
                                                           APROBAT  

                                                             PRIMAR  

                                                        Dragoș CHITIC 

 

                                                             AVIZAT  

                   SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  

                                                   Oana SÂRBU      

CAIET DE SARCINI 

pentru delegarea serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Piatra Neamț 

 prin contract de concesiune 

CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE 

Art.1.(1) - Prezentul caiet de sarcini a fost stabilit pe baza legislației in vigoare și 

precizează conditiile minime în care trebuie să se desfășoare activitatea de gestionare a câinilor 

fără stăpân în Municipiul Piatra Neamț. 

(2) - Caietul de sarcini se intocmește prin grija aparatului de specialitate al 

Primarului și a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț, care are obligatia de a hotari 

modul de delegare a gestiunii serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân, precum si 

documentele de pregatire a procedurii de licitație publica. 

(3) - La procedura de licitație publica privind delegarea prin concesiune a 

serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân pot participa persoane juridice, de drept 

public sau privat, care au competenta si capacitatea de a presta servicii în domeniul protectiei 

animalelor, având obligatia ca in termen de 2 săptămâni de la semnarea contractului să-și deschidă 

punct de lucru pe raza Municipiului Piatra Neamț. 

CAPITOLUL II         OBIECTUL CONCESIUNII 

A. Datele de identificare a serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân 

Art.2.(1) - Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân care face obiectul 

procedurii este: Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân. 

(2) - Concedentul Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân este 

Municipiul Piatra Neamț., care va pune la dispozitia concesionarului adăpostul de câini situat 

in mun. Piatra Neamț, anexa Vânători, str. D. Bolintineanu si este  compus din: 
Nr 

