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CAIET DE SARCINI 
pentru achizitia Serviciilor de ad ă postire a animalelor aflate in pericol, 

ce fac obiectul unui ordin de plasare in ad ă post de pe raza judetului Ialomi ţ a 

1. Autoritatea contractant ă  
Autoritatea contractant ă  ests Judetul Ialomita, prin Consiliul Judetean lalomita, numit in continuare 

beneficiar 
Denumire: U.A.T. Judetul Ialomita — Consiliul Judetean Ialomita 
Adresa: Municipiul Slobozia, Piata Revolutiei, nr. I 
Web: www.cicnet.ro   
E-mail: cji@cicnet.ro  

2. Obiectul achizitiei 
Prin prezenta achizitie se urmă reste incheierea unui contract care va asigura Servicii de adăpostire 

a animalelor ce fac obiectal ordinului de plasare în addpost, de pe aria administrativ-teritorială  ajudefului 
lalomita ş i anume capturarea/preluarea/ridicarea, asistenta veterinar ă  de urgentă , inclusiv interventia 
chirurgical ă , transportul, cazarea, hr ă nirea, deparazitarea, vaccinarea ş i controlul bolilor animalelor, in 
conformitate cu prevederile Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor, republicald, modificatd prin 
Ordonan(a de Urgenta nr. 175/2020 pentru complektrea unor acte normative cu incidenjă  in protecţ ia 
animalelor, precum ş i pentru stabilirea unor meisuri organizatorice. 

3. Legislatie aplicabil ă  
• Legea nr. 205/2004 privind protectia animalelor, republicată ; 
• Ordonania de Urgenfei nr. 175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidentei 'in 

protectia animalelor, precwn si pentru stabilirea unor mă sw.i. organizatorice; 
• Ordinal ANSVSA nr. 31/2008 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 20572004 privind 

protecjia animalelor; 
• Ordinal ANSVSA nr. 72/2005 privind aprobarea Normei sanitare veterinare cc stabileste 

0 	 standardele minime pentru protecjia vireilor; 
E ---, 
o 	 • Ordinal ANSVSA nr. 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cc stabileste 
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• Ordinul WIDR nr. 143/40012002 pentru aprobarea Instructiu1i1or privind ad4postirea fi 
ingrijirea animale1or folosite în scopuri plintifice; 

• Reg. CE nr, 1/2005 privind protectia animalelor in timpul transportului „yi al operaflunilor conexe; 
• Legea 98/2016 privind achizitille publice; 
• HG nr, 395/2016 de aplieare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de acizitie 

publicd/acordului-cadru din Legea 98/2016 privInd achizitide pub lice, 

4. Conditii de ealitate a serviciilor 
prestatorul asigur ă  transportul animaletor co fac obiectul unui ordin de plasare in addpost en mijloace de 

transport autorizate sanitar-veterinar, dotate corespunz ă tor; 
- prestatorul asigur ă  pe toath durata deral ă rli contractutui mijloace de transport ş i personal calificat îi num ă r 
sufwient; 

prestatorul trebuie s ă  dispund de personal calificat care s ă  detină  aptitudinile si eapacit ă tile adecvate 
asigură rii activit ă tii de preluare a animalelor care fac obiectul ordinului do plasare in ad ă post, precum 
cunostinte necesare ingrijirli speciilor de animate donaostice ş i din fauna salbatic ă , care urmeaz ă  a fi plasate 
in ad ăpost, să  recunoascd semnele de boald sau alte modific ă ri survenite in compartimentul animalelor si 
să  le aduc ă  hi cunostinta medicului velerinar care asigur ă  asistenta de specialitate; 

addpostul de animale trebuie si aib ă  angajat sau s ă  detind un contract de prest ă ri servieii CU un medic 
veterinar autorizat in conditille legii; 

