Raport
privind situaŃia serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân şi a
adăpostului de câini din municipiul Roşiorii de Vede.

În data de 04.10.2012, în urma sesizărilor iubitorilor de animale din Roşiorii de Vede
Stoicea Mirela Liliana , 0765-65.27.19;
Soare Lilica (str. Dunari, bl. J100, Rosiori de Vede) ;
NuŃeanu ConstanŃa (str. Dunarii, bl. J101, Rosiori de Vede);
Fugaciu ConstanŃa (Str. Elena Doamna 107, Rosiori de Vede );
Iuliana Negrescu 0732-34.25.20;
Ion Tudor 0764-76.86.51,

şi alŃii, care ne-au adus la cunoştinŃă situaŃia câinilor din adăpostul public administrat de SC
Urbis Servconstruct SA, am efectuat o vizită la adăpost.
A.ParticipanŃi:
La vizita din 04.10.2012 au participat şi reprezentanŃi ai SC Urbis Servconstruct SA
şi DSVSA Teleorman :
Dl. ing. Micheanu Florian – director general SC Urbis Servconstruct SA;
Dl. dr. Stan Marius – director executiv DSVSA Teleorman;
Dl. dr. Străulescu Spirea – departamentul InspecŃii din cadrul DSVSA Teleorman;
Dl. dr. Tudor Viorel – departamentul audit din cadrul DSVSA Teleorman.
B. Legea aplicabilă
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.
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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.
C. Obligativitatea înfiinŃării serviciului specializat de gestionare a câinilor fără
stăpân
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”.
În conformitate cu prevederile art.2 alin 3 – “…serviciile specializate pentru gestionarea
câinilor fără stăpân pot fi concesionate potrivit reglementărilor legale în vigoare”.
D. SituaŃia privind serviciul de gestionare a câinilor la nivelul localităŃii Rosiorii de
Vede-Teleorman
SituaŃia prezentată are la bază legislaŃia sanitară veterinară şi protecŃie a
animalelor, în vigoare, precum şi documentele solicitate şi puse la dispoziŃie de
către SC Urbis Servconstruct SA, administratorul adăpostului public.
Documente solicitate:
In vederea redactarii Raportului, privind vizita din 04.10.2012,
va rog sa imi transmiteti urmatoarele documente:
1. HCL de înfiinŃare a Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân, conform
prevederilor OUG 155/2001 (dacă există);
2. Contractul de concesionare a serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân de către
SC Urbis Servconstruct SA;
3. Contractul de prestări servicii (sau alte contracte), privind achizitionarea de servicii,
încheiat între SC Urbis Servconstruct SA şi Primăria Roşiorii de Vede (Consiliul Local);
4. Statutul societăŃii din care să rezulte obiectul de activitate şi codurile CAEN;
5. Contracte de prestări servicii veterinare încheiate, în vederea asigurării asistenŃei
veterinare, cu medicii veterinari;
6. Facturi de achiziŃionare produse de uz veterinar, printre care şi ketamina, T61, eutanil,
etc.;
7. Facturi privind hrana animalelor;
8. Certificatul de deŃinător armă neletală (cu tranchilizante);
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9. Decizia privind folosirea armei neletale din care să rezulte persoana care a utilizat-o şi o
utilizează în continuare;
10. Formularele (contractele) privind adopŃiile internaŃionale;
11. Avize, certificate de înregistrare şi autorizaŃii privind adăpostul, sala de tratamente,
intervenŃii chirurgicale şi eutanasiere a animalelor;
12. AutorizaŃia privind mijlocul de transport pentru câini;
13. Formulare privind revendicarea câinilor;
14. Copii dupa prima şi ultima filă completata, din fiecare registru deŃinut de serviciul public
de gestionare, completat de personalul veterinar (th. veterinar, medic veterinar).
precum si urmatoarele informatii;
1. HCL prin care a fost aprobată suma privind activitatea serviciului public de gestionare;
2. Suma totală cheltuită, din suma alocată de la bugetul local, până în prezent;
3. Numarul total de câini capturaŃi de la începutul activităŃii şi până în prezent;
4. Dacă aŃi desfaşurat această activitate din 2002 până la 31.12.2011.
Constatare:
La nivelul Consiliului local Roşiorii de Vede, nu a fost înfiinŃat legal serviciul specializat
pentru gestionarea câinilor fără stăpân, în conformitate cu prevederile OUG155/2001.
Activitatea de “ecarisaj” este desfăşurată de către SC Urbis Servconstruct SA în baza
Contractului nr.4535/03.03.2010 privind darea în administrare prin gestiune delegată a
serviciului de salubrizare a municipiului Roşiorii de Vede, conform cap.II art.3 lit.G –
lucrări de ecarisaj.
În conformitate cu prevederile art.2 alin.1 lit.g şi h din OG47/2005, privind reglementari
de neutralizare a deseurilor de origine animala, aprobată prin legea 73/2006, înŃelegem prin:
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”;
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;
Conform prevederilor legii de salubrizare a localităŃilor, nr.101/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, serviciul de salubrizare, în speŃă SC Urbis Servconstruct SA,
cuprinde următoarele activităŃi : art.2 alin.3 lit.h – “colectarea cadavrelor animalelor de
pe domeniul public şi predarea acestora unităŃilor de ecarisaj”, neavând nicio altă atribuŃie în
strângerea câinilor de pe domeniul public, activitate reglementată special prin OUG155/2001,
aprobată prin Legea 227/2002. Nu conŃine activităŃi privind gestionarea câinilor fără stăpân,
activitate reglementată special.
În ceea ce priveşte activităŃile autorizate a fi desfăşurate de către SC Urbis Servconstruct
SA şi nominalizate în actul constitutiv acestea nu cuprind “gestionare a câiniilor fără stăpân
sau alte animale” şi nici “activităŃi sanitar veterinare”, conform art.5 din contractul
nr.4535/03.03.2010, activitatea principală fiind : Cod CAEN 8129 – Alte activităŃi de
curăŃenie n.c.a.
Concluzie: SC Urbis Servconstruct SA desfăşoară o activitate ilegală ce constituie infracŃiune
potrivit art.281 C penal.
SC Urbis Servconstruct SA nu deŃine în acest moment:
1. HCL privind concesionarea serviciului specializat de gestionare a câinilor fără stăpân,
obligatorie prin OUG155/2001;
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În condiŃiile în care câinii fără stăpân constituie o problemă pentru administraŃia publică
aceasta are obligaŃia înfiinŃării unui serviciu specializat de gestionare a câinilor fără
stăpân, amenajarea de adăposturi, angajarea unui tehnician veterinar şi a unui medic
veterinar, în condiŃiile legii. Consiliul local poate concesiona serviciul specializat, în
condiŃiile legii.
Orice alte forme de organizare şi “atribuiri de servicii” sunt ilegale.
Consumul fondurilor publice pentru o activitate fără autorizare sunt ilegale şi intră sub
incidenŃă penală (deturnări de fonduri, consum nejustificat de fonduri publice,
înşelăciune, etc)
2. Nu există o HCL privind atribuirea sau delegarea serviciului de gestionare a câinilor fără
stăpân către SC Urbis Servconstruct SA;
3. Nicun alt act din care să rezulte că SC Urbis Servconstruct SA are dreptul de a
desfăşura activităŃile prevăzute în OUG155/2001, privind programul de gestionare a
câinilor fără stăpân pe raza localităŃii Roşiorii de Vede, fapt ce rezultă şi din legea de
funcŃionare.
SC Urbis Servconstruct SA a încheiat cu SC FLAMINGO COM SERVICE SRL contractul de
prestări servicii, nr.2233/13.09.2011, având ca obiect: “prestarea de către SC FLAMINGO
COM SERVICE SRL, de activităŃi sanitar veterinare specifice activităŃii de gestionare a
animalelor fără stăpâni (câini) de la adăpostul special construit din str.Vadul Vezii, fn, Roşiorii
de Vede, jud. Teleorman” şi prelungirea acestuia până în 01.10.2013.
Concluzie: Fondurile din care se fac plăŃile către SC FLAMINGO COM SERVICE SRL trebuie
să fie fonduri propri ale SC Urbis Servconstruct SA şi nu publice (obŃinute de la Consiliul
Local sau Primărie)
Alocarea sumelor prin aprobarea Consiliului local trebuie realizată numai după scoaterea la
licitaŃie a serviciului/serviciilor achiziŃionate, conform legii.
În acest caz, SC Urbis Servconstruct SA poate încheia contracte în nume propriu, pentru
activităŃi legale, pe care le poate plăti din bani proprii şi nu alocaŃi de la bugetul local sau de
stat.
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.
A nu se omite şi faptul că adăpostul avea asigurată asistenŃa veterinară prin th. vet. Cristina
Anatole, obiectul contractului fiind: “prestarea muncii” şi Dr. Muşat.
E. Arme cu tranchilizante: procurare, deŃinere, folosire
SC Urbis Servconstruct SA, în activitatea de ecarisaj, a achiziŃionat şi este deŃinătorea unei
arme cu tranchilizant, conform Certificatului de deŃinător arme neletale, nr.18371/09.01.2012,
emis de IPJ Teleorman.
Prin decizia nr.3/16.01.2012 SC Urbis Servconstruct SA desemnează pe salariatul Matei
Stelică, „având meseria de instalator la secŃia Prestări Servicii din cadrul SC Urbis
Servconstruct SA”, “să utilizeze armă neletală reprezentată prin pistol de uz veterinar folosit
ca echipament de imobilizare şi tratament pentru câinii fără stăpân, colaborând cu
salariaŃii de la SecŃia Salubritate sector Ecarisaj”.
În condiŃiile legii, armele cu tranchilizante sunt – “arme utilitare destinate imobilizării
animalelor prin injectarea de substanŃe tranchilizante”
DispoziŃiile legii privind regimul armelor şi muniŃiilor are prevăzute la art.68 alin.4:
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CondiŃiile procurării, deŃinerii, păstrării şi dotării personalului propriu cu arme şi muniŃii
“Dotarea cu arme a personalului specializat se face în baza ordinelor de serviciu
individuale, emise de conducătorul persoanei juridice prevăzute la alin. (1) sau, după caz, al
unităŃii subordonate sau aflate în coordonarea acesteia, în care se menŃionează datele de
identificare ale armei, datele de identificare ale deŃinătorului, sarcinile în executarea cărora
deŃinătorul poate purta şi folosi armele, locurile în care deŃinătorul poate purta şi folosi
armele, precum şi condiŃiile în care acesta poate face uz de armă”.
“Potrivit art. 64 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniŃiilor, cu modificările
şi completările ulterioare, „Armele cu tranchilizante, harpoanele de pescuit şi armele de
asomare pot fi folosite în conditiile legii doar impotriva animalelor, iar armele cu destinatie
industriala, pistoalele de alarma si semnalizare si pistoalele de start, folosite in competitiile
sportive, numai in scopul pentru care sunt destinate, in astfel de conditii incat sa nu cauzeze
vatamari corporale altor persoane”.
Coroborând acest articol cu art. 37 alin. (2) din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi
exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, armele cu tranchilizante intră în categoria „Produselor biologice de uz
veterinar care se comercializează numai din depozite veterinare autorizate şi se folosesc
numai de către medicii veterinari, persoane fizice sau juridice autorizate, în cadrul
actului medical-veterinar”.
Produsele biologice de uz veterinar pot fi achiziŃionate, în condiŃiile legii, pe bază de reŃetă
medicală eliberată de un medic veterinar autorizat.
De asemenea, potrivit art. 45 din Legea nr. 160/1998, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, „Exercitarea fără drept a oricărei activităŃi specifice profesiei de medic
veterinar constituie infracŃiune şi se sancŃionează potrivit legii”, conform adresei
nr.48/19.01.2010 emisă de ANSVSA, serviciul juridic, legislaŃie şi contencios.
Concluzie: dl.Matei Stelică (instalator / agent de pază, conform art.1 din Decizia
nr.3/16.01.2012) a desfăşurat şi desfăşoară o activitate ilegală ce intră sub incidenŃa art.281
C penal: “Exercitarea fără drept a oricărei activităŃi specifice profesiei de medic veterinar
constituie infracŃiune şi se sancŃionează potrivit legii”.
F. SituaŃia adăpostului public administrat de SC Urbis Servconstruct SA
În vederea amenajării sau extinderii adăpostului de câini SC Urbis Servconstruct SA a
solicitat primăriei, materiale rezultate din demolări, fără plată (adresa nr.1933/20.10.2010,
nr.2761/13.09.2012.)
Consiliul Local al municipiului Roşiorii de Vede aprobă, prin hotărârea nr.70/29.07.2011, darea
în folosinŃă gratuită a două imobile “pentru desfăşurarea următoarelor activităŃi:… e)stabiliment pentru câinii comunitari” deşi ştie, sau ar fi trebuit să ştie, că SC Urbis
Servconstruct SA nu are competenŃa şi atribuŃiile (autorizarea legală) de a desfăşura o astfel
de activitate.
Adăpostul de câini administrat de către SC Urbis Servconstruct SA se află în Strada Vadul
Vezii, fn - Zona Abator fostă Pepinieră.
Are o
1.
2.
3.

suprafaŃă totală măsurată de 2637 mp şi este constituită din:
SuprafaŃa magazie (C1) – 33mp
SuprafaŃă anexă (C2) – 23mp
SuprafaŃă padocuri câini (C3) – 193mp (inclusiv spaŃiile libere)
La data vizitei (04.10.2012) în adăpost erau 172 de câini.
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În conformitate cu prevederile legale: “cuştile comune nu trebuie să adăpostească mai
mult de 4 câini pe o suprafaŃă de 6,5 mp.” (anexa 1 pct.B alin.1 lit.d – OUG155/2001)
coroborate cu art.5 alin.1 lit.c: “posibilitatea de miscare suficienta”.
În condiŃiile legii, în adăpostul actual, la data vizitei, puteau fi adăpostiŃi, un număr maxim de
90 de câini, în condiŃiile în care se elimină spaŃiile libere din suprafaŃa de 193 mp.
Restul de 82 de câini constituie supraaglomerare.
“łarcuri” de 1,5 mp adăpostesc 4 câini (vezi foto)
Datorită condiŃiilor inadecvate de deŃinere (a se reŃine că: pentru tot restul vieŃii câinilor)
considerăm că se comit rele tratamente şi cruzimi faŃă de animale, de către o societate care
nu îndeplineşte condiŃiile legale de desfăşurare a activităŃii de gestionare a câinilor fără
stăpân, în conformitate cu prevederile OUG155/2001, privind programul de gestionare a
câinilor fără stăpân, aprobată prin legea 227/2002, prin:
• cazarea câinilor la întâmplare;
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Anexa 1
A. Cazarea animalelor
1. Animalele trebuie să fie separate pentru a se reduce stresul asupra lor şi pentru a controla bolile.
2. Animalele vor fi separate pe următoarele criterii:
a) stare de sănătate;
b) vârstă;
c) sex;
d) grad de agresivitate.
Mamele care alăptează vor fi cazate împreună cu puii.

•
•
•
•

supraaglomerare;
provocarea de traume psihice animalelor prin orice mijloace (“deŃinute” ca la
penitenciar);
lipsa terenurilor de alergare : fără posibilitate de mişcare permanentă;
imposibilitatea intreŃinerii curăŃeniei datorită spaŃiilor înguste şi prezenŃei
câinilor în spaŃiile respective;

Anexa 1
D. Hrănirea câinilor şi curăŃenia adăposturilor
3. Toate cuştile, boxele şi spaŃiile închise vor fi spălate şi dezinfectate zilnic.
4. Fiecare spaŃiu de cazare va fi curăŃat şi dezinfectat înainte de intrarea unui nou animal.
5. În timpul curăŃeniei se va evita contactul apei sau al dezinfectantului cu animalele.

•

imposibilitatea hrănirii corespunzătoare şi suficiente a câinilor (câinii sunt
hrăniŃi la “grămadă” – cine mănâncă, mănâncă, cine nu, nu);

Anexa1
D. Hrănirea câinilor şi curăŃenia adăposturilor
1. CăŃeii în vârstă de 6-12 săptămâni vor fi hrăniŃi de 3 ori pe zi, iar câinii în vârstă de peste 12
săptămâni până la 12 luni vor fi hrăniŃi de două ori pe zi. Câinii peste un an vor fi hrăniŃi o dată pe zi.
2. Hrana trebuie sa fie intotdeauna proaspata. Hrana va fi administrata individual si supravegheat.

•

imposibilitatea efectuării verificărilor zilnice privind statusul de sănătate fizică
şi psihică a animalelor;

Anexa 1
C. Controlul bolilor
1. Zilnic fiecare animal va fi examinat clinic, iar orice eveniment medical va fi înregistrat în fişa
individuală şi în registrul central.
2. Examinarea se va face de către medicul veterinar al adăpostului sau în lipsa acestuia, de către
tehnicianul veterinar.

•
•
•
•
•

lipsa
lipsa
lipsa
lipsa
lipsa

podurilor de lemn pentru odihnă şi culcuş;
filtrelor;
fişelor individuale ale câinilor (fişa de observaŃie);
pantei de scurgere a dejecŃiilor pardoselilor din Ńarcuri;
izolatoarelor, pentru animalele bolnave.
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Fotogr
afiile
au fost
făcute
în data de 04.10.2012 între orele 10-12. Data apărută pe fiecare fotografie - 26.09.2012 orele
15,43 etc se datorează nesetării corecte a datei şi orei aparatului foto.
Până la data de 30.09.2012 au fost capturaŃi un număr de 326 de câini.

8

G.Avize şi autorizaŃii.
Adăpostul de câini şi mijlocul/mijloacele de transport folosite pentru transportul
câinilor capturaŃi (care efectueaza transporturi de animale vii pe o distanta de pana
la 65 km), pot fi înregistrate conform Ordinului 16/2010, pentru aprobarea Normei sanitare
veterinare privind procedura de inregistrare/autorizare sanitar-veterinara a unitatilor/centrelor
de colectare/exploatatiilor de origine si a mijloacelor de transport din domeniul sanatatii si al
bunastarii animalelor, a unitatilor implicate in depozitarea si neutralizarea subproduselor de
origine animala care nu sunt destinate consumului uman si a produselor procesate, cu
modificările şi completările ulterioare (O112/2010, O32/2011, O36/2012)
Art. 6. - (1) Pentru unitatile de tip adapost caini, canisa, pensiune, hipodrom, menajerie
sau circ, pet-shop, acvariu public, instalatii, altele decat exploatatiile de acvacultura, bazine
pentru pescuit sportiv, exploatatii de acvacultura care pun pe piata animale de acvacultura
exclusiv pentru consum uman, in conformitate cu art. 1 alin. (3) lit. (c) din Regulamentul (CE)
nr. 853/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor
norme specifice de igiena care se aplica alimentelor de origine animala, publicat in Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene nr. L 139 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare, in
termen de 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii cererii prevazute la art. 4 alin. (1)
lit. a), personalul sanitar-veterinar responsabil din cadrul directiei sanitar-veterinare si pentru
siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti verifica dosarul si se
deplaseaza la fata locului; in urma acestei actiuni, se intocmeste un referat de evaluare,
conform modelului B prevazut in anexa nr. 9, in care se precizeaza daca unitatea respecta
normele sanitare veterinare specifice în vigoare.

Anexa9
Modelul B

AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU
SIGURANTA ALIMENTELOR DIRECTIA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
..........................
CIRCUMSCRIPTIA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
..........................
Nr. ....................... data .......................
REFERAT DE EVALUARE PENTRU INREGISTRAREA/NEINREGISTRAREA
SANITAR-VETERINARA A UNITATII DE TIP
ADAPOST PENTRU CAINI/CANISA/PENSIUNE
Subsemnatul .............................................................., medic veterinar oficial in cadrul ................................................., avand in
vedere documentatia inregistrata la Directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor ......................... sub nr.
.......................... din data de ........................ privind solicitarea emiterii certificatului de inregistrare sanitar-veterinara pentru
unitatea de tip adapost pentru caini/canisa/pensiune, apartinand:
Operatorul economic ........................ adresa ................ C.N.P./C.U.I. .................... nr. inregistrare ................. cod postal
.......................... telefon ..................... fax ........................ e-mail ........................... reprezentata prin ....................................
in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru
siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, cu
Legea nr. 205/2004, privind protectia animalelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 227/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, am verificat documentatia si cerintele pe care le
indeplineste unitatea de tip adapost pentru caini/canisa/pensiune, constatand urmatoarele:
A. Cerinte generale privind constructia adapostului:
1. Cladiri in functiune:
a) nr. cladiri ............................................................................................

9

b) incaperi/suprafata ...............................................................................
2. Caracteristici constructive:
a) materiale de constructie: pavimente, pereti, plafoane ................................................................ [ ] conform [ ] neconform
b) sisteme de aprovizionare cu apa rece si calda ....................... [ ] conform [ ] neconform
c) canalizare ................................................................................ [ ] conform [ ] neconform
d) statii de epurare ....................................................................... [ ] conform [ ] neconform
B. Documente
1. Exista registru de consultatii si tratamente .............................. [ ] conform [ ] neconform
2. Exista registru de mortalitati ..................................................... [ ] conform [ ] neconform
3. Exista registru pentru animalele cumparate/vandute ................................................................... [ ] conform [ ] neconform
4. Exista registre pentru intrarea/iesirea(adoptia) animalelor ...................................................... [ ] conform [ ] neconform
5. Exista registre de intrari/iesiri a animalelor care au stapan, cazate pentru o perioada determinata de timp
................................................................. [ ] conform [ ] neconform
6. Aceste registre sunt pastrate cel putin 3 ani de la data ultimei completari ....................................... [ ] conform [ ] neconform
C. Cladiri si adaposturi
1. Se previne accesul persoanelor neautorizate ............................ [ ] conform [ ] neconform
2. Accesul publicului pentru vizionare in spatiile libere exterioare ..................................................... [ ] conform [ ] neconform
3. Asigurare de spatiu pentru public in vederea comercializarii/adoptiei/receptiei animalelor [ ] conform [ ] neconform
4. Asigurarea de suficient spatiu pentru personal ......................................................................... [ ] conform [ ] neconform
5. Pardoselile sunt in panta, cu scurgerea spre exterior sau in canalizare, impiedicand acumularea apei pe zonele de acces
............................................. [ ] conform [ ] neconform
6. Pardoselile sunt din ciment etansat .............................. [ ] conform [ ] neconform
7. Pardoselile sunt usor de curatat si dezinfectat ..................................................... [ ] conform [ ] neconform
8. Peretii impiedica scurgerea apei si dejectiilor de la o cusca la alta ................................................ [ ] conform [ ] neconform
9. Peretii dintre custi au inaltime de cel putin 185 cm .............................................................. [ ] conform [ ] neconform
10. Peretii custilor sunt din:
a) caramida tencuita si vopsita ..................................................... [ ] conform [ ] neconform
b) metal incastrat in beton ............................................................ [ ] conform [ ] neconform
c) beton ......................................................................................... [ ] conform [ ] neconform
d) plasa de sarma .......................................................................... [ ] conform [ ] neconform
11. Custile exterioare sunt confectionate din:
a) plasa pe stalpi metalici ............................................................. [ ] conform [ ] neconform.
b) lemn ......................................................................................... [ ] conform [ ] neconform
12. Adapostul are drenaj si instalatii corespunzatoare pentru depozitarea incarcaturii de deseuri zilnice
....................................................... [ ] conform [ ] neconform.
13. Terenul de alergare are drenare care impiedica contaminarea cu urina si fecale a altor terenuri ............................ [ ] conform
[ ] neconform.
14. Custile exterioare sunt acoperite ................................ [ ] conform [ ] neconform
15. Terenurile de alergare au imprejmuiri adecvate si porti cu sisteme de inchidere sigure (incuietori, lacate) pentru a preveni
evadarea animalelor ...................................................... [ ] conform [ ] neconform
16. Locurile imprejmuite au:
a) apa potabila in permanenta ....................................................... [ ] conform [ ] neconform
b) vasele de apa si hrana pot fi usor curatate si dezinfectate ................................................................. [ ] conform [ ] neconform
c) vase de hrana pozitionate astfel incat sa nu fie contaminate cu urina si fecale ................................................ [ ] conform [ ]
neconform
17. Spatiile neincalzite au obligatoriu scanduri pentru odihna si culcusuri ................................................ [ ] conform [ ]
neconform
18. Culcusul cainilor tineri este dotat cu paturi, prosoape cutii de carton care pot fi inlocuite sau dezinfectate usor
................................................ [ ] conform [ ] neconform
D. Cazarea animalelor
1. Animalele sunt cazate separat in functie de starea de sanatate varsta, sex, grad de agresivitate
....................................................................... [ ] conform [ ] neconform
2. Mamele care alapteaza sunt cazate impreuna cu pui lor .............................................................. [ ] conform [ ] neconform
3. Custiile individuale corespund urmatoarelor standarde minime:
a) pentru caini talie mare - 120 cm x 160 cm sau 1,92 m2 ........................................ [ ] conform [ ] neconform
b) pentru caini talie mijlocie - 110 cm x 148 cm sau 1,92 m2 ......................................... [ ] conform [ ] neconform
c) pentru caini talie mica - 91 cm x 122 cm sau 1,10 m2 ........................................... [ ] conform [ ] neconform
d) custile comune nu adapostesc mai mult de 4 caini pe o suprafata de 6,5 m2 ........... [ ] conform [ ] neconform
E. Spatiile pentru interventii medicale
1. Exista una sau mai multe sali de chirurgie pentru fiecare adapost ....................................... [ ] conform [ ] neconform

10

2. Sala pentru eutanasie si locul de depozitare a cadavrelor nu sunt accesibile publicului ...................................... [ ] conform [ ]
neconform
F. Oficii
1. Exista camere pentru pastrarea hranei ................................... [ ] conform [ ] neconform
2. Camerele destinate depozitarii hranei sunt racoroase, uscate si curate ................................... [ ] conform [ ] neconform
3. Dotare si facilitati de spalare, decontaminare ....................... [ ] conform [ ] neconform
4. Proceduri pentru depozitarea si evacuarea ulterioara a cadavrelor ....................................... [ ] conform [ ] neconform
G. Microclimat
1. Exista sistem de ventilatie .................................................... [ ] conform [ ] neconform
2. Temperatura este corelata cu varsta ...................................... [ ] conform [ ] neconform
3. Ventilatie cc facilitate incalzire/racire .................................. [ ] conform [ ] neconform
4. Se asigura lumina naturala suficienta ................................... [ ] conform [ ] neconform
5. Se asigura lumina suplimentara artificiala suficienta ....................... [ ] conform [ ] neconform
6. Instalatiile de incalzire si ventilatie sunt prevazute cu sisteme de supraveghere (alarma) ....................................................... [ ]
conform [ ] neconform
H. Propuneri:
[ ] adapostul pentru caini/canisa/pensiunea indeplineste cerintele pentru inregistrare sanitar-veterinara
[ ] adapostul pentru caini/canisa/pensiunea nu indeplineste cerintele pentru inregistrare sanitar-veterinara
Medic veterinar oficial
Reprezentantul legal al operatorului economic
............................................ ..................................................
(semnatura, parafa, stampila)
(numele, semnatura, stampila)
Verificat: Sef Birou/Serviciu de Sanatate si Bunastare Animala
.......................................................

I. Concluzii:
[ ] adapostul pentru caini/canisa/pensiunea indeplineste cerintele pentru inregistrare sanitar-veterinara
[ ] adapostul pentru caini/canisa/pensiunea nu indeplineste cerintele pentru inregistrare sanitar-veterinara
Medic veterinar oficial
Sef Birou/Serviciu de Sanatate si Bunastare Animala
.........................................
.........................................................
(semnatura, parafa, stampila)
(semnatura, parafa, stampila)
Director,
................................................
(semnatura, parafa, stampila)

Concluzii: Considerăm că nu sunt îndