
  
 

  

 
Direcția Arhitect șef             Aprobat, 
Nr._______/________          Fülöp Otilia 
             Arhitect șef 
              

 
 

Necesități minim obligatorii 

pentru Servicii de adăpostire pentru efectuarea serviciului public de adăpostire a animalelor pe 

raza județului Harghita, conform OUG nr. 175/2020. 

 

I. INTRODUCERE 

Necesități minime obligatorii fac parte integrantă din documentația de atribuire și constituie 

ansamblul cerințelor minime obligatorii pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant  

propunerea tehnică și financiară.  

II. INFORMATII GENERALE  

1. Denumirea achiziției:  Servicii de adăpostire pentru efectuarea serviciului public de 

adăpostire a animalelor pe raza județului Harghita, conform OUG nr. 175/2020., cod CPV: 

70333000-4 - servicii de adăpostire 

2.  Autoritatea contractantă: Unitatea Administrativ Teritorială JUDEȚUL HARGHITA cu sediul în 

Miercurea Ciuc, P-ța Libertății nr. 5 

3.  Sursa de finanțare: bugetul pe anul 2022. 

 

III. OBIECTUL ACHIZIȚIEI:  

Având în vedere punerea în aplicare a prevederile art. 24 și următoarele din Legea  nr. 

205/2004 rep. privind protecția animalelor și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 175. din 

14. octombrie 2020, pentru completarea unor acte normative cu incidență în protecția 

animalelor, precum și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice, a început demersurile 

pentru organizarea unui serviciu de adăpostire a animalelor care fac obiectul ordinului de 

plasare în adăpost, de pe aria administrativ-teritorială a Județului Harghita. Serviciul publice 
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operaționale de adăpostire a animalelor va fi organizat cu caracter continuu și permanent a 

animalelor ce fac obiect al ordinului de plasare în adăpost. 

Organizarea și funcționarea în cadrul Consiliul Județean Harghita a Serviciilor publice 

operaționale de adăpostire a animalelor ce fac obiect al ordinului de plasare în adăpost, precum 

și asigurarea serviciilor publice constând în capturarea/preluarea/ridicarea, asistența veterinară 

de urgență, inclusiv intervenția chirurgicală, transportul, cazarea, hrănirea, deparazitarea, 

vaccinarea și controlul bolilor animalelor, conform legislației sanitar-veterinare. 

 

 

IV. DESCRIEREA SERVICILOR SOLICITATE  

Polițiștii din cadrul Poliției Române care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, constată că un 

animal se afla într-o situație de pericol emit, de îndată, ordin de plasare a animalului în adăpost 

pentru o perioada de 45 de zile. 

Prin animal aflat într-o situație de pericol se înțelege animalul aflat în oricare dintre 

următoarele situații: 

1. animal care a fost rănit sau schingiuit; 

2. animal care a fost implicat în lupte între animale sau cu animale; 

3. animal domestic sau animal sălbatic captiv asupra căruia a fost practicat tirul; 

4. animal folosit pentru dresajul altor animale sau pentru a controla agresivitatea altor 

animale; 

5. animal domestic expus forțat la temperaturi foarte ridicate ori foarte scăzute; 

6. animal din speciile ecvidee, bovine, ovine și caprine aflat, fără supraveghere, pe căile de 

circulație publică. 

 

Polițistul emite ordin de plasare a animalului aflat într-o situație de pericol pe o perioada de 45 

de zile. 

Ordinul de plasare a animalului în adăpost cuprinde în mod obligatoriu mențiuni cu privire la:  

- data, ora și locul unde este emis;  

- numele, prenumele, calitatea și unitatea de poliție din care face parte polițistul care îl emite;  

- date care să asigure identificarea deținătorului animalului, dacă acesta este cunoscut;  

- date care să asigure identificarea animalului pentru care se dispune plasarea în adăpost 

(specia animalului, domestic/sălbatic, culoarea, talie mica/talie mare, etc.);  

- descrierea motivelor de fapt care au determinat dispunerea măsurii și indicarea surselor de 

informare pe baza cărora a fost evaluată situația de fapt și starea fizică a animalului;  

- temeiul de drept pentru emiterea acestuia;  



  
 

  

- data la care încetează aplicarea măsurii de plasare în adăpost a animalului;  

- dreptul de a contesta ordinul de plasarea a animalului în adăpost, termenul de exercitare a 

acestui drept și instanța la care se poate depune contestația.  

Ordinul de plasare a animalului în adăpost se comunică:  

- entității responsabile cu prestarea serviciului de adăpostire a animalelor; 

- spre știință Consiliului Județean Harghita; 

- deținătorul animalului (dacă i se cunoaște identitatea). 

Serviciile acordate animalului plasat în adăpost constau în următoarele: 

    - capturarea/preluarea/ridicarea, după caz, a animalului aflat în pericol; 

    - asistența veterinară de urgență, inclusiv intervenția chirurgicală, la nevoie; 

     - transportul animalului capturat/preluat/ridicat, la adăpost; 

     - deparazitarea, vaccinarea și controlul bolilor identificate, dacă este cazul, conform 

legislației sanitar-veterinare; 

     - cazarea și hrănirea animalului pe perioada adăpostirii acestuia. 

Ordinul de plasare a animalului în adăpost se pune în executare de îndată de către personalul 

care asigură prestarea serviciilor publice, în prezența polițistului care l-a emis. 

Poliţistul consemnează într-un proces-verbal modalitatea de punere în executare a ordinului de 

plasare a animalului în adăpost, menţionând în mod obligatoriu date privind adăpostul în care 

urmează a fi plasat animalul şi mijlocul de transport utilizat.  

Deţinătorul poate solicita entităţii care asigură prestarea serviciului public de adăpostire a 

animalelor restituirea animalului plasat în adăpost, în termen de maximum 30 de zile de la data 

la care încetează aplicarea măsurii de plasare în adăpost. Prin excepţie, deţinătorii animalelor 

plasate în adăpost pot solicita restituirea acestora şi în perioada de aplicare a măsurii de plasare 

în adăpost. 

În situaţia restituirii, deţinătorul are obligaţia de a plăti către Consiliul Judeţean Harghita toate 

cheltuielile efectuate cu acordarea serviciilor animalului aflat în pericol, începând cu asistența 

veterinară de urgență, inclusiv intervenția chirurgicală la nevoie, hrănirea, cazarea, 

deparazitarea, vaccinarea şi controlul bolilor diagnosticate la animalul plasat ȋn adǎpost. 

 Animalul plasat în adăpost nu se restituie deţinătorului dacă animalul face obiectul unei măsuri 

asigurătorii sau de confiscare în cadrul procesului penal ori al unei măsuri de confiscare în 

materie contravențională. 

Aplicarea măsurii de plasare în adăpost încetează la data expirării perioadei de 45 de zile 

prevăzute sau, în interiorul acestei perioade, la data pronunţării de către instanţa de contencios 

administrativ a soluţiei de suspendare sau de anulare a ordinului de plasare a animalului în 

adăpost. 

 



  
 

  

Animalul plasat în adăpost se consideră abandonat dacă deţinătorul nu solicită restituirea 

acestuia în termenul prevăzut. 

 

Prestatorul va asigura următoarele servicii: 

- va dispune de personal suficient, care este instruit astfel încât să deţină aptitudinile şi 

capacităţile adecvate asigurării activităţii de preluare a animalelor care fac obiectul ordinului de 

plasare în adăpost, precum şi cunoștințele necesare îngrijirii speciilor de animale care urmează 

a fi plasate în adăpost; 

- va asigura capturarea/preluarea/ridicarea animalelor pentru care s-a emis ordin de plasare în 

adăpost, în baza solicitărilor primite de la polițiștii din structura Poliției Române cu atribuții în 

protecția animalelor; 

- prestatorul va transmite o copie a ordinului de plasare în adăpost,  

- va asigura adăpostirea animalelor aflate într-o stare de pericol pe o perioadă de 45 de zile; 

- va asigura activitatea medicală sanitar-veterinară: asistenţă veterinară de urgenţă, inclusiv 

intervenţia chirurgicală, transportul, cazarea, hrănirea, deparazitarea, vaccinarea şi controlul 

bolilor animalelor colectate de pe aria administrativ teritorială a județului Harghita; 

-  va dispune de mijloace de auto de transport autorizate sanitar-veterinar, care îndeplinesc 

condițiile impuse de legislația în vigoare privind transportul animalelor; 

-  va dispune de spații pentru cazarea speciilor de animale specificate. Spațiile trebuie să fi 

autorizate din punct de vedere sanitar-veterinar. Pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, 

prestatorul poate utiliza mai multe spații, distincte, în funcție de categoria de animale pe care le 

adăpostește. 

