si 2011 care in
rap01iul de activitate prezentat a vaccinat ,sterilizat si redat in teritoriu 469 buc caini. 'Insa, in ciuda sutelor
de caini eliminati din teritoriu, situatia chiar s-a inrautatit, numarul de caini in strada a crescut propo11ional
cu rata de prindere si ucidere, iar programele au implicat cheltuirea unor sume consistente din bugetul local
si efecte ireversibile in plan psihic si comportamental asupra populatiei.
Situatia cainilor fara stapan estimata pe teritoriul municipiului MOINESTI este prezentata in tabelul
de mai jos:
Nr.
crt
1

2
3
4
5
6
7

8.

Stadiul gestiunii pe ani

Anul2010

Anul 2011

Anul2012

Caini identificati si necapturati
C-Caini capturati
Cl-Caini in intretinere
C2-Caini revendicati
C3-Caini adoptati
C4-Caini decedati-eutanasiati
Caini deparazitati,vaccinati,
sterilizati ,marcati si eliberati
in teritoriu
Pisici capturate,sterilizate si
eliberate in teritoriu

311

330

345

291
38

295

49

20

14

9

-

20
224

11
4
15
245

-

4

-

-

12
23

Din tabel rezulta ca in acest moment pe teritoriul municpiului Moinesti exista un numeric estimat de
aproximativ 345 buc. de caini adulti identificati si necapturati iar in baza de date a serviciului pentru
gestio11area cainilor exista in intretinere un numeric de 14 buc.
Pentru prinderea tuturor cainilor identificati si necapturati se impune Ia nivel local :
- cresterea spatiilor si a dotarilor tehnice ale serviciului de gestionare a animalelor tara stapan si ecarisaj;
-angajarea de personal calificat pentru capturarea cainilor prin mijloce clasice sau cu ajutorul armelor pentru
captura cu sageata care utilizeaza gazul carbonic comprimat sau cu cmiu~e cu percutie pentru propulsarea
unor seringi sau sageti care permit injectarea cu produse imobilizante.
- dotarea cu mijloace specializate si adecvate de transp01i caini.
CAP. III. BENEFICIILE PRIVIND CONCESIONAREA SERVICIULUI DE GESTIONARE A
ANIMALELOR F ARA STAP AN SI ECARISAJ
Prin realizarea concesionarii serviciului public de gestionare a cainilor tara stapan, se vor putea obtine:
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cresterea calitatii serviciilor de gestionare a cainilor tara stapan, datorita selectionarii operatorului pe
baza unor criterii care vor evalua organizarea, indicatorii de performanta, dotarile tehnice ;
vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natura sa afecteze viata si sanatatea oamenilor;
cetatenii municipiului vor avea siguranta mai mare pe domeniul public nemaifiind practic agresati de
cainii fara stapan;
prin atragerea de fonduri de Ia organizatii, fundatii, se vor putea pastra cainii si peste termenul stabilit de
legislatie
- se vor utiliza solutii moderne pentru prinderea cainilor astfel incat sa nu fie chinuiti.

CAP. IV. METODOLOGIA DE LUCRU
Pentru realizarea studiului de oportunitate privind concesionarea serviciului.public de gestionare a
animalelor tara stapan si ecarisaj s-a folosit ca metodologie de lucru:
- aplicarea legislatiei in vigoare.
- sesizari scrise(4 reclamatii in anul 20 12) si telefonice primite de Ia persoane fizice si juridice nemultumite
de activitatea de serviciului ;
- audiente Ia primar, viceprimar, etc.;

CAP. V. DESCRIEREA ACTIVIT A Til
Serviciul public de gestionare a animalelor tara stapan si ecarisaj se realizeaza prin instituirea de norme
privind transportul, ingrijirea si exterminarea animalelor fara stapan, care prezinta un grad ridicat de pericol
social.
Serviciul public de gestionare a animalelor tara stapan si ecarisaj trebuie sa indeplineasca principiul de baza
conform principiilor europene de protejare a animalelor, concomitent cu protectia cetatenilor din unitatea
administrativ-teritoriala in care functioneaza.