inventar Denumire bun Data PIF Valoare 

12956 

IMOBIL ADAPOST DE CAINI COMUNITARI STR D BOLINTINEANU FN  

CTR DONATIE AS *PRIETEN CREDINCIOS* 29.08.2013 402,338.31 

13739 RETEA ELECTRICA ADAPOSTUL DE CAINI   20.12.2015 8,003.63 

13939 BAZIN VIDANJABIL 28 MC ADAPOST CAINI BOLINTINEANU   13.10.2016 47,247.75 

13940 IMPREJMUIRE GARD ADAPOST CAINI   13.10.2016 66,783.64 

13942 BOXA ADAPOST CAINI   13.10.2016 7,072.62 

13943 BOXA ADAPOST CAINI   13.10.2016 7,072.62 

13944 BOXA ADAPOST CAINI   13.10.2016 7,072.62 

13945 BOXA ADAPOST CAINI   13.10.2016 7,072.62 

13946 BOXA ADAPOST CAINI   13.10.2016 7,072.62 



13947 BOXA ADAPOST CAINI   13.10.2016 7,072.62 

13948 BOXA ADAPOST CAINI   13.10.2016 7,072.62 

13949 BOXA ADAPOST CAINI   13.10.2016 7,072.62 

13950 BOXA ADAPOST CAINI   13.10.2016 7,072.62 

13951 BOXA ADAPOST CAINI   13.10.2016 7,072.62 

13952 BOXA ADAPOST CAINI   13.10.2016 7,072.62 

13953 BOXA ADAPOST CAINI   13.10.2016 7,072.62 

13954 BOXA ADAPOST CAINI   13.10.2016 7,072.62 

13955 BOXA ADAPOST CAINI   13.10.2016 7,072.62 

13956 BOXA ADAPOST CAINI   13.10.2016 7,072.62 

13957 BOXA ADAPOST CAINI   13.10.2016 7,072.62 

13958 BOXA ADAPOST CAINI   13.10.2016 7,072.62 

13959 BOXA ADAPOST CAINI   13.10.2016 7,072.62 

13960 BOXA ADAPOST CAINI   13.10.2016 7,072.62 

13961 BOXA ADAPOST CAINI   13.10.2016 7,072.62 

13962 BOXA ADAPOST CAINI   13.10.2016 7,072.62 

13963 BOXA ADAPOST CAINI   13.10.2016 7,072.62 

13964 BOXA ADAPOST CAINI   13.10.2016 7,072.62 

13965 BOXA ADAPOST CAINI   13.10.2016 7,072.62 

13966 BOXA ADAPOST CAINI   13.10.2016 7,072.62 

13967 BOXA ADAPOST CAINI   13.10.2016 7,072.62 

13968 BOXA ADAPOST CAINI   13.10.2016 7,072.62 

13969 BOXA ADAPOST CAINI   13.10.2016 7,072.62 

13970 BOXA ADAPOST CAINI   13.10.2016 7,072.62 

13971 BOXA ADAPOST CAINI   13.10.2016 7,072.62 

13972 BOXA ADAPOST CAINI   13.10.2016 7,072.62 

13973 BOXA ADAPOST CAINI   13.10.2016 7,072.62 

13974 BOXA ADAPOST CAINI   13.10.2016 7,072.62 

13975 BOXA ADAPOST CAINI   13.10.2016 7,072.62 

13976 BOXA ADAPOST CAINI   13.10.2016 7,072.62 

13977 BOXA ADAPOST CAINI   13.10.2016 7,072.62 

13978 BOXA ADAPOST CAINI   13.10.2016 7,072.62 

13979 BOXA ADAPOST CAINI   13.10.2016 7,072.62 

13980 BOXA ADAPOST CAINI   13.10.2016 7,072.62 

13981 BOXA ADAPOST CAINI   13.10.2016 7,072.62 

13982 BOXA ADAPOST CAINI   13.10.2016 7,072.62 

13983 BOXA ADAPOST CAINI   13.10.2016 7,072.62 

13984 BOXA ADAPOST CAINI   13.10.2016 7,072.62 

13985 BOXA ADAPOST CAINI   13.10.2016 7,072.62 

13986 ALEI ADAPOST CAINI   13.10.2016 61,506.88 

998841 TEREN  VANATORI AD CAINI - DEP ECOL 3400  MP  3400  MP 10.09.2008 63,240.00 

13987 INSTALATII SANITARE EXTERIOARE   13.10.2016 17,976.87 

. 



 
B. Activitatea serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân a Municipiului Piatra 

Neamț va realiza următoarele: 

a) asigurarea cu personal necesar pentru prestarea serviciului, respectiv: 

 cel puțin un medic veterinar de liberă practică, angajat cu contract de munca sau prin 

contract de prestări servicii/colaborare cu un medic veterinar de liberă practică organizat in conditiile 

legii; 

 cel puțin doi tehnicieni veterinari angajați cu contract de muncă; - un șofer 

si minim patru muncitori pentru echipele mobile de capturarea câinilor fără stăpân, 

plus doi muncitori pentru curățenie, întreținere și supraveghere câini inclusive pe 

timp de noapte. 

b) strângerea câinilor fără stăpân, pe baza reclamațiilor scrise sau telefonice ale 

persoanelor fizice sau juridice; 

c) adopția sau adopția la distanță contra unei taxe sau cu scutire de taxa pentru 

organizațiile de protecție a animalelor; 

d) îngrijirea câinilor, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea (numai pentru câinii 

revendicați, adoptați sau adoptați la distanță) și înregistrarea lor într-o evidență unică; 

e) eutanasierea câinilor bolnavi și a celor care nu sunt revendicați, adoptați sau adoptați la 

distanță în termenul legal, cu respectarea normelor legale în vigoare, de către personalul specializat al 

serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân ; 

f) exploatarea adăposturilor temporare corespunzătoare pentru un număr minim de 300 

de câini, cu posibilități de extindere, cu avizul serviciului de specialitate sanitar-veterinar; 

g) asigurarea condițiilor prevăzute de normele legale pentru depozitarea cadavrelor de 

animale până la transportarea lor în vederea incinerării; 

h) asigurarea unui contract pentru incinerarea cadavrelor de animale cu o societate 

autorizată; 

i) obținerea avizelor veterinar- sanitare pentru adăpostul de câini. 

j) asigurarea logisticii necesare pentru capturare (autovehicul, dotare, etc). 

k) să întocmească Planul  de acţiune pentru gestionarea câinilor fără stăpân. 

C. Descrierea activității: 

Art.3 - Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân se realizează prin instituirea 

de norme privind capturarea, transportul, cazarea, îngrijirea si eutanasierea animalelor fără 

stăpân, care prezintă un grad ridicat de pericol social. 

Art.4 - Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân va asigura protecția câinilor, 

conform principiilor europene de protejare a animalelor, concomitent cu protecția cetățenilor din 

unitatea administrativ-teritorială în care funcționează. 

Art.5 - Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân va realiza următoarele: 

a) strângerea câinilor fără stăpân de pe domeniul public și privat al Municipiului 

Piatra Neamț ; 

b) capturarea câinilor fără stăpân, pe baza reclamațiilor scrise sau telefonice ale 

persoanelor fizice sau juridice, cât și din propria inițiativă, cu respectarea următoarelor reguli: 

 capturarea câinilor se va face de catre personalul angajat al concesionarului, care trebuie 

sa fie format din persoane instruite în acest sens; 

 capturarea câinilor nu se va face prin aplicarea unui tratament brutal, iar persoanele 

care capturează câinii fără stăpân vor fi în mod obligatoriu vaccinate antirabic; 



 

 persoanele care capturează câinii vor lucra în echipe de câte doi și vor purta echipamentul de 

protecție adecvat; 

 personalul calificat poate captura câinii cu crose speciale formate din tije de aluminiu, 

având la capăt o buclă care poate să gliseze sau care se poate strânge în jurul gâtului câinelui, pentru 

a permite persoanei calificate sa țină câinele la distanță și să-1 poată manipula. Bucla trebuie fixată 

la lărgimea dorită, pentru a evita strangularea animalului, mecanismul de declanșare rapidă find 

utilizat pentru eliberarea câinelui în caz de urgență sau atunci când este pus în cușcă. De asemenea, 

câinii mai pot fi capturați cu sarbacane sau arme cu săgeți care permit injectarea de produse 

imobilizante sau cu ajutorul cuștilor capcană, în care se introduce mâncare și care sunt dotate cu uși 

mobile care cad după intrarea animalului în cușcă. 

 câiini foarte agresivi, situați în spații inaccesibile sau suspecți de a fi turbați, vor fi 

imobilizați numai cu ajutorul sarbacanelor sau armelor pentru captura cu săgeată care utilizează 

gazul carbonic comprimat sau cu cartușe cu percuție pentru propulsarea unor seringi sau săgeți care 

permit injectarea cu produse imobilizante; 

- pentru imobilizare se vor utiliza numai substanțe aprobate de organele sanitar veterinare, prin 

injectare pe cale intramusculara, cu respectarea prescripțiilor medicale; poate fi utilizată și orice altă 

asociere de produse autorizate cu respectarea legislației în vigoare; 

 este interzisă utilizarea armelor pentru capturarea cățeilor, aceștia putând fi răniți grav; 

c) transportarea acestora la Adapostul Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan cu 

respectarea urmatoarelor: 

 autovehiculele de transport trebuie sa ofere animalelor siguranta, securitate, protectie 

impotriva intemperiilor naturii si aerisire adecvata; 

 cuștile în care vor fi transportați câinii vor fi alese in funție de talia animalului, ele 

trebuind sa fie mai lungi decat corpul animalului; 

 pentru animalele moarte respectiv bolnave vor exista cuști separate; 

 autovehiculele vor fi curate si vizibil marcate cu denumirea serviciului de gestionare a 

cainilor fara stapan si cu numarul de telefon; 

-autovehiculele trebuie sa fie dotate cu urmatorul echipament: plasa, scara, custi metalice sau din fibra 

de sticla, instrumente pentru prindere, trusa de prim ajutor; 

 șoferii autovehiculelor trebuie sa fie instruiți, să acorde ajutor animalelor bolnave; 

 se interzice efectuarea eutanasieiîin autovehiculele de transport pentru câini; 

d) adopția sau adopție la distanță sunt gratuite. Inainte de adoptie cainii vor fi sterilizati, 

vaccinati antirabic si microcipati; 

e) cazarea câinilor se va face la Adapostul Serviciului Public de gestionare a câinilor fără 

stăpân din Piatra Neamț, care va trebui sa indeplinească următoarele cerințe: 

 să permită cazarea câinilor în cuști separate pentru a reduce stresul asupra lor și pentru a 

putea controla bolile; 

 câinii vor fi separați dupa următoarele 

 stare de sănătate 

                                        vârsta 

                                        sex 

                                             grad de agresivitate 



 pardoselile vor fi executate din ciment care a fost etanșat si care permite o curatare si 

dezinfectare ușoară, iar pentru a evita băltirea apei in exces vor fi inclinate spre o retea de canalizare; 

 pereții dintre cuști trebuie să aibă cel puțin 185 cm înalțime, trebuie să împiedice scurgerea 

apelor si dejecțiilor de la o cușcă la alta; 

 pereții cuștilor vor fi confecționați din unul din următoarele materiale: cărămidă tencuită și 

vopsită; metal încastrat în beton; beton; plasă de sârmă. 

 cuștile exterioare pot fi confectionate din plasa pe stalpi metalici sau din lemn; 

 adăpostul trebuie să aiba drenaj și instalații corespunzătoare pentru depozitarea încărcăturii de 

deșeuri zilnice; 

- în toate zonele cu spații închise trebuie să existe un mijloc de circulare a aerului, fie cu ajutorul 

ventilatoarelor de evacuare, fie cu ajutorul unor ferestre care să poata fi deschise; 

   -         cuștile exterioare vor fi acoperite. 

f) Adăpostirea câinilor în cadrul centrului de gestionare a câinilor fără stăpân se va face după cum 

urmează: 

 in cuști individuale cu respectarea următoarelor dimensiuni: 

pentru câini de talie mare: 120 cm x 160 cm 

pentru câini de talie mijlocie: 110 cm x 148 cm 

pentru câini de talie mica: 91 cm x 122 cm 

cuștile comune nu trebuie să adapostească mai mult de 4 câini pe o suprafață de 6,5 mp; 

locurile împrejmuite trebuie să aibă următoarele dotări: 

 să existe apă potabilă în permanență; 

 vasele pentru alimentare sa fie curate și dezinfectate zilnic întotdeauna 

înaintea aducerii unui nou animal în cușcă; 

 vasele pentru alimentare sa fie așezate astfel încât câinii să nu poata urina sau 

defeca în ele și să poată fi curațate și dezinfectate ușor; 

 dacă spațiile nu sunt încălzite, se pun obligatoriu scânduri pentru odihnă; 

 pentru odihna câinilor, în anotimpul rece, pe scânduri vor fi așezate deșeuri 

textile sau deșeuri vegetale, care pot fi strânse și schimbate foarte ușor. 

Preluarea, înregistrarea, consultarea și trierea câinilor aduși în adăpost se face într-un spațiu destinat 

acestei activități, suficient de spațios și igienizat astfel încât să asigure spațiul necesar pentru mișcarea 

personalului, a persoanelor care vin pentru adopții. 