- va asigura consultanță în organizarea acţiunilor de găsire a stăpânilor sau adopție a animalelor 

ce nu au fost revendicate de stăpânii lor la trecerea perioadei de adăpostire de 45 de zile; 

- va informa în scris de îndată reprezentanții Consiliului Județean Harghita cu privire la decesul 

animalelor (precum si motivul decesului, data , ora, etc,) pentru care s-a emis ordin de plasare 

în adăpost; 

- va asigura transmiterea informațiilor privind starea animalelor care fac obiectul ordinelor de 

plasare în adăpost către județul Harghita în termen de maximum 72 h – informații minime, 

însoțite de o fotografie a animalului și maximum 10 zile - informații privind starea animalului și 

perspectivele imediate, de la emiterea ordinelor de plasare. Informațiile vor cuprinde: datele de 

identificare ale animalului (dacă este cazul), o poză cu animalul, stadiul adopției acestuia, 

precum și orice alte informații relevante privind animalul aflat în adăpost. În cazul animalelor 

domestice mari și sălbatice care fac obiectul ordinelor de plasare în adăpost, se vor transmite 

către Consiliul Județean Harghita în termen de maximum 10 zile - informații privind starea 

animalului și perspectivele imediate, de la emiterea ordinelor de plasare; 



  
 

  

- va asigura toate demersurile necesare pentru salvarea animalului ce face obiectul ordinului de 

plasare în adăpost, cu excepția cazului în care, în urma verificărilor medicului veterinar, acesta 

constată că animalul suferă de boli incurabile sau are leziuni ce nu se pot trata sau care sunt 

incompatibile cu viața; 

 

Pe toată durata prestării serviciilor prestatorul trebuie să aibă încheiat un contract cu o unitate 

de ecarisare/neutralizare a cadavrelor autorizată sanitar-veterinar sau să deţină instalaţii 

proprii de incinerare, autorizate conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009. 

 

Prestatorul este obligat să presteze serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, să asigure asistenţă telefonică permanentă, 

disponibilă pe tot parcursul derulării contractului, pentru buna desfăşurare a activităţilor 

acestuia. 

 

 

V. OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE OFERTANTULUI DECLARAT CÂȘTIGĂTOR 

În vederea atingerii scopului general al achiziției: 

 Prestatorul își va desfășura activitatea în strânsă colaborare cu persoanele desemnate 

din cadrul Direcției Arhitect Șef a Consiliului Județean Harghita, va participa la toate 

consultările pe tema specifică. 

 Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele cerute în prezentul document; 

 prestatorul are obligația de a asigura personalul necesar care să acopere întreaga durată 

a contractului, și va asigura personal de specialitate pentru completarea și 

implementarea serviciilor. 

 Prestatorul va răspunde de execuţia la timp a obligaţiilor comandate şi de calitatea 

serviciilor, conform cerinţelor prezentului necesități minime obligatorii;  

 Prestatorul va realiza toate cerinţele respectând şi aplicând cele mai bune practici în 

domeniu; 

 Prestatorul este responsabil pentru prestarea serviciilor de calitate, conform cerinţelor 

din Necesitățile minime obligatorii; 

 în cazul în care prestarea serviciilor nu poate fi realizată din motive obiective, 

Prestatorul este obligat să anunţe beneficiarul în timp util dar nu mai puţin de 2 zile 

înainte de desfăşurarea acestuia, urmând ca Prestatorul să propună alte soluții similare 

pentru realizarea serviciului respectiv, acceptate de beneficiar. 



  
 

  

 Îndeplinirea necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate în contract 

atrage răspunderea părții în culpă, respectiv rezilierea contractului.  

 Prestatorul va răspunde pentru orice prejudiciu, pagubă sau pierdere directă sau 

indirectă cauzată prin acțiunile sau inacțiunile sale sau ale personalului său și va plăti 

achizitorului toate aceste daune. 