PRESTATORUL DE SERVICII -OPERATORUL va realiza urmatoarele activitati de gestionarea a
animalelor fara stapan si in special a cainilor fara stapan:
A) capturarea, transportarea si predarea Ia adapost a cainilor tara stapan, dupa un program prestabilit sau pe
baza reclamatiilor scrise a persoanelor juridice ~i/sau fizice
B) aduptia ~i revendicarea animalelor tara stapan
-eliberarea animalelor contra unei taxe sau cu scutire de taxa pentru organizatiile de protectie a animalelor
sau persoane fizice
C) cazarea, bran ire a, lngrij irea, deparazitarea, vaccinarea ~i lnregistrarea Intr-a evidenta unica a cain ilor
D) relntoarcerea cainilor tara stapan In zona In care au fost prin~i, Ia cererea colectivitatii I grupului local
care l~i asuma In scris rasunderea pentru ocrotirea ~i lntretinerea animalelor tratate
E) eutanasierea cainilor tara stapan care sufera de bali cronice ~i incurabile, de catre personal specializat
propriu sau contractat
A) Capturarea , transportarea si pred~rea Ia adapost a animalelor fara stapan
a) Capturarea cainilor tara stapan
-Activitatea de capturare a cainilor comunitari se desfasoara de catre echipele mobile instruite In acest
sens,ce vor patrula prin municipiu, de regula intre orele 22,00-06,00 pe baza de planificare, dupa reducerea
activitati i pietonale
Activitatea poate fi desfasurata si ziua numai in conditii speciale, Ia cererea unor institutii publice, asociatii
de proprietari, trecatori agresati, etc. dar numai ca o exceptie bine documentata si fara acte de cruzime
Personalul autorizat va putea solicita sprijinul populatiei din zona pentru identificarea animalelor libere
accidental, pentru a nu provoca sentimente de protest din partea cetatenilor.
- capturarea cainilor nu se va face prin aplicarea de tratamente brutale iar persoanele care captureaza cainii
tara stapan vor fi In mod obligatoriu vaccinati antirabic,
- persoanele care captureaza cainii vor Iuera In echipe de cate doi, trei plus ~oferul mijlocului de transport ~i
,.yor purta echipamentul de protectie adecvat. Se poate solicita sprijinul Politiei Locale a municipiului
Moinesti
- personalul calificat poate captura cainii cu ajutorul armelor pentru captura cu sageata care utilizeaza gazul
carbonic comprimat sau cu cartu~e cu percutie pentru propulsarea unor seringi sau sageti care permit
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injectarea cu produse imobilizante. Personalul ce va primi aviz de intrebuintare a armei, va trebui sa
aiba peste 18 ani, sa prezinte anual, san Ia solicitarea sefulni, certificat medical de specialitate (ca nu
are boli neuro-psihice) si sa fie instruit trimestrial pentru folosirea armamentului, conform normelor
legale
La nevoie se utilizeaza $i erose Speciale sau plase. Pentru capturare se vor folosi crosele speciale formate
din tije de aluminiu, avand Ia captit o bucla care poate sa gliseze sau care se poate strange In jurul gatului
animalului, pentru a permite persoanei calificate sa tina cainele Ia distanta sau sa II poata manipula. Bucla
trebuie sa fie fixata Ia marimea dorita, pentru a putea evita strangularea animalului, mecanismul de
declan$are rapida fiind utilizat pentru eliberarea cainelui In caz de urgenta sau atunci cand este pus In CU$Ca.
Deasemenea, cainii mai pot fi capturati cu ajutorul CU$tilor capcana, In care se introduce mancare $i care
sunt dotate cu U$i mobile care cad dupa intrarea animalului In CU$Ca. Pentru imobilizare se vor utilize numai
substante aprobate de organele sanitar veterinare, prin injectare pe cale intramusculara, cu respectarea
prescriptiilor medicale, ea fiind putin periculoasa pentru trecatori; poate fi utilizata $i orice alta asociere de
produse autorizate cu respectarea legislatiei In vigoare. Este interzisa utilizarea armelor pentru capturarea
cateilor, ace$tia putand fi grav raniti, prinderea acestora se va face manual.
b) Transportarea cainilor Ia ada post se face cu respectarea urmatoarelor:
-autovehiculele de transport trebuie sa ofere animalelor siguranta, securitate, protectie lmpotriva
intemperiilor naturii $i aerisire adecvata;
-fiecare animal trebuie sa aiba o cu$ca separata, In conditii speciale fiind acceptate maxim 2 animale; cainii
pot fi legati cu o lesa de colier In CU$Ca iar Ia nevoie li se pot pune botnite de nailon. Cu$tile vor fi alese In
functie de talia animalului, ele trebuind sa fie mai lungi decat corpul animalului. Pentru animalele bolnave
respectiv momie vor exista CU$ti separate.
-Autovehiculele vor fi dotate cu un spatiu acoperit, protejat lmpotriva intemperiilor (ploaie, soare excesiv
frig, etc) vor fi curate $i vizibil marcate cu denumirea serviciului public de gestionare a cainilor tara stapan,
cu numar de telefon $i adresa.
-Autovehiculele trebuie sa fie dotate cu urmatorul echipament: piasa, scm·a, CU$ti metalice sau din fibra de
sticla, instrumente de prindere, trusa de prim ajutor.
-Soferii autovehiculelor trebuie sa fie instruti, sa acorde ajutor animalelor bolnave $i ranite.
-Se interzice efectuarea eutanasiei In atovehiculele de transport pentru caini, dar se permite tranchilizarea
chinilor In suferinta. Dupa capturare cainii vor fi transportati urgent Ia sediu de depozitare pana Ia trezirea
lor definitiva din adormire.
c) Predarea cainilor Ia adapost

