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Raport 
privind situaŃia serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân şi a adăpostului de câini 

din municipiul Călăraşi 
 
În ceea ce priveşte legea în vigoare aplicabilă. 
 
Ne aflăm în faŃa a două acte normative: Legea 205/2004, privind protecŃia animalelor, cu modificările şi 
completările introduse prin legea 9/2008      şi     OUG 155/2001, privind programul de gestionare a câinilor 
fără stăpân, aprobată prin Legea 227/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
Având în vederea faptul că prevederile art.7¹ din legea nr.205/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, introdus prin legea 9/2008, au un caracter general, nefăcând distincŃie între câinii deŃinuŃi de către 
persoane fizice sau juridice şi cei fără stăpân, precum şi faptul că modificarea şi completarea legii 
nr.205/2004, în sensul celor de mai sus a fost realizată ulterior adoptării OUG 155/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, rezultă faptul că intrarea în vigoare a prevederilor art.7¹ a determinat 
inaplicabilitatea art.4 şi 7 alin(1) din OUG 155/2001. Precizăm că OUG 155/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, exprimă voinŃa legiuitorului anterior legii 205/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, iar modificările şi completările ulterioare aduse OUG 155/2001 nu au avut ca temei prevederile 
Legii 205/2004.  
În acest context, Legea nr.205/2004, privind protecŃia animalelor, cu modificările şi completările ulterioare, 
instituie prevederi generale cu privire la apărarea sănătăŃii animalelor şi asigurarea protecŃiei şi bunăstării 
acestora. Având în vedere complexitatea acŃiunilor mai sus menŃionate, prin actul normativ invocat nu au fost 
reglementate toate aspectele cu privire la protecŃia animalelor, urmând ca o parte dintre acestea să fie 
reglementate ulterior, printr-o lege specială, legea generală fiind aplicabilă în toate ipotezele în care prin 
legea specială nu se dispune altfel. 
Potrivit prevederilor art.1 alin (2) din Legea 205/2004, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie 
adoptată o lege specială care să reglementeze aspectele referitoare la gestionarea populaŃiei canine fără 
stăpân de pe teritoriul României, cu încadrarea în prevederile actului normativ mai sus menŃionat, aşa cum 
a fost el modificat şi completat prin Legea 9/2008. 
În acest caz, trebuie Ńinut cont şi de „puterea juridică” a actelor  normative, legea 205/2004, modificată şi 
completată de legea 9/2008, ultima exprimarea a voinŃei legiuitorului, având putere juridică superioară 
OUG 155/2001, se aplică cu prioritate. 
Mai mult, OUG 155/2001, privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân acŃionează doar în situaŃia 
„gestionării câinilor fără stăpân” pe domeniul public. Odată „ intraŃi” în adăpostul administraŃiilor publice sau 
în adăposturile private şi după : înregistrare, marcare, asigurarea asistenŃei veterinare, intreŃinere, etc, 
câinii devin câini cu deŃinător (stăpân), în speŃă serviciile publice sau private precum ONG-uri, activitate ce 
este guvernată de Legea 205/2004, privind protecŃia animalelor, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
În conformitate cu prevederile art.1 din OUG 155/2001, privind programul de gestionare a câinilor fără 
stăpân, Consiliile locale ale unităŃilor administrativ teritoriale au obligaŃia de a înfiinŃa servicii specializate 
pentru gestionarea câinilor fără stăpân. 
Art.2 alin 1 - “Consiliile locale ale unităŃilor administrativ-teritoriale au obligaŃia de a amenaja din fonduri 
proprii, în funcŃie de necesităŃi, în condiŃiile prevăzute în anexa nr. 1, adăposturi pentru câinii fără stăpân, 
respectiv pentru acei câini care circulă liberi, fără însoŃitor, în locuri publice”. 
La nivelul Consiliului local Călăraşi  nu a fost înfiinŃat legal serviciul specializat pentru gestionarea 