 Dacă prin modificări și completări ulterioare ale legislației se vor identifica situații și/sau 

condiții obligatorii care nu au fost prevăzute în achiziție, atunci noile prevederi vor fi 

preluate în contractul încheiat între Consiliul Județean Harghita și prestator, prin act 

adițional încheiat între părți.  

 Ofertanții pot oferi și alte condiții preconizate a fi favorabile unei bune desfășurări a 

activității acestui serviciu. 

 Nu este condiție obligatorie ca prestatorul sa dețină servicii medicale  și  servicii de 

adăpostire pentru toate speciile de animale, în acest sens se va menționa în contractul 

ulterior dinte părți pentru ce specii se vor presta serviciile menționate. 

În cazul în care nu are asigurat condițiile de mai sus, ofertantul poate depune oferta sub 

următoarele forme: 

- Prin asociere; 

- Prin subcontractare. 

În aceste cazuri ofertantul va completa și va prezenta în oferta tehnică un acord de 

asociere/subcontractare după modelul atașat. 

 

VI. VALOAREA ESTIMATĂ A ACHIZIȚIEI 

Prețul estimativ al capturării /preluării/ridicării, asistenței veterinară de urgență, inclusiv 

intervenția chirurgicală, transportul, cazarea, hrănirea, deparazitarea, vaccinarea și controlul 

bolilor unui câine, este de 16.806,72 lei fără TVA, acoperind serviciile solicitate pentru maxim 

10 ordine de plasare în anul 2022, cu un număr de maxim 15 animale (de specii diferite). 

Serviciile se vor executa în baza comenzilor beneficiarului, trimise cu fiecare ordin emis de către 

Politia animalelor. 

Plata contravalorii serviciilor se va face defalcat, în baza raportului de activitate detaliat 

elaborat de către prestator pentru fiecare ordin de plasare, respectiv comandă în parte. 

 

VII. DURATA CONTRACTULUI DE SERVICII 

Contractul se va încheia până la 31 decembrie 2022, cu posibilitatea de prelungire prin act 

adițional cu maxim 4 luni, până la 30 aprilie 2023. 



  
 

  

 

VIII. REDACTAREA OFERTEI 

 Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă. Nu se acceptă variante alternative. 

 Oferta va cuprinde propunerea financiară și tehnică.  

 Prestatorul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate 

informațiile solicitate cu privire la preț, precum și alte condiții financiare legate de 

obiectul contractului de achiziție publică, conform tabelului Anexat. 

 Propunerea tehnică va acoperi toate cerințele cuprinse în prezentul ”Necesități minime 

obligatorii”, în caz contrar oferta va fi respinsă ca neconformă. 

 Oferta se va redacta în limba română. 

 Valabilitatea ofertei trebuie să fie de minim 30 zile de la termenul limită de depunere. 

 Realizarea serviciului prestat se va face pe bază de contract.  

 Achizitorul își rezervă dreptul de a verifica modul de realizare corectă a serviciilor 

oricând în timpul executării acestora.  

 Anterior semnării contractului se va stabili pentru ce specii de animale vor fi prestate 

serviciile, conform dotărilor și tipului de adăpost deținut de prestator. 

 Resursele financiare necesare pentru contractarea serviciilor de 

capturare/preluare/ridicare, asistență veterinară de urgență, inclusiv intervenția 

chirurgicală, transportul, cazarea, hrănirea, deparazitarea, vaccinarea și controlul bolilor 

animalelor, se asigură din bugetul Județului Harghita. 

 Dacă prin modificări și completări ulterioare ale legislației se vor identifica situații și/sau 

condiții obligatorii care nu au fost prevăzute în momentul achiziției, atunci noile 

prevederi vor fi preluate în contractul încheiat între Consiliul Județean Harghita și 

prestator, prin act adițional încheiat între părți. 

 Criteriul de atribuire este: „În mod exclusiv prețul cel mai scăzut”, raportat la prețul total 

al unui pachet de servicii, conform centralizatorului de prețuri, anexat la ofertă. 



  
 

  

Pentru a fi considerate îndeplinite cerințele prevăzute în prezentul Necesități minime 

obligatorii, ofertantul va prezenta la depunerea ofertei următoarele documente: 

1. Dovada înregistrării/autorizării sanitar-veterinare a adăposturilor pentru animale 

și îndeplinirea condițiilor minime pentru funcționarea acestora, conform 

Ordinului nr.42/2021 pentru modificarea și completarea Normei sanitare 

veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a 

unităților/centrelor de colectare/exploatațiilor de origine și a mijloacelor de 

transport din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor, a unităților implicate 

în depozitarea și neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt 

destinate consumului uman și a produselor procesate; angajament ferm și acord 

de asociere (contract de subcontractare), dacă este cazul. 

2. Propunerea financiară, exprimată ferm în moneda „Leu” fără TVA, conform 

formularului de ofertă. 

3. Centralizatorul de prețuri-anexă la ofertă în funcție de speciile de animale pentru 

care este autorizat să presteze servicii medicale și de adăpostire. 

4. Tabel cu informații privind centrele de adăpostire a animalelor în funcție de 

specie; 

5. Declarație privind conflictul de interese. 

IX.  CRITERII DE ATRIBUIRE 

Va fi selectată oferta care cuprinde toate serviciile solicitate, îndeplinește toate cerințele 

prevăzute prin prezenta și care are prețul total cel mai scăzut exprimat în lei fără TVA. 

 

 Verificat, Întocmit,  

 Kinda Jolán Szebeni Erika 

 director executiv adjunct  

 

 

Miercurea Ciuc, 3 octombrie 2022. 
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Anexa la formularul de ofertă 

CENTRALIZATOR PREȚURI 

Specia de animal/ Servicii 
Valoare 

(lei fără TVA) 
Observații 

1. Animale mici 

(câini indiferent de talie, pisici, păsări) 
  

Capturare, preluare, ridicare animal 

(lei fără TVA/tip de animal) 
  

Transport animal la centru de adăpostire 

(lei fără TVA/km) 
  

Adăpostire, hrănire 

(lei fără TVA/zi/tip de animal) 
  

Deparazitare, vaccinare, controlul bolilor 

(lei fără TVA/tip de animal) 
  

Intervenție medicală, inclusiv chirurgicală 

(lei fără TVA/ intervenție/tip de animal) 
  

Eutanasiere  (lei fără TVA/tip de animal)   

Ecarisare (inclusiv transport la centru de ecarisare) 

(lei fără TVA/tip de animal) 
  

TOTAL   

2. Animale mijlocii 

(caprine, porcine, ovine) 
  

Capturare, preluare, ridicare animal 

(lei fără TVA/tip de animal) 
  

Transport animal la centru de adăpostire 

(lei fără TVA/km) 
  

Adăpostire, hrănire 

(lei fără TVA/zi/tip de animal) 
  

Deparazitare, vaccinare, controlul bolilor 

(lei fără TVA/tip de animal) 
  

Intervenție medicală, inclusiv chirurgicală 

(lei fără TVA/ intervenție/tip de animal) 
  

Eutanasiere  (lei fără TVA/tip de animal)   



  
 

  

Ecarisare (inclusiv transport la centru de ecarisare) 

(lei fără TVA/tip de animal) 
  

TOTAL   

3. Animale mari 

(cabaline,bovine) 
  

Capturare, preluare, ridicare animal 

(lei fără TVA/tip de animal) 
  

Transport animal la centru de adăpostire 

(lei fără TVA/km) 
  

Adăpostire, hrănire 

(lei fără TVA/zi/tip de animal) 
  

Deparazitare, vaccinare, controlul bolilor 

(lei fără TVA/tip de animal) 
  

Intervenție medicală, inclusiv chirurgicală 

(lei fără TVA/ intervenție/tip de animal) 
  

Eutanasiere  (lei fără TVA/tip de animal)   

Ecarisare (inclusiv transport la centru de ecarisare) 

(lei fără TVA/tip de animal) 
  

TOTAL   

TOTAL GENERAL 1+2+3   

 

*Notă: La totalizarea prețului pentru un pachet de servicii se va avea în vedere o medie de 30 

km de transport animale, 1 intervenție medicală și 45 de zile adăpostire și hrănire pentru 

fiecare specie de animal.  
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