                  Tratarea câinilor se va face intr-un spațiu cu destinație chirurgie sau în mai multe spații 

funcție de capacitatea centrului, spații care vor respecta normele sanitar veterinare în vigoare. În 

aceste săli se vor efectua intervențiile sterilizare a animalelor, precum și eutanasierea. 

                   Controlul bolilor se efectuează zilnic fiecărui animal, orice eveniment medical va fi 

înregistrat în fișa individuală si în registru central. Examinarea se va face de către medicul veterinar 

sau în lipsa acestuia de tehnicianul veterinar. Personalul centrului va fi instruit să recunoască semnele 

de boală și să le aducă la cunostința personalului veterinar. 

                Hrănirea câinilor în adăpost se face dupa cum urmeaza: 

 puii in varsta de 6-12 saptamani vor fi hraniti de 3 ori pe zi, câinii în vârstă de peste 12 

săptămâni vor fi hrăniți de doua ori pe zi iar câinii de peste un an vor fi hrăniți o dată pe zi; 

 hrana administrată câinilor trebuie să respecte condițiile sanitar veterinare. 

                Întreținerea igienei se face prin curățirea, spălarea și dezinfecția fiecărei cuști sau boxe, 

operații efectuate zilnic și înainte de intrarea unui nou animal. Se va avea în vedere ca pe perioada 

efectuării curățeniei apa și dezinfectantul sa nu vină în contact cu animalele. 

                Eutanasierea câinilor bolnavi de către personal specializat al serviciului public de gestionare 

a câinilor fără stăpân. Această activitate se va efectua de către un medic veterinar cu substanțele 

prevăzute de legislația în vigoare și prin procedeele acceptate de normele sanitar veterinare, cu 

obligația ca procedeele și substanțele utilizate să nu provoace chinul animalelor. Se eutanasiează 



câinii bolnavi cronici, bolnavi incurabili și cei cu comportament agresiv sau câinii care nu au fost 

adoptați în termenul legal. Sunt supuși aceluiași tratament câinii fără stăpân abandonați și 

nerevendicați care nu au fost adoptați în termenul legal. 

           Această operație se va face doar de către medici veterinari care posedă atestatul de liberă 

practică eliberat de Colegiul medicilor veterinar, find strict interzisă oricărei alte persoane 

neautorizate.        

             -asigurarea adăposturilor temporare pentru câini, cu avizul serviciului de specialitate sanitar-

veterinar, unde pot fi cazați contra cost câini adoptați la distanță. 

             -asigurarea de spațiu pentru eutanasiere și depozitarea cadavrelor în vederea transportului la 

incinerator. Aceste spații nu sunt deschise vizitării persoanelor straine. 

               -dotarea cabinetului veterinar și a sălii de operație conform legislației. 
 

 

                                                CAPITOLUL III.  

CONDITII DE EXPLOATARE A SERVICIULUI PUBLIC DE GESTIONARE A CÂINILOR 

FĂRĂ STAPAN 

3.1. Conditii tehnice 

Art.6. (1) - Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân al Municipiului 

Piatra Neamț trebuie să asigure prestarea serviciului în regim de continuitate, cu 

respectarea condițiilor tehnice specifice fiecărei activități. 

(2) Toata baza tehnico-materiala existentă (teren, cladiri și dotarile aferente) 

și autovehiculele, trebuie folosite în exclusivitate pentru activitatea de gestionare a câinilor 

fără stăpân  din Municipiul Piatra Neamț 

3.2. Obiective de exploatare 

Art.7 - Obiectivele pe care trebuie să le atingă serviciul public de gestionare a 

câinilor fără stăpân din Municipiul Piatra Neamț sunt următoarele 

1) satisfacerea cerințelor și nevoilor comunităților locale; 

2) continuitatea serviciului; 

3) ridicarea continuă a standardelor și a indicatorilor de performanță a serviciilor prestate; 

4) dezvoltarea și modemizarea infrastructurii bazei de gestionarea câinilor fără stăpân; 

5) protecția și conservarea mediului natural; 

6) menținerea condițiilor sanitare în conformitate cu normele sănătate publică; 

7) îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor; 

8) dezvoltarea durabilă a serviciilor; 

9) protecția animalelor, cu evidențierea măsurilor de protecție pe etape de dezvoltare, în 

concordanță cu  normele europene  

10)  ameliorarea sănătăţii şi bunăstării câinilor din adăpost, stoparea înmulţirii necontrolate a 

câinilor de rasă comună, prevenirea abandonului şi a pierderii câinilor, facilitarea 

recuperării câinilor pierduţi, promovarea deţinerii responsabile a câinilor, reducerea 

apariţiei rabiei şi a altor zoonoze, reducerea riscurilor asupra sănătăţii oamenilor, prevenirea 

agresivităţii asupra oamenilor şi animalelor, precum şi reducerea comerţului ilegal şi a 

traficului cu animale. 
 

3.3.Cantități de lucru 

Art.8.(1) - Se vor captura câinii fără stăpân de pe domeniul public și privat al municipiului 

Piatra Neamț(străzi, alei, parcuri, maluri de apa, etc.). 