câinilor fără stăpân din municipiu, în conformitate cu prevederile OUG155/2001. 
În acest sens, de problema câinilor fără stăpân s-au ocupat organizaŃiile de protecŃie a animalelor, în limita 
fondurilor disponibile. 
O activitate ilegală privind acest serviciu public a desfăşurat şi desfăşoară şi în acest moment angajaŃii 
Serviciului Public Pavaje-SpaŃii Verzi privind activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân. 
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Aşa cum reiese din adresa înregistrată la Primăria municipiului Calăraşi sub nr.24108 din 05.07.2010 : “În 
perioada 2005 – 2008 nu au existat contracte în acest sens, iar activitatea de ecarisaj  şi eutanasiere s-a făcut 
prin intermediul Serviciului Public Pavaje – SpaŃii Verzi, activitatea desfaşurându-se conform prevederilor 
legale în vigoare în perioada respectivă”.  
Trebuie reŃinut un aspect foarte important şi anume faptul că reprezentanŃii Primăriei şi ai Serviciului 
respectiv fac o gravă confuzie între cele două noŃiuni: 
-serviciu de gestionare a câinilor fără stăpân, care se ocupă cu colectarea de pe domeniul public a câinilor 
vii, fără deŃinător, în conformitate cu prevederile OUG155/2001 
şi 
-ecarisaj (ecarisare) activitate ce presupune strângerea cadavrelor de animale găsite pe domeniul public şi 
neutralizarea acestora în unităŃi specializate (incinerare) conform prevederilor OG 47/2005, privind 
reglementari de neutralizare a deseurilor de origine animala, cu modificările şi completările aprobate prin 
Legea 73/2006 art.2 alin1 lit.g şi h 
    g) ecarisare - activitatea de colectare a deseurilor de origine animala/subproduse de origine animala ce 
nu sunt destinate consumului uman, în scopul procesarii sau incinerarii/coincinerarii acestora, incluzând 
activitatile de transport, depozitare si manipulare a acestora, dupa caz; 
    h) unitate de ecarisare - unitate apartinând persoanelor fizice sau juridice, inclusiv institutiilor publice 
care desfasoara activitati de ecarisare în baza autorizarii si/sau aprobarii, dupa caz, potrivit prevederilor 
legale; 
Cele două activităŃi sunt distincte şi necesită autorizări diferite. 
Conform dispoziŃiilor Ordinelor anterioare şi ale Ordinului 62/2007 ale ANSVSA, autoritate competentă în 
domeniul bunăstării şi protecŃiei animalelor, toate unităŃile şi mijloacele de transport trebuiau autorizate de 
către reprezentanŃii DSVSA anual.  
Serviciul Public Pavaje – SpaŃii Verzi nu a deŃinut niciodată o astfel de autorizaŃie fapt ce îl situează în sfera 
infracŃiunilor în formă continuată, conform art.281 Cp – Exercitarea fără drept a unei activităŃi : 
“Exercitarea fara drept a unei profesii sau a oricarei alte activitati pentru care legea cere autorizatie, ori 
exercitarea acestora in alte conditii decat cele legale, daca legea speciala prevede ca savarsirea unor astfel 
de fapte se sanctioneaza potrivit legii penale, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 1 an sau cu 
amenda » 
Datorită faptului că relaŃiile şi corupŃia a funcŃionat şi funcŃionează la nivelul primăriei Călăraşi, “ În 2009 a 
fost încheiat Contractul de prestări servicii cu nr. 1082 din 04.06.2010. Procedura de atribuire a 
contractului s-a făcut cu respectarea prevederilor OUG 34/2006”. 
Atragem atenŃia că, în conformitate cu prevederile art.2 alin 3 – “…serviciile specializate pentru gestionarea 
câinilor fără stăpân pot fi concesionate potrivit reglementărilor legale în vigoare”. 
Încheierea oricăror Contracte de prestări de servicii vizând activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân sunt 
ilegale, fiind permisă doar încheierea contractelor de prestări servicii cu medicii veterinari de liberă practică, 
în conformitate cu prevederile legii 160/1998, pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic vetrinar, 
care vor asigura asistenŃa veterinară de specialitate în cadrul adăposturilor serviciilor publice de gestionare a 
câinilor fără stăpân.  