prestatorul asigur ă  că  fiecare animal va ft examinat la intrarea in ad ăpost in vederea evalu ă rii stdrii de 
să nă tate st a necesit ă tii de efectuare a interventiilor medicate; 
- prestatorut asigur ă cii toate serviciile medicate se vor efectua in deplin ă  concordatnţă  Cu norm& medicate 
veterinare aplicabile in domeniu; 
- prestatorul trebuie s ă  respecte eerintele minime de securitate neeesare pentru prevenirea i protectia 
impotriva ineendillor, astfel inch animalele s ă  poath ft evacuate rapid, In caz de urgenl ă ; 

prestatorul asigur ă  că  spatiile  dc cazare vor ft construite din tnateriale care pot ft cur ă tate ş i dezinfeetate 
ti$or, cu facilită ti pentru cazare, hr ănire si adă pare, in fanctie de specie, cu delimitare evident ă  intre boxele 
in care stint cazate animate din specii diferite; 

prestatorul asigurd c ă  flee= ad ăpost va detine o inc ăpere dotată  coresponză tor, in care medicul veterinar 
va efeetua interventii ehirurgicale, tratamente specifice, asistent ă  sanitară  veterinard de urgent ă , vaceinari 
situ alte servicii specifice; 
- in ca,zul unor epizootil care implied o boal ă  cu declarare obligatorie, in situatia in care autorit ă tile 
eompetente dispun capturarea si mai departe izolarea unor animate, acestea nu vor face obiectul acestui 
serviciu. 

5. Deserierea servicidlor 
UAT Judetul Ialonaila are obligatia de a asigura en caracter obligatoriu si permanent servicii publ ice 

de adăpostire a animalelor cc fez object al ordinutui de plasare prin ineheierea unor contracte cu gradini 
zoologiee, acvarti publiee §i centre de reabilitare ,yi/sau ingrijire pentru animalek din fauna seilbaticel, 
inclusiv cele detinute de organize-01 neguvernamentale de protectie a animalelor; adc7posturi pentru cdini 
feird stdpcin sau a altor addposturi pentru animale domestice, inclusiv cele definute de organizafii 
neguvernamentcde de protectle a animcdelor ş i semnarea contractulid, clupd caz, conform legislatiei in 
dom.enitd achizittilor publice, 

În exercitarea atributiilor de serviciu politistii din cadrul Politiei Roindne care constat ă  c un animal 
se and intr-o stare de pericol emit, de indat ă , ordirt de plasare a animalului in adapost pentru o perioadd de 
45 de zile. 

Ordinul de plasare a animalului cuprinde in mod obligatoriu mentiuni. Cu privire la: 
a) data ora i local, uncle este emis; 
b) numele, prenumele, calitatea si unitatea de politic din care face parte politistul care il unite; 
c) date care sit asigure identificarea detindtorului animalului, dad. ' acesta este cunoscut; 
d) date care sit asigure identificarea anirnalului pentru care se dispune plasarea in ad ă post; 
e) descrierea motivelor de fapt care an determinat dispunerea m ă surii i indiearea surselor de infonnare pe 
baza că rora a fast evaluat ă  situaţ ia de fapt $i starea fizicd a animalului; 
f) temeiul de drept pentm emiterea acestuta; 
g) data la care incoteaz ă  aplicarea m ă surii de plasare îri ad ă post a aniraalului; 



h) clreptul de a contesta ordinul de plasare a animalului in a.d ă post, termenul de exercitaxe a aeestui cfrept si 
instanta la care se poate depune eantestatia, 

Orclinul de plasare a animalului In ad ă post se comunic ă : 
• Prestatorului responsabil de prestarea sorviciului; 
• Spre stibară  UAT Judetul Ialomita; 
• Detină torului animalului (dac ă  i se cunoaste identi(atea), 

Prestatoral are obligatia de a respecta prevederile Ordinului A.N.S.V,S.A. na 31/523/2008 pentru 
aprobarea Nonnelor metodologiec do aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor, 

Serviciile publiee eonstau  în aapturarea/preluarea/ridicarea, asistent ă  veterinara de urgent ă , inelusiv 
interventia chirurgical ă , transportul, cazarea, hr ă nirea, deparazitarea, vaecinarea i controlul bolifor 
waimalelor, de pe aria administrativ-teritorial ă  a Judetului Ialomita, conform legislatiei sanitar-veterinare 
în vigoare. 

Informarea prestatorului Cu privire la existenta unor animale care far obieetul unui ordin de plasare 
in adăpost se va face telefonic de cane persoana responsabil ă  din eadral Inspectoratului Judetean de Politie 
Ialomita, care in exercitarea atributiilor de servieiu constat ă  eă  animalul este intr-o situatie de perked. 

Prestatorul are obligatia de a r ă spunde permanent la un num ă r de telefon indicat de acesta. 
Ordinul de plasare a animadului in ad ă post se pane in executare de inclat ă  de că tre personalul care 

asigură  prestarea serviciilor publice, în prezertta politistului care 1-a emus si se comunic ă  entită tii 
responsabile cu prestarea, serviciului de ad ă postire a animalului, precum si detină torului animalului, dac ă  
aeesta este cunoscut. 

Politistul aonsemneaz ă  intr-un proces verbal modalitatea de punere In exam:tare a ordinului de 
plasare a animalului in ad ă post, mention ă nd In mod obligatoriu dateic privind ad ă postul in care urmează  a 
fi plasat animalul si mijlocul de transport utilizat. 

În scopul preluă rii in custodie temporar ă  sau restituirii Cate detin ă tor, in conditiile legit, UAT 
Judetul Ialomita pune la dispozitie, pe site-ul propriu, informatiile privind animalele care far object al 
ordinelor de plasare in ad ăpost, In termen de maximum 10 zile de la emiterea aeestor ordine, informatii 
furnizate de ditto prestatorul de servicii. 

După  evaluarea st ă xii de s ă nă tate, aninaalele cazate in ad ă posturile de animate pot fi date in eustodie 
temporar ă  tutor organizatii neguvemamentale de protectie a animalelor, la eererea acestora, dac ă  fac dovada 
indeplinirii conditiilor de ad ăpostire ş i ingrii ire, Anirnalele date in eustodie temporar ă  se restituie 
adă postului, Ia carerea acestuia. 

Detină torul anirrialului poate solioita UAT Tudetul Ialomita, restituirea anirnalului plasat In aclă post, 
In termen de rataxir_num 30 de zile de .la  data la care inceteaz ă  apliearea mă surii de plasaae in ad ăpost. Prin 
exeeptie, -detirtă torii animaielor plasale Tn—Aibst pot solicita restituirea animalului ş i in perioada de 
aplieare a mă surii de plasare in ad ăpost, dac ă . fac dovada că  animalul a fost pierdut i de aceea a fost 
considerat pe nedrept abandonat. 

În situatia restituirii, detin ă tond axe obligatia de a pl ă ti că tre prestator to ate cheltuielile efectuate Cu 
acordarea serviciilor anitnalului aflat in pericol, incepand cu asistenta veterinar ă  de target*, inclusiv 
interventia ebirurgical ă , la novel; hră nirea, cazarea, deparazitarea, vaccinarea si eontrolul bolilor 
diagnostieate la animalul aflat In ad ăpost. 

În situatia in care se cunoaste proprietarul animalului abandonat, prestatorul se poate indrepta in 
instant ă  in vederea recuper ă'rii cheltuielilor efectuate cu animalul respeetiv. 

Animalul pJasat In adă post nu se restituie detin ă torului dac ă  animalul face obieutul unei m ă suri 
asiguratorii sati de confiseare hi cadrul procesului penal on al tmei m ă suri de confiscare in rnaterie 
eontraventional ă „ 

Apliearea m ă surii de plasare in ad ăpost inceteaz ă  la data expirtirii perioadei de 45 de zile prev ă zute 
sau in interiorul acestei perioade, la data pronunt ă rii de axe iAttifira—ditaira'676."6513{STitiSa solutiei 
de suspendare sau de anulare a orolinului de plasare a animalului In ad ă post. 

Animalul plasat  in adăpost se considară  abandonat dad, delin ă torul nu solieită  restituirea acestuia 
In terrnen de 30 de zile de la data la care inceteaz ă  aplicarea m ă surilor de plasare in ad ă post. 

În cazul animalelor s ă lbatice, dup ă  data expiră rii perioadei de 45 de zile de la aplicarea m ă surii de 
plasare In ad ăpost si dac ă  starea de s ă nă tate a animalului este bung, se va proceda la eliberarea in babitatul 
lor natural, in rn ă sura in care prin aceasta nu se perieliteaz ă  54'116W:ea public ă , in conformitate cu prevederile 
legate aflate in vigoare. Dac ă  stares animalului s ă lbatia este consideratä buna de c ă tre medicul veterinaa, 



lox natural, in na ă sura in care pin aceasta nu se perieliteaz ă  sănă tatea public ă , hi conformitate cu 
prevederile legate aflate hi vigoare. Daa ă  starea animalului s ă lbatie este considerat ă  blind de e ă tre medial 
veterinar, acesta poate, in scopul prevenirii amprent ă rii, pentm a elirnina stresul animalului ş i pentru a-i 
protej a viata,, s ă  dispună  eliberarea itnediat ă  a animalului s ă lbatie in habitatul s ă u natural. in cazul 
speciilor de interes cinegetic se va agrea eliberarea.respectiv ă  cu fondul de vdn ă toare uorespunz ă tor. 

Animalele de companie considerate abandonate, pot face object al adoptiitor de c ă tre persoanele 
interesate, in baza evalu ă rli de că tre organizatie a doritorului pe baza unui contract de adoptie care 
eurpinde responsabilit ă tile noului stă pAri. 

Animatele abandonate vor infra sub ineidenta legilor în vigoaxe pentru astfel de situatii, urmand 
fi valorificate, adoptate sau dup ă  caz eliberate in babitatal lor natural. 

6. Doeumente solieitate prestatorulai peutru ealificare ş i modalitatea de plati 
6.1. Doeumente sodeitate prestatorudui pentru ealificare; 
- si. fac ă  dovada  c. dispune de personal califieat (minim 1 persoan ă  cel putin Cod COR 921201 ) care s ă  
detin ă , aptitudinile ş i eapacită tile adecvate asigur ă rii activită tii de preluare a animale1or care fae obiectul 
ordinului de plasare in ad ă iaost, precum ş i eunostinte neeesare ingrijirii speciilor de animale domestiee 
din fauna s ă lbatic ă  care urmeaz ă  a fi plasate in ad ă post; 

certificat de atestare eliberat de Colegiul medicilor veterinari pentru medieul veterinar care cleserve ş te 
adă p ostul; 

să  fac ă  dovada autoriz ă rii sanitar-veterinare ş i  a autoriză rii privind proteetia mediutut, pentru 
desf4urarea activit ă tilor privind eapturarea/pretuaxea/ridicarea, dup ă  eaz, a animatului aflat in pericol, 
asistentl veterinard de urgenfă , inclusiv interventia chirurgleat ă , la nevoie, transportul, deparazitarea, 
vaceinarea ş i controlul bolilor identificate, dae ă  este cazul, conform legislatiei sanitar-veterinare, cazarea 
ş i hră nirea anirnalttlui pc perioada ad ă postirii acestuia, in eonditiile prev ă zute de legistatia in vigoare, 
aplicabil ă  in acest domeniu; 

s ă , detină  (in proprietate, prin inehiriere, comodat etc.) spatii pentru cazarea (in conformitate cu 
prevederile legate) oric ă ror speeii de animate colectate de pe aria achninistrativ-teritorial ă  a Judetului 
Ialomita. Spatiile trebuie s ă  fie autorizate din punct de vedere sanitar-veterinat. Pentru indeplinirea 
obligatiilor contract-unit, prestatorul poate utiliza rnai multe spatii distincte, in funetie de categoria de 
animate pe care le ad ă poste ş te; 
• să  fac ă  dovada detinerii mijloacelor de transport spocializate, autorizate sanitar-veterinar, care 
indeplinese eonditiile impuse de legislafia in vigoare privind transportut anirnalelor; 
- să  aibă  incheiat un contract cu a unitate de eearisare/rieutralizare a cadavrelor, autorizat ă  sanitar-
veterinar, sau s ă  detind instalatii proprii de incinerare, autorizate conform prevederilor Regulamentului 
CE nr, 1069(2009, 

Cerintele din caietal de sareini sunt considerate ca obligatorii ş i minimale, sens in care once 
propunere tehnic ă  va fi Math' in consiclerare, nurnai iii m ă sura in care aceast ă  propunere asigur ă  ml nivel 
eatificativ eel putin egal cu cerintele din caietal de sareini, 
6.2 Modalitatea de plaa 

Achizitorul va pl ă ti serviciile in tran ş e lunare egale indiferent de num ă rul de animale pentru care 
s-a emus ordin de plasare 

Prestatorul va tine lii zi documentele en privire la prestarea serviciului în conformitate cu 
legislatia specific, documente cc vor fi trausmise ş i UAT Judetul Ialomita spre clecontare. 

Plata serviciilor se va efectua in temien de 30 de zile de la inregisttarea facturii fiscale (coreet ă  ş i 
completă ) la sediul achizitorului insotit ă  de procesul verbal do receptie a doeumentelor cu privire la 
prestarea serviciilor semnat Era obiectiuni de achiA.tor. 

Oferta  vii cuprinde ş i tarifele practicate, separat, pentru fieeare dintre eele patru categorii de 
animate in parte,luand lxi considerare unn ă toarele categorii de servicii: 

1) Animate să lbatice de talie mare ş i domestice .de talie mare (bovine, cabaline) 
- capturare/preluare (lei fă .ră  TVA); 
- transport/km (lei far TVA); 
- cazare/hran ă /zi (lei fad TVA); 

asistenta veterinar ă , tratamente, interventii ehirurgicale (lei fă rd TVA). 



- transport/km (lei fă ră  TVA); 
- cazare/hran ă /zi (lei tă ră  TVA); 
- asistentă  veterinar ă , tratamente, interventii chirurgicale (lei tă ră  TVA). 

3) Animale să lbatice de talie mica ş i domestice de talie mica' (c ă ini ş i pisici) 
- capturare/preluare (lei fă r& TVA); 
- transport/km (lei tă ră  TVA); 

cazare/hran ă /zi (lei fă ră  TVA); 
- asisten ţă  veterinar ă , tratamente, interven ţ ii chirurgicale (lei fă ră  TVA). 

4) P ă să ri să lbatice ş i domestice, alte animate ş i p ă să ri de companie 
- capturare/preluare (lei f ă ră  TVA); 
- transport/km (lei fă ră  TVA); 
- cazare/hran ă Jzi (lei fait TVA); 
- asistent ă  veterinară , tratamente, interven ţ ii chirurgicale (lei fait TVA). 

7. Durata contractului: 
Durata contractului este del.ArLde la data semn ă rii de că tre ambele pă rţ i 
Executarea contractului incepe la data semn ă rii de c ă tre ambele p ă rţ i. 

8. Criteriul de atribuire este pretul cel mai sc ă zut 

Prezentul caiet de sarcini face parte integrant ă  din documenta ţ ia de atribuire ş i stabileş te conditiile 
de desfăş urare a activit ă tilor specifice serviciilor de capturare/preluare/ridicare, dup ă  caz, a animalelor 
aflate în pericol, asistent ă  veterinară  de urgentă , inclusiv interventia chirurgical ă , in nevoie, transportul 
animalelor capturate/preluate/ridicate al ad ă .post, deparazitarea, vaccinarea ş i controlul bolilor identificate, 
conform legisla ţ iei sanitar-vaterinare, cazarea ş i hră nirea animalelor pe perioada ad ă postirii acestora, in 
conformitate cu prevederile Legii nr. 205/2004 privind protec ţ ia animalelor, republicatd, modificat ă  prin 
Ordonanta de Urgen ţă  nr. 175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incident& in protectia 
animalelor, precum ş i pentru stabilirea unor m ă suri organizatorice. 

Director executiv, 
Cristian Viad 

intocniit, 
Ro iiyss Micu 
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