(2) - Se vor supune câinii capturați la următoarele tratamente: 

                            -deparazitare 

                             -cazare 



                              -hrănire 

                             -tratament medical pe durata cazării 

                             -sterilizare numai pentru câinii revendicați, adoptati sau adoptați la distanță 

               - înapoiere către proprietar 

                             -eliberare pe baza de act de adopție 

                - eutanasiere cu respectarea prevederilor legale 

                              -neutralizare cadavre 

(3) Adăpostirea temporară a câinilor adoptați la distanță. 

(4) Cantitățile estimate si tarifele maxime ce pot fi ofertate în funcție de activitățile ce 

vor fi prestate de concesionar sunt redate in Tabelele de mai jos.  

Operațiunile se vor măsura în UM/ Cap de animal: 



a) Tabelul 1 

Nr 

crt 

Denumire prestație UM Tarif maxim 

acceptat 

Lei/UM 

Fără TVA 

Punctaj 

maxim 

acordat 

Tarif ofertat 

lei/UM 

Fără TVA 

1 Capturare și transport Buc. 36  

 

26  

2 Cazare( hrană, utilități și 

taxe imobile pentru 200 

câini/zi) 

zi 13   10  

3 Examen clinic general Buc 15  

 

4  

4 Eutanasiere Buc 50  

 

10  

5 Neutralizare Buc 40  

 

8  

6 Vaccinare Buc 20  

 

4  

7 Sterilizare(operație+plus 

tratament post operatoriu) 

Buc 207  

 

6  

8 Deparazitare internă-

externă 

Buc 15  

 

4  



9 Înregistrare RECS Buc 10  

 

3  

10 Microcipare Buc 20  

 

3  

11 Carnet de sănătate Buc 10  

 

1  

12 Pașaport Buc 10  

 

1  

 TOTAL   80 puncte  

 Cantitatea estimată a fost calculată la o medie de 40 câini/lună x 12 luni x 2 ani=960 
 Estimarea adopțiilor a fost facută pt 63% din câinii capturați. 
 Estimarea eutanasierilor a fost facută pt 37% din câinii capturați 

Valoarea estimată a contractului de concesiune pentru o perioada de doi ani este de  2.160.000 lei 

fara TVA- tarif . 

          3.4. Programul prestatiei 

Art.9 - Programul prestației se va stabili de concesionar, de comun acord cu concedentul, astfel încât 

acesta să conducă la reducerea numărului câinilor fără stăpân din municipiu. 

 

 

 

 

          3.5. Dotari cu personal- utilaje 

Art.10 - Concesionarul își va dimensiona baza materială, personalul, autovehiculele și echipamentele 

pentru capturarea si transportul, câinilor fără stăpân, în funcție de numărul estimat al acestora, având în 

vedere suprafețele domeniului public și privat ale municipiului Piatra Neamț. Concesionarul asigură 

încadrarea în Serviciul public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Piatra Neamț, a doi 

tehnicieni veterinari pentru evidenta si supraveghere iar identificarea și înregistrarea câinilor fără stăpân 

se va efectua exclusiv cu un medic veterinar  de libera practică, angajat cu contract individual de muncă 

sau prin contract de prestări servicii/colaborare cu un medic veterinar de liberă practica organizați 

conform legii.  

Art.11. - Concesionarul este obligat să facă dovada deținerii a unui autovehicul amenajat special pentru 
transportul câinilor capturați, la ofertei. 

Art.12. - Numărul personalului cât și a dotărilor se vor stabili de catre concesionar în funcție de 

estimările referitoare la populațiile de câini fără stăpân, dar nu mai puțin de numărul personalului 

cerut la Cap.II, lit B din prezentul Caiet de sarcini. 

 



3.6. Tehnologii 

Art.13. - Concesionarul va prezenta în documentația de oferta conceptia proprie privind 

modalitatea de organizare si functionare a serviciului de gestionare a cainilor fara stapan si de transport al 

cainilor fara stapan, cu referire la autovehiculele din dotare folosite, la modul de asigurare a 

coeficientului de utilizare a acestora, facilitatile oferite, etc. 

Art.14. - Concesionarul va prezenta planul de control, monitorizare si dispecerizare a 

activităților. 

3.7. Objective de ordin economic 

Art.15.(1) - Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân va urmări să realizeze un 

raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului și un echilibru între riscurile 

și beneficiile asumate prin contract. 

                  (2) - Structura și nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestației și vor fi 

în conformitate cu prevederile legale. 

3.8. Obiective de mediu 

Art.16. (1) - Pe perioada derulării contractului, se vor respecta condițiile impuse de avizul de 

mediu, dacă este cazul. 

(2) - Pe toata durata derulării contractului concesionarul va implementa 

condiționările ce se stabilesc prin acte normative emise de autoritățile sanitar veterinare competente, 

conform unor programe de conformare la cerintele sanitar veterinare. 

CAPITOLUL IV. SARCINILE CONCESIONARULUI IN DOMENIUL INVESTITIILOR 

Art(17) – Finanțarea investițiilor se asigură din următoarele surse: 

a) Fonduri proprii ale concesionarului; 

b) Alte surse. 