Nu avem cunoştinŃă de vreun contract încheiat în acest sens dar este 
suspect faptul că în anul 2009 a fost încheiat contractul nr.1082 din 
04.06.2010 pentru suma de 120.000 lei !!!  
Abuzurile comise de către cei de la Serviciul Public Pavaje – SpaŃii 
Verzi, care s-au ocupat de câini, sprijiniŃi de către reprezentanŃii 
DSVSA Călăraşi, precum şi infracŃiunile comise de către aceştia 
(economico financiare, cruzime faŃă de animale, etc) continuă şi în acest 
moment.  
AdministraŃia publică locală a investit în “noul adăpost”, constituit din 
Clinica veterinară şi spaŃii de adăpostire, circa 17 miliarde de lei vechi. 
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InvestiŃia nu poate fi utilizată în scopul pentru care a fost executată deoarece această Clinică veterinară nu va 
putea primi aviz favorabil de funcŃionare sanitară veterinară datorită statutului juridic al acesteia. 
Serviciul respectiv nu a întrunit niciodată condiŃiile minime de funcŃionare conform prevederilor legale şi a 
încălcat cu neruşinare toate legile în vigoare cu privire la gestionarea câinilor, concesionare, etc. 
 

 
 
„Problema câinilor comunitari în municipiul Călăraşi nu este una nouă. AutorităŃile locale au cheltuit sume 
importante pentru a reduce numărul acestora, dar banii cheltuiŃi pentru acest lucru au fost aruncaŃi pe apa 
sâmbetei. În perioada 2005-2009 Primăria Călăraşi a dat pentru capturarea şi tratarea câinilor comunitari 
1.628.292 de lei. Anul în care autorităŃile locale au fost campioane la aruncat bani a fost 2009, în care s-au 
cheltuit 583.100 lei. Din aceste fonduri au fost capturaŃi 780 de câini, iar fiecărui maidanez îi revine pentru 
examen clinic, deparatizare, sterilizare, tratament, crotaliere şi cazare timp de 15 zile suma de 747, 56 lei. 
Toate aceste date se regăsesc într-un raport al Serviciului Public Pavaje SpaŃii Verzi, pus la dispoziŃia 
consilierilor călărăşeni” 
 
Pentru ca ilegalităŃile să fie completate şi continuate: 
„În anul 2004, printr-o hotărâre a Consiliului Local Călăraşi obiectul de activitate al Serviciului Public 
Pavaje SpaŃii Verzi a fost completat şi cu activitatea de ecarisaj. În primele luni de activitate totul s-a 
desfăşurat sporadic. Din 2005, 12 salariaŃi ai serviciului au început să se ocupe de prinderea maidanezilor, 
iar numărul lunar de câini ai străzii capturaŃi a fost de 150. Suma alocată pentru această activitate a fost de 
236.172 de lei. Anul următor, după achiziŃia unor crose speciale şi a unor arme cu tranchilizante, s-a mărit 
numărul de câini prinşi la aproape 300 pe lună, dar şi suma cheltuită. Aceasta a ajuns la 323.910 lei. 
 „În 2007 activitatea se desfăşoară în mod asemănător cu anul 2006 şi cheltuieli aproximativ egale, 
diferenŃa fiind că se majorează cu 100 de lei/lună contractul cu PoliŃia comunitară”, se arată în raportul 
Serviciului Public Pavaje SpaŃii Verzi. Suma cheltuită ajunge la 325.110 lei.”.  
 
A se vedea că a fost „completat şi cu activitatea de ecarisaj” nu de gestionare a câinilor f ără stăpân 
conform OUG155/2001. În acelaşi timp între Serviciul Public Pavaje – SpaŃii Verzi şi PoliŃia Comunitară 
întervine un contract care „se majorează cu 100 de lei/lună” !!!  
Care era rolul PoliŃiei Comunitare în activitatea de gestionare a câinilor.? 
 