Cainii vor fi predati Ia adapost de echipa de capturare pe baza de proces verbal sau pe un registru de
evidenta unica sub semnatura In prezenta unui reprezentant autorizat al adapostului cu specificarea
obligatorie a elementelor de identificare a animalelor.
Autovehiculele angrenate in activitatea de gestionare a cainilor fara stapan vor avea Ia bord un registru al
masinii in care se va completa:
-data si ora capturarii cainelui
- locul exact de unde a fost capturat
- semnalmentele cainelui (culoare, taJie, sex, etc.)
- elementele particulare de identificare
- semnatura sefului echipei
- alte observatii
B) Adoptia ~i revendicarea animalelor fara stapan.
Eliberarea animalelor contra unei tarif sau cu scutire de tarif pentru organizatiile de protectie a
animalelor san persoane fizice

Compmiimentul de gestionare a cainilor tara stapan va realiza urmatoarele:
- Incredintarea cainilor spre adoptie se face numai dupa ce ace$tia au fost sterilizati, vaccinati antirabic,
deparazitati $i identificati prin cele doua metode concomitente: tatuare $i aplicarea cercelului sau zgarzii cu
placuta numerotata. Cainii revendicati vor fi sterilizati numai cu acceptul revendicatorului.
-Revendicarea sau adoptia cainilor de catre solicitanti se va face pe baza declaratiei angajament, al carei
model este prevazut In OUG 155 I 200 I. In acest sens se va chita un tarif pentru revendicare de catre
perso<,ne fizice sau juridice a animalelor tara stapan.
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C) Cazarea, hranirea, lngrijirea, deparazitarea, vaccinarea ~i lnregistrarea lntr-o evidenta unica a
animalelor fara stapan
Cazarea dl.inilor se va face In obiectivul "ADAPOST PENTRU ANIMALE FARA STAPAN."
I) Gestionarea ~i lntretinerea lor se face In conditiile stipulate de legea animalelor cazate In adapost care
trebuie sa lndeplineasca urmatoarele cerinte:
- Permite cazarea d'tinilor In cu~ti separate pentru a reduce stresul asupra lor ~i pentru a putea controla bolile,
- O'tinii vor fi separati dupa urmatoarele criterii(varsta ,sex ,grad de agresivitate)
- Pardoselile sunt executate din ciment care a fost etan~at ~i care permite o curatare ~i desinfectare u~oara,
iar peutru a evita baltirea apei acestea au fost prevazute cu o lnclinatie de 2% spre o retea de rigole care se
scurg In reteaua de canalizare. 0 suprafata din pardoseala este executata din lemn deasemenea cu posibilitate
de scurgere.
- Gardurile despartitoare au o lnaltime de peste 185 em ~i 1mpiedica scurgerea de dejectii aintr-un spatiu In
altul,
- Gardurile despartitoare suntconfectionate din I 0- I5 em beton continuate cu plase de metal!ncastrate,
- Deasupra portilor sunt prevazute plase de sarma cu o lnaltime de aproximativ 50cm,
- Cu~tile exterioare vor fi confeqionate din piasa de sarma pe stalpi metalici sau din lemn,
- Adapostul este prevazut cu drenaj ~i instalatii corespunzatoare pentru depozitarea lncarcaturii de de~euri
zilnice,
- Exista un control In ceea ce prive~te 1ncalzirea, ventilatia ~i umiditatea corespunzatoare, In vederea
asigurarii conforiului animalelor, personalului ~i publicului vizitator,
- Cu~tile exterioare sunt acoperite.
2) Adapostirea cainilor se va face dupa cum urmeaza:
-custi individuale cu respectarea urmatoarelor dimensiuni:
- pentru caini de tal ie mica- 91 em x 122 c_m
-penh! caini de talie mijlocie- IIO em x 148 em
- pentru caini de talie mare- I20 em x I60 em
-in cu~ti comune cu respectarea dimensiunilor( 4 caini pe o suprafata de 6,5 mp)
3) Locurile lmprejmuite au urmatoarele dotari:
- Apa potabila curenta
- vasele de apa curatate ~i desinfectate permanent
- vasele sunt a~ezate astfellncat animalele sa nu poata urina sau defeca In ele ~i sa poata fi desinfectate u~or,
- pentru culcu~urile cateilor se vor folosi paturi, prosoape care pot fi curatate ~i desinfectate.
4) Cainii declarati sanato~i de catre medical veterinar vor fi adapostiti In locurile special amenajate timp de 7
zile, pana Ia luarea unei decizii de catre o comisie formata din reprezentantul adapostului, medical veterinar
~i un reprezentant al asociatiilor de protectie a animalelor,dupa caz. Anuntarea participarii In comisie a
membrilor asociatiilor de protectie a animalelor se face In scris cu minim 3 zile lucratoare lnainte. Comisia
poate stabili prelungirea termenului de ~edere In adapost al cainilor pana Ia crearea de posibilitati de adoptie
sau eliberarea lor In vechile habitate dupa sterilizare, deparazitare, vaccinare ~i personalizare (marcare).
5) Preluarea, lnregistrarea, consultarea ~i trlerea cainilor adu~i In adapost se face lntr-un spatiu destinat
acestei activitati (cabinetul medicului veterinar), suficient de spatios ~i igienizat astfellncat sa asigure
spatiul necesar pentru mi~carea personalului.
6) Tratarea cainilor se va face In spatiul special pus Ia dispozitie medicului veterinar acreditat contractat
pentru efectuarea serviciilor necesare.
7) Controlul bolilor se efectueaza zilnic pentru fiecare animal din adapost, orice eveniment medical va fi
lnregistrat In fi~a individuala ~i In registrul central. Examinarea se va face de d'itre medicul veterinar sau de
personal specializat. Personalul adapostului va fi instruit sa recunoasca semnele de boala ~i sale aduca Ia
cuno~tiinta personalului veterinar.
8) Hranirea cainilor In centru se face pe durata legala de adapostire dupa cum urmeaza:
- cateii In varsta de 6- I2 saptamani vor fi hraniti de 3 ori pe zi, cei de peste 12 saptamani de 2 ori pe zi, iar
cei de peste I an o data pe zi.
- hrana este lntotdeauna proaspata, iar hrana uscata va fi administrata individual ~i supravegheat
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9) lntretinerea curateniei se face prin curatarea, spalarea ~i dezinfectia fiecarei cu~ti sau boxe operatii
efectuate zilnic ~i lnainte de intrarea unui nou animal. Se va avea In vedere cape perioada efectuarii
curateniei apa ~i desinfectantul sa nu vina In contact cu animalele.
D) Relntoarcerea cainilor fara stapan In zona In care au fost prin~i, Ia cererea colectivitatii I
grupului local care l~i asuma in scris rasunderea pentru ocrotirea ~i intretinerea animalelor tratate
Pentru reintoarcerea cainilor in zona de unde au fost prinsi, Ia cererea colectivitatii sau grupului local
acestia isi vor asuma in scris raspunderea pentru hranirea si ocrotirea cainilor tratati, cu interdictia de a-i Iasa
liberi din zona arondata de pe domeniul public; eliberarea lor se va face dupa sterilizare, vaccinare
antirabica, tatuare si aplicarea crotalierii sau zgarzii cu placuta numerotata
E) Eutanasierea cainilor fara stapan care sufera de boli cronice ~i incurabile, de ciitre personal
specializat
Daca nu au fost revendicati de stapani, adoptati de persoane fizice sau asociatii de pfbtectie a animalelor
cainii pot fi eutanasiati, conform prevederilor legale , de prevederile normelor europene si dupa intrunirea
comisiei eutanasierea cainilor se face numai de catre medicul veterinar care poseda atestatul de Iibera
practica eliberat de Colegiul Medicilor Veterinari.
Este obligatorie asigurarea spatiului pentru eutanasiere si depozitarea cadavrelor in vederea transportului Ia
incinerator- aceste spatii nu sunt deschise vizitarii persoanelor straine

CAP.VI. MOTIVELE CARE JUSTIFICA CONCESIONAREA SERVICIULUI PUBLIC DE
GESTIONARE A ANIMALELOR FARA STAPAN SI ECARISAJ
Motive de ordin legislativ
Conformarea cu legislatia in vigoare privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administare a
domeniului public si privat de interes local
Legislatia in domeniul serviciului public de gestionare a cainilor fiira stapan si ecarisaj este reprezentata de:
~ Ordonanta Guvernului nr.71 din 29 august 2002 privind organizarea si functionarea serviciilor
publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;
~ Hotararea Guvernului nr.955 din 2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a
Ordonantei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public si privat de interes local;
~ Ordonanta de Urgenta nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor
de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, modificata si completata
prin Legea nr.337/2006,
~ HG nr.71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare Ia atribuirea
contractelor de concesiune de lucrari pub lice si a contractelor de concesiune de servicii prevazute de
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006;
~ Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea programului de
gestionare a cainilor tara stapan ;
~ Legea nr.227 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.l55/200 1
privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan;
~. Legea nr.391 din 30 octombrie 2006 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. I 55/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fiira stapan ;
~ Legea nr.205 din 26 mai 2004 privind protectia animalelor;
~ Legea nr.9 din 11 ianuarie 2008 pentru modificarea ~i completarea Legii nr. 205/2004 privind
protectia animalelor;

Motive de ordin economico-financiar
Ca exemplu de buna practica, Ia Oradea problema cainilor fara stapan a fost rezolvata prin metoda
sterilizarii si returnarii si s-a ajuns de Ia 4.200 de caini comunitari in 2004 Ia 1224 in septembrie 2006. In
iunie 2011, conform numaratorii efectuate de Politia Comunitara Oradea, numarul cainilor fara stapan s-a
r'edus pana Ia 350. Programul de sterilizare se desfasoara in prezent in tot judetul Bihor si include si
sterilizarea cainilor cu stapan. De asemenea, in Lugoj, de Ia 2500 caini in 2008 s-a ajuns in prezent, prin
programul "Sterilizare si Returnare" Ia cca 235 caini.
Costuri ,sterilizare ~i returnare" versus ,prindere ~i eutanasiere"
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Referindu-ne Ia costuri, in conformitate cu informatiile oferite de site-ul FPCC - SOS Dogs Oradea,
costul sterilizarii si returnarii este de 8.6 Euro (TVA inclus) (include prindere, materiale sterilizare, hrana 5
zile), iar al prinderii si eutanasierii este de 28.9 Euro (TVA inclus) (include prindere, hrana 14 zile, materiale
eutanasiere, incinerare), iar in conformitate cu raspunsurile oficiale transmise de primarii din tara catre
Fundatia Nationala de Protectia Animale1or, sumele cheltuite de catre acestea pentru eutanasie variaza intre
62 ~i 100 Euro per caine (TVA inclus). Astfel, costurile cu eutanasierea sunt mult mai mari decat cele cu
sterilizarea si, mai mult, sunt permanente pentru ca ineficienta/eficienta scazuta a gestionarii prin eutanasie
implica o practica permanenta.Tot in conformitate cu informatiile obtinute, costurile estimative ale
programului "sterilizare si returnare" (incluzand si cainii cu detinator) este de 1 euro/cetatean in primul an,
scade Ia 0.75 euro/cetatean in anul II, apoi Ia 0.60 euro/cetatean in anuliii si anul IV, 0.50 euro/cetatean in
anul V, 0.40/cetatean in anul VI, 0.30 euro/cetatean in anul VII si VIII, iar in anu~ IX si X doar 0.20
euro/cetatean deoarece costurile vor fi necesare numai pentru programele de adoptie.
La Brasov in 2010-2011, nuniarul maidanezilor a scazut mult in urma infiintarii Politiei Animalelor
(serviciul care se ocupa de gestionarea cainilor fara stapan) .Primaria are in prezent un adapost de 600 locuri
unde sunt cazati cainii capturati si neadoptati.Anual, Primaria aloca pentru aceasta activitate in medie
100.000-200.000 de euro.Conform noului regulament animalele ce vor prinse pe domeniul public vor fi
castrate daca nu sunt revendicate In timp de proprietari. Totodata, In regulament se mentioneaza ca
eliberarea neautorizata de d'tini ~i pisici ~i a puilor lor de orice persoana fizidi sau juridica pe domeniul
public sau privat al municipiului Bra~ov constituie infractiune conform prevederilor Legii privind protectia
animalelor ~i se sanctioneaza cu lnchisoare de Ia 6 luni Ia 3 ani sau cu amenda penala de Ia 1.000 lei Ia
10.000 lei ~i confiscarea animalelor.
In municipiul Moinesti colaborarea cu Fundatia VIER PFOTEN Romania realizata prin incheierea unui

contract in anul 2010 si 2011 s-a dovedit eficienta dar nus-a mai prelungit si in anul 20 12.Acest program de
sterilizare condus de aceasta fundatie a atras fonduri si sprijin logistic din partea ONG-urilor din tara si din
strainatate precum si al iubitorilor de animate. Pede alta parte, solutiile care protejeaza viata si bunastarea
animalelor sunt in acord cu principiile de morala, cultiva respectul pentru viata, previne impactul psihologic
si moral deosebit de negativ al unor solutii crude, previne cresterea agresivitatii si agresiunilor individului in
cadrul societatii (uciderea animalelor creeaza senzatii de normalitate a unor situatii de drept infractionale).
In calculul de fundamentare se estimeaza capcitatea de cazare maxima pe zi a adopostului pentru 50 caini
si 5 pisici , pentru care se poate asigura hrana, intretinerea zilnica si tratamentele medicate necesare pentru
o perioada de un an de zile.
Scopt<l serviciului de gestionarii a animalelor fara stapan si ecarisaj nu este de a obtine profit,mentinerea lui

fiind motivata de protectia populatiei si de curatenia orasului.
Argumentele care stau Ia baza concesionarii serviciului de gestionare a animalelor fiira stapan si ecarisaj

constau in:
a)Reducerea cheltuielilor privind plata personalului propriu pentru operatiunile legate de capturare, transport
si predare Ia adaopst precum si reducerea cheltuielilor de investitii si exploatare pentru achizitonarea unui
mijloc special de transport, aceasta va reveni in sarcina operatorului;
b)Eiiminarea contractarii de servicii medicate veterinare separat care din acest moment vor trebui asigurate
obi igatori u (diagnosticarea,sterlizarea,eutansierea,etc.) de operator ;
c)Operatorul care preia concesiunea serviciului public de gestionarea a animalelor fiira stapan este incurajat
sa angajeze personal calificat si necalificat pe plan local, ceea ce va duce Ia scaderea numarului de someri :
d) Prin externalizarea activitatii catre un operator se poate obtine un rap011 optim intre pret (mic) al tarifelor
si calitate (ridicata) a serviciilor ce va permite Primariei municipiului Moinesti sa reduca costurile pentru
aceasta actvitate
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Motive legate de protectia mediului
a) Eliminarea posibilitatilor de poluare a domeniului public prin adapostirea animalelor Ia un adapost
specializat
b) Evidenta Ia zi a diinilor tara stapan:
Autovehiculele angrenate In activitatea de gestionare a cainilor tara stapan vor avea Ia bord un registru al
ma~inii In care se va completa:
-data ~i ora capturarii cainelui
- locu; exact de unde a fost capturat
- semnalmentele cainelui (culoare, talie, sex, etc)
- elemente particulare de identificare
- semnatura ~efului echipei
- alte observatii

CAP. VII. PROCEDURA DE LUCRU PENTRU DELEGAREA GESTIUNII
Etapele care trebuie realizate pentru concesionarea serviciului public de gestionare a animalelor fara

stapan si ecarisaj
Etapa 1 - Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului , Studiul de
oportunitate(fundamentare) si a Caietului de sarcini privind concesionarea serviciului de catre Consiliul
Local al Municipiului Moinesti
Etapa 2- Publicarea documentatiei de atribuire in SEAP ,primirea ofertelor pentru furnizarea serviciului
si evaluarea ofertelor.
Etapa 3- Negocierea si semnarea.contractuli_ti cu eel mai bun ofetiant.
CAP. VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
Termenul propus pentru incheierea procedurii de concesionare a serviciului public de gestionare a
animalelor fara stapan si ecarisaj este de 5 luni ,incluzaind finalizarea procedurii prin incheierea
contractului de concesionare pe o perioada de 5 ani cu concesionarul care a castigat licitatia.

CAP.IX.CRITERII DE ATRIBUIRE
Criteriul de atribuire utilizat pentru stabilirea ofertei castigatoare este , oferta cea mai
avantajoasa din punct de vedere economic"cu urmatorii indicatori :
I. Nivelul tarifului propus pentru activit~ltile prevazute a se executa anual, calculat pentru activitatile de
gestionare a animalelor fara stapan si ecarisaj de pe raza municipiului Moinesti.
2. Nivelul propunerii de investitii suplimentare finantate din venituri proprii sau alte venituri ale ofertantului.
3. Nivelul propus al redeventei acordat in pfocente.

Redeventa anuala propusa este echivalentul in lei a minim 2000 lei/an (1,7 %) din valoarea
contractului de concesionare.

Baza de calcul propusa privind fundamentarea valoarii contractului pentru concesionarea serviciului de
gestionare a animalelor fara stapan si ecarisaj din municipiul Moinesti este redata in anexa de mai jos.
Estimarile s-au facut tinand cont de servicii similare Ia nivel de municipii din Romania si datele
centralizate din activitatea compartimentului ecarisaj al Primariei municipiului Moinesti.
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ANEXA2/A
BAZA DE CALCULprivind valoarea contractului pentru Iucrari specifice serviciului de gestionare a
animalelor fara stapan si ecarisaj din municipiul Moinesti.In calcul se estimeaza capcitatea de cazare
maxima pe zi a adopostului pentru 50 caini si 5 pisici.
Denumirea prestatiei

U.M.

Capturare si transport Ia adapost a
cainilor adulti fara stapan
Capturare si transport Ia adapost a
tineretului canin < 3 luni, fara stapan
Triere ,deparazitare interna I externa a
cainilor
Vaccinarea antirabica caini DHPPI
Sterilizare -Castrare mascul canin
Sterilizare -Ovariectomie femele
canine
Intretinerea si hranirea in adapost a
populatiei canine I zi/an
Eutanasia cainilor
Capturare si transport Ia adapost a
pisicilor fara stapan
Deparazitare interna I externa a
pisicilor fara stapan
Castrare mascul -feline
Ovariectomie- feline
Intretinerea si hranirea in adapost a
feline:or I zi/an

Tarif ofertat
lei/U.M.
fi'iri'i TVA

Valoare de
contractare (lei)

buc.

50.00

250

buc.

25.00

100

buc.
buc.
buc.

10.00
15.00
92.00

350
350
200

3500
5250
18400

buc.

110.00

150

16500

buc.
buc.

3.00
45. 0

50
50

150/54000
2250

buc.

15.00

10

150

buc.
buc.
buc.

3.50
20.00
50.00

10
5
5

35
100
250

buc.

1.00

5

5/1800

Total /an
Total /5 ani

117.235
586.175

Sefservi iu UATAPC,
lng. Justina Petecuta

Avizat juridir<-W"
Jr. Gabriela

Cantitati
prognozate
mini me

Popesc~\_

Intocmit,

Ing~lu
10

12500

..

2500