             2) – Investițiile efectuate de concesionar pentru modernizarea și dezvoltarea serviciului de 

gestionare a câinilor fără stăpân se vor amortiza pe perioada de derulare a contractului. După 

expirarea contractului investițiile efectuate în modernizarea adăpostului acestui serviciu (clădiri și 

padocuri) vor rămâne concedentului. 

            3)– Investițiile străine în serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân beneficiază de 

toate facilitățile legale în vigoare în momentul încheierii contractului. Facilitățile obținute se vor 

menționa în contract și vor fi pe  perioada stabilită până la încheierea acestuia. În situația obținerii de  

facilități ulterioare, contractul va fi modificat în mod corespunzător prin act adițional, semnat de 

ambele părți. 

         4)- Investițiile care se realizează din fonduri proprii ale concesionarului în construcții, clădiri și 

padocuri, după încetarea contractului, rămân în proprietatea concedentului. 

            5)-Toate investițiile se vor efectua doar cu acordul concedentului. 

C A P I T O L U L  V .  D U R A T A  C O N C E S I U N I I  

Art.18.(1) - Durata pentru care se incheie contractul de concesionare a serviciului public de 

gestionare a câinilor fără stăpân a Municipiului Piatra Neamț este de 2 ani. 

— In cazul în care concedentul nu dorește prelungirea contractului la expirarea 

acestuia, va anunța în scris concesionarul cu cel puțin 6 luni inainte de expirarea termenului contractual 

si va demara procedura de incredintare a serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân, conform 

procedurilor legale. 

(2)- Pe durata stabilită la alin.(1) se interzice concesionarului subconcesionarea serviciului public 

de gestionare a câinilor fără stăpân. 

 



CA PITOLUL VI .  REDEVEN ȚA  

Art.19.  1) Pentru serviciul concesionat, concesionarul va plăti o redevență lunară în cuantum 

de 1% din venitul realizat, care se va achita lunar în termen de 30 de zile da la data facturării  

                        2) – Redevența se va plati in - contul IBAN al concedentului 

RO58TREZ49121A300530XXXX - Trezoreria municipiului Piatra-Neamţ;. 

            3)- Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații dă dreptul 

Municipiului Piatra Neamț să ceară prestatorului penalitați în funcție de legislația în vigoare. 

CAPITOLUL VII. SANCȚIUNI 

Art.20. Pentru încălcări ale condițiilor de prestare a activității de gestionare a câinilor fără stăpân, 

concesionarul va fi sancționat dupa cum urmeaza: 

a) Neefectuarea capturarii câinilor fără stăpân la solicitarea concedentului în termen de 

maximum 48 de ore de la data comunicării, se sancționează cu 5% din contravaloarea prestației pentru 

luna respectiva. 

b) Neefectuarea succesivă pe o perioadă de trei luni de zile a mai mult de 10 solicitări ale 

concedentului, atrage rezilierea de drept a contractului, fără a mai fi necesară punerea în intârziere sau 

îndeplinirea vreunei formalități prealabile. 

c) Nerespectarea condițiilor sanitar veterinare de desfășurare a activităților de gestionare a 

câinilor fără stăpân constatate de către concedent sau alte instituții din domeniu, atrage dupa sine 

sancțiuni din partea concedentului, în temeiul legislatiei specifice. Repetarea de cel puțin 10 ori a 

abaterilor de la normele sanitar veterinare pe parcursul a trei luni de zile, duce la sancționarea cu 10% 

din valoarea prestației cumulate pe cele trei luni. 
 

 



  

CAPITOLULVIII.  

CUANTUMUL GARANȚIEI  DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE 

 
                    Art.21. – Garanția de participare la procedura de atribuire este 1% din valoarea estimată 
media anuală a contractului de concesiune fără TVA, respectiv 10800 lei.  
                                 Garanția de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de 
garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări în 
condițiile legii    

  CUANTUMUL GARANȚIEI  DE BUNĂ EXECUȚIE 

 

     Art. 22 –1) Concesionarul are obligația de a constitui pe cheltuială proprie garanție de bună execuție în 

favoarea concedetului în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului și va prezenta 

dovada constituirii acesteia.Garanția de bună execuție constituită legal de concesionar., va garanta plata 

oricăror penalități care se pot înregistra în favoarea concedentului, plata redevenței datorată concedentului, 

plata oricăror sume către concedent conform contractului, inclusiv ca urmare a neîndeplinirii de către 

conceisonar a obligațiilor asumate prin contract. 

 - 2) Valorea garanției de bună execuție a contractului reprezintă 5% din valoarea contractului fără TVA  

- 3)  În cazul în care pe parcursul contractului se suplimentează valoarea acestuia concesionarul are obligația 

de a complete garanția de bună execuție în corelație cu noua valoare a contractului 

- 4) Concesionarul va menține în vigoare pe toată durata contractului garanția de bună execuție în cuantumul 

stabilit la alin 2 

-5)Garanția de bună execuție se constiuie prin rețineri successive din sumele datorate pentru facturi lunare-â 

-6)În acest sens concesionarul are obligația de a deschide un cont la dispoziția concedentului la trezoreria 

Municipiului Piatra Neamț, iar suma inițială care se dpeune de către concesionar în contul de disponibil 

astfel deschis este de 0,5% din cuantumul garanșiri de bună execuțșie stabilit la alin. 2 

-7) Pe parcursul îndeplinirii contractului concedentul urmează să alimenteze contul de disponibil prevăzut la 

alin 6 prin rețineri successive din sumele datorate și cuvenite concesionarului până la concurența sumei 

stabilite drept garanție de bună execuție în contract și va înștiința concesionarul despre vărsământul efectuat, 

precum și despre destinația lui 

-8) Din contul de disponibil deschis la trezoreria municipiului Piatra Neamț pe numele concesionarului 

prevăzut la alin 6 pot fi dispuse plăți atât către concesionar, cu avizul scris al concedentului care se prezintă 

la trezoreria Municipiului Piatra Neamț, cât și de unitatea Trezoreriei Municipiului Piatra Neamț, la 

solicitarea scrisă a concedentului în favoarea căruia este constituită garanția de bună execuție 

-9) Concedentul are dreptul de a executa necondiționat garanția de bună execuție oricând pe parcursul 

îndeplinirii contracului de concesiune, în limita prejudicilului creat ca urmare a neîndeplinirii de către 

concesionar a obligațiilor asumate prin contract 

-10) Constituirea garanției de bună execuție nu reduce și nu limitează în niciun fel responsabilitatea 

concesionarului în legătură cu obligațiile care îi revin conform contractului și nu împiedică concedentul să ia 

și alte măsuri premise de legislația în vigoare sau de clauzele contractuale în legătură cu încălcarea de către 

concesionar a obligațiilor sale 

-11) Garanția de bună execuție poate fi executată de către concedent, în limita prejudicului creat numai după 

notificarea pretenției,  concesionarului, cu cel puțin 10(zece)  zile înainte, precizând obligațiile care nu au 

fost respectate precum și termenul acordat pentru remediere. Dacă concesionarul nu remediază prejudiciul în 

termenul acordat, concedentul va executa garanția de bună execuție, fără nicio altă notificare. În cazul în 

care prejudiciul produs concedentului este mai mare decât cuantumul garanției de bună execuție 

concesionarul este obligat să-l despăgubească pe concedent integral și întocmai 



-12) În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, concesionarul are obligația de a 

reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat 

-13) În cazul stingerii, expirării, anulării, sau încetării valabilității, din orice motiv, a garanției de bună 

execuție, concesionarul o va reface sau va constitui o altă garanție de bună execuție cu cel puțin 15zile 

înainte de stingere, expirare, anulare sau încetarea a valabilității și pentru o perioadă de valabilitate raportată 

la restul rămas de execuat 

-14) Nerespectarea de către concesionar a obligațiilor prevăzute alin 1, 2,3, 4, 12,13 reprezintă o abatere 

gravă a concesionarului de la îndeplinirea obligațiilor contractuale și conduce în mod automat la încetarea 

contractului 

-15) Concedentul va returna concesionarului garanția de bună execuție în terme de cel mult 14 zile de la data 

semnării procesului verbalde predare-preluare a bunurilor de retur prin care concesionarul restituie 

concedentului bunurile de retur odată cu încetarea contaractulu de concesiune( la termen sau înante de 

termen), dacă concedentul nu a ridicat pretenții asupra ei până la acea dată 

 

                           CAPITOLUL IX. CLAUZE REFERITOARE LA INCETAREA CONTRACTULUI 

Art.23. - Incetarea contractului se face in urmatoarele situatii: 

a) in cazul in care concesionarului i se retrage autoriza ția sanitar 

 veterinară sau aceasta nu este prelungită dupa expirarea termenului;
 

b) la expirarea duratei stabilite prin contract, dacă părțile nu convin, în scris, 

prelungirea acestuia; 

c) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală 

de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concedentului; 

d) în cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere, 

cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului; 

e) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, 

cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului; 

           f) cu acordul părților. 

                            CAPITOLUL X. EVALUAREA OFERTELOR 

Art. 24 (1) — Criteriul de atribuire:va fideclarat câștigător, ofertantul care a depus oferta cea 

mai avantajoasă din punct de vedere economic, pe baza criteriului de atribuire cel mai bun raport 

calitate-preț,  

(2) — Evaluarea se va face in funcție de punctajul final obținut în urma evaluării de 

către comisie, astfel: 

Nr. crt Denumire factor evaluare Punctaj maxim 

1.  Nivelul tarifului propus pentru activitățile 

prevăzute la art. 8 alin (4) , 

calculate pentru operațiunile in cadrul   

activitatii de gestionare a câinilor fără stăpân pe 

teritoriul Municipiului Piatra Neamț 

80 

  2. Nivelul redevenței 20 

 Total punctaj 100 



GHID DE ANALIZĂ ȘI INTERPRETARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE     

PENTRU EVALUAREA OFERTANTILOR 

CRITERIUL 1 

Punctajul pentru factorul de evaluare suma acordată pentru activitățile prevăzute la art. 8 alin (4), 

calculate pentru operațiunile în cadrul activității de gestionare a câinilor fără stăpân pe teritoriul 

municipiului se acordă astfel  

a)pentru nivelul cel mai mic al sumei se acordă punctajul maxim alocat ; 

b)pentru alt nivel al sumei decat cel prevăzut la lit. a) se acordă punctajul 

astfel:  