În anul 2009 autorităŃile locale au aruncat cu banii pentru „distrugerea” maidanezilor într-o firmă din Dâlga. 
Deoarece Legea 9/2008 (Legea Marinescu) privind protecŃia câinilor fără stăpân interzice eutanasierea, iar 
Serviciul Public Pavaje SpaŃii Verzi nu are în exploatare un adăpost de câini şi clinică veterinară (aceasta 
este aproape de finalizare, dar nu va putea funcŃiona din lipsă de dotări, conform aceluiaşi raport), s-a 
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organizat licitaŃie pentru prestări servicii veterinare. Contractul a fost atribuit Întreprinderii Individuale 
Pleşca Gheorghe, din satul Dâlga, comuna Dor Mărunt, adăpost autorizat de DirecŃia Sanitar Veterinară şi 
pentru SiguranŃa Alimentelor (DSVSA). Valoarea contractului a fost iniŃial de 350.000 lei plus TVA, iar apoi 
s-a suplimentat cu 140.000 de lei plus TVA. În perioada derulării contractului au fost capturaŃi 780 de câini. 
Interesant este faptul că respectivul contract se derulează şi în 2010, valoarea acestuia fiind de 120.000 de lei 
plus TVA. După câte se vede sumele aruncate de Primăria Călăraşi pe maidanezi sunt imense. În 2009, an de 
criză financiară, autorităŃile din reşedinŃa de judeŃ au cheltuit 747, 56 lei cu tot cu TVA pentru un câine 
comunitar. În 2007, la o cheltuială de 325.110 lei au fost prinşi circa 3.000 de câini, iar costul unui maidanez 
a fost de aproape 109 lei. Pe deasupra, primăria Călăraşi a preferat să „alunge” anul trecut AsociaŃia „SAVE 
THE DOGS” ce preluase în 2008 activitatea AsociaŃiei „SufleŃel” .  

„SAVE THE DOGS” se oferea ca în schimbul unei sume de aproape 40.000 de euro anual să se ocupe de toŃi 
câinii maidanezi. Propunerea asociaŃiei nu a fost pe placul edililor, care au preferat să dea de trei ori mai mult 
unei întreprinderi din Dâlga. Contractul cu aceasta nu mai avea obiect de activitate după înfiinŃarea unui 
serviciu public de gestionare a câinilor în conformitate cu prevederile legale, aşa cum au votat la mijlocul 
lunii august consilierii locali din Călăraşi. 

Dacă nu avea „în exploatare un adăpost de câini” unde şi-a desfăşurat activitatea acest serviciu public plătit 
din bani publici, şi cum şi-a desfăşurat el activitatea LEGAL?.  

Dacă nu era înfiinŃat legal acest serviciu public de gestionare a câinilor cum a primit şi cheltuit zeci de 
miliarde de lei.? 

Unde sunt instituŃiile statului cu atribuŃii şi competenŃe (PoliŃia şi DSVSA) în respectarea şi aplicarea legilor 
precum şi în stoparea fenomenului infracŃional. 

Pe toată durata activităŃii desfăşurate, Servicii Publice Pavaje – SpaŃii Verzi a comis numai ilegalităŃi pe care 
reprezentanŃii poliŃiei şi ai DSVSA Călăraşi nu numai că le-au lăsat nesancŃionate dar au permis în continuare 
comiterea de rele tratamente şi cruzimi faŃă de animale şi infracŃiuni de ordin economico financiar în formă 
continuată. 

ReprezentanŃii Serviciului Public Pavaje – SpaŃii Verzi nu au depus nicio situaŃie, privind activitatea 
desfăşurată privind gestionarea câinilor fără stăpân, în conformitate cu prevederile art.10 din OUG 155/2001: 
„Toate serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan vor tine registre speciale vizate de 
medicul veterinar concesionar al activitatii de asistenta sanitara veterinara, in care se vor mentiona 
urmatoarele: data capturarii, data si ora cazarii in adapost, caracteristicile individuale ale animalului, 
numarul de caini prinsi, revendicati, adoptati, eutanasiati, motivul eutanasierii, substanta utilizata si numele 
persoanei care realizeaza eutanasia, numarul de tatuaj, numarul fisei de adoptie, data vaccinarii antirabice, 
data sterilizarii, data predarii cadavrelor la societatile ce vor executa incinerarea, precum si persoanele 
care au instrumentat manoperele respective” 

şi ale art.12. : “Serviciile pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivel local au obligaŃia de a comunica 
lunar direcŃiilor sanitare veterinare judeŃene şi prefecturilor numărul de câini înregistraŃi şi numărul de 
tatuaj. Toate datele vor fi centralizate la nivel naŃional de către AgenŃia NaŃională Sanitară Veterinară” 

Nefiind un adăpost autorizat şi nici un serviciu specializat de gestionare a câinilor, reprezentanŃii acestuia 
capturează câini pe care în închid în adăpost în vederea îmbolnăvirii prin administrarea de hrană 
necorespunzătoare şi fără asistenŃă veterinară de specialitate. 
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Adminstrare hrană - pui cu gheare şi pene                                   şi    intestine cu fecale 

TransparenŃa activităŃii şi a cheltuirii banului public a fost blocată şi la nivelul societăŃii civile (ONG de 
protecŃia animalelor) care în conformitate cu prevederile art.11 din OUG 155/2001 au acest drept – 
„Actiunile de capturare, adapostire, vaccinare, deparazitare, sterilizare, adoptie si eutanasie se vor face si in 
prezenta reprezentantilor societatilor de protectie a animalelor, in cazul in care acestia solicita acest lucru, 
in baza unui program orar prestabilit”. 

S-a încercat blocarea accesului reprezentanŃilor organizaŃiilor de protecŃia animalelor dar şi a celorlalŃi 
cetăŃeni, ai căror bani se folosesc în desfaşurarea acestei activităŃi de către Serviciul Public Pavaje, prin 
interpretarea personală dată textului “…în baza unui program orar prestabilit”, uitând că activitatea 
respectivă comportă mai multe acŃiuni la care aceştia au acces legal şi anume: 
-capturare; 
-transportul animalelor în adăpost; 
-adăpostire; 
-actiuni sanitare veterinare în adăpost (selecŃie, deparazitare, examinare clinică, intervenŃii chirurgicale, 
eutanasiere) 
-întreŃinere în adăpost (hrana, apă, Ńarcuri, cuşti, etc); 
-revendicare/adopŃie; 
-predarea cadavrelor către societăŃile de neutralizare a deşeurilor animaleiere. 
 
„Depozit” de hrană „proapătă” deŃinut de Servicii Publice Pavaje – SpaŃii Verzi Călăraşi 
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Voluntari hr ănind animalele din adăpostul public cu hrană colectată de ei 

 
 
 
Serviciul Public Pavaje – SpaŃii Verzi – conform document, în conformitate cu prevederile HCL 139/2010, 
are în structura de organizare, la pct.15 probabil (pe document nu apare numărul) – Serviciul ProtecŃie 
animale – ecarisaj.  
Două denumiri antagonice, în totală contradicŃie şi în afara OUG155/2001 după care spun că funcŃionează. 
Activitatea pe care o desfăşoară nu este de protecŃie a animalelor ci din contră furnizează „material” pentru 
cea de-a doua denumire-activitate (ecarisaj). 
Solicitarea noastră, adresată primăriei şi Consiliului Local Călăraşi în data de 15.11.2011, prin care solicitam 
următoarele informaŃii publice: 

1. Suma totală alocată de la bugetul local serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân (public 
sau privat - concesionat) din municipiul dumneavoastră pentru perioada 2001 – 2011; 

2. Sumele alocate construirii/amenajării, etc a adăpostului/adăposturilor ce deservesc acest serviciu 
public pentru perioada 2001 – 2011; 

3. Alte sume alocate (dacă este cazul); 
4. Sumele alocate şi cheltuite pentru eutanasierea câinilor; 
5. Sumele alocate şi cheltuite pentru incinerarea cadavrelor de câini; 
6. Numărul total de câini existenŃi în anul 2001; 
7. Numărul total de câini capturaŃi din anul 2001 si până în prezent; 
8. Numărul total de câini existenŃi pe domeniul public în prezent; 
9. EficienŃa şi indicii de performanŃă realizaŃi în acest domeniu; 

a rămas fără răspuns. Am depus-o din nou în data de 07.03.2012 şi asteptăm răspuns. 
 
Desfăşoară ilegal această activitate cu denumiri bizare personal neinstruit, neautorizaŃi de către instituŃiile cu 
competenŃă în materie, nesancŃionaŃi de către aceleaşi instituŃii care le permit comiterea de infracŃiuni în 
formă continuată cu consum nejustificat de fonduri publice şi lipsite de eficienŃă în rezolvarea problemei 
câinilor fără stăpân din municipiul Călăraşi. În 2009 a încheiat cu un contract ilegal şi păgubos pentru 
bugetul local cu „Întreprinderea Individuală Pleşca Gheorghe, din satul Dâlga, comuna Dor Mărunt”. Mai 
mult, a fost ignorată legea şi cetăŃeanul plătitor de taxe şi impozite, cetăŃean care dorea să-şi revendice câinii 
sau să adopte, conform prevederilor OUG155/2001, era în imposibilitate de a-şi exercita drepturi legale, 
încălcându-se drepturile legale ale acestora. 
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Servciul Public Pavaje – SpaŃii Verzi nu a verificat niciodată respectarea legii de către cel pe care îl plătea şi 
pe cale de consecinŃă se poate desprinde faptul că admitea încălcări flagrante ale legilor în vigoare fiind 
complici la comiterea acestor fapte. 
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În condiŃiile arătate se impune, în regim de urgenŃă, emiterea de către reprezentanŃii DSVSA a OrdonanŃei de 
interzicere a funcŃionarii şi depopularea adăpostului, până la punerea în legalitate atât a serviciului public de 
gestionare a câinilor fără stăpân, precum şi încadrarea personalului specializat în gestionarea animalelor, cât 
şi a adăpostului deŃinut. 
Neluarea acestor măsuri urgente denotă complicitate la cruzimi faŃă de animale şi infracŃiuni economico 
financiare comise de cei care adesfăşoară această activitate ilegal. 
O societate comercială care îşi desfăşoară activitatea cu încălcarea legilor în vigoare este „închisă” în regim 
de urgenŃă atât de către poliŃia română cât şi de către reprezentanŃii DSVSA doar pe motiv că nu este 
administrată de primărie, Consiliul Local, vreo persoană cu relaŃii suspuse, etc. 
 
Solictăm, pe această cale, reprezentanŃilor instituŃiilor cu atribuŃii şi competenŃe în stoparea ilegalităŃilor în 
acest caz: Prefect, reprezentanŃii IPJ Călăraşi, reprezentanŃii DSVSA Călăraşi, Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Călăraşi, să stopeze ilegalităŃile ce se comit şi să sancŃioneze, conform dipoziŃiilor legale, 
infracŃiunile comise până în prezent. 
 
 
 
 
 
Raportul va fi transmis reprezentanŃilor instituŃiilor publice cu atribuŃii şi competenŃe în stoparea comiterii în 
continuare de infracŃiuni în formă continuată şi complicitate la infracŃiuni, precum şi Mass-media locală şi 
naŃională. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raportul a fost întocmit de către preşedintele FederaŃiei pentru ProtecŃia Animalelor şi Mediului (FPAM), 
dl. Mircea Şerbănoiu – 0723 – 04.32.31, în urma celor două vizite (19.01.2012 şi 07.03.2012) şi a 
discuŃiilor purtate cu reprezentanŃii DSVSA şi Serviciul Public Pavaje – SpaŃii Verzi  Călăraşi. 
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