S(n) = [suma minimă / suma(n)] x punctaj maxim alocat 

Unde: S(n) — punctajul ofertei care se evaluează 

Suma minimă = suma cea mai mică din ofertele depuse 

 suma (n) = suma propusă de oferta care se evaluează 

CRITERIUL 2 

 

Punctajul pentru factorul de evaluare redevența anuală se acordă astfel  

a)pentru nivelul cel mai mare al redevenței se acordă punctajul maxim alocat ; 

b)pentru alt nivel al sumei decat cel prevăzut la lit. a) se acordă punctajul 

astfel:  

R(n) = [redevența maximă/ redevența(n)] x punctaj maxim alocat 

Unde: R(n) — punctajul ofertei care se evaluează 

Redevența maximă = redevența cea mai mare din ofertele depuse 

 Redevența (n) = redevența propusă de oferta care se evaluează 

NOTE: 

1) Pentru fiecare criteriu, ofertantul va preciza documentul/pagina /paragraful (sau 

direct - valorile), prin care consideră că iși maximizează punctajul în mod direct. 

2) Moneda utilizată pentru comparații va fi Leu 

3) Evaluările punctajelor se calculează cu minim 2 zecimale. 

4) Algoritmul de calcul pentru punctajele ofertanților este descris în cele ce 

urmează: 

Ofertantul cu cea mai buna valoare (VI) primește numărul maxim de puncte. 

Ofertantul care are urmatoarea valoare (V2) primește punctajul conform relației: 

V2/V1) * Nr. puncte aferente criteriului 
           Luând în considerare specificul acestui tip de serviciu, valoarea redevenței minimă acceptată de 

către concedent este de 1% din valoarea fără TVA a veniturilor încasate din serviciile prestate. Orice 

propunere financiară care va conține un nivel al redevenței anuale mai mic decât cel indicat la alineatul 

precedent va fi declarată neconformă în baza art. 93, alin.3)  din  Legea nr. 100 din 19 mai 2016 

privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de serviciiț 

         Ofertanții au obligația de a efectua o vizită în teren pe cont propriu, cu înștiințarea 

autorității contractante, ocazie cu care își vor culege toate informațiile necesare întocmirii ofertei 

 

 

 



 

OFERTA CU PUNCTAJUL TOTAL CEL MAI MARE ESTE 

DECLARATĂ CÂȘTIGĂTOARE. 

În caz de egalitate a punctajelor, departajarea se face prin compararea nivelului tarifului ofertat 

pentru activitățile prevazute la art. 8 alin (4), respectiv pentru activitățile prestate de la punctele 

1,2,3,4,5,6,7,8 calculate pentru operațiunile în cadrul activității de gestionare a câinilor fără 

stăpân pe teritoriul municipiului Piatra Neamț, suma cea mai mică find declarată caștigătoare. În 

cazul în care nivelul tarifului este același se va trece la reofertare în plic închis. 

 

CAPITOLUL XI - LEGISLATIE 

Art. 25- Legislația în domeniul delegării serviciului public de gestionare a câinilor fără 

stăpân este reprezentată de, este reprezentata de:  

-O.G. nr. 71/29.08.2002 organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public și privat de interes local, cu modificarile si completările ulterioare; 

-H.G. nr. 955/2004 aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului 

nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public si privat de interes local; 
    -O.U.G. nr. 155/21.11.2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără 
stăpân, cu           modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârea nr. 1059 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului 
de gestionare a câinilor fără stăpân 
-Legea nr. 227/23.04.2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân ;  

         -Legea nr. 391/30.10.2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor făra stăpân ; 
         -Legea nr. 258/2013 pentru modificarea si completarea Ordonaței de urgență a Guvernului 
nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor făra stăpân; 
            -Ordinul Ministrului Sănătații nr. 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă 
sănătate publica privind mediul de viață al populației; 

   -Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicata; 

-Legea nr. 9/11.01.2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 205/2004 privind 

protecția animalelor. 

-Legea nr. 60 din 24 martie 2004 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia 

animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003 

             -Legea nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii 

CAPITOLUL XI. DISPOZITII FINALE 

Art.26. - La procedura de achizitie publica pentru contractarea serviciului public de 

gestionare a câinilor fără stăpân a Municipiului Piatra Neamț pot participa numai persoane 

juridice, asociații sau fundații care desfășoară activități în domeniul protecției animalelor. 

Acestea vor contracta servicii veterinare, potrivit reglementarilor legale în vigoare. 

Prin fișa de date întocmită de Serviciul achiziții publice, din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Municipiului Piatra Neamț, vor fi stabilitate criteriile de calificare, conform 

prevederilor legale aplicabile în  materie. 

Art.27. - Caietul de sarcini se citește împreună cu Regulamentul de organizare și 

funcționare a serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân. 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                      Şef BAP, 

Director executiv Vespasian-Puiu FECIC                                              Orza Răzvan                                                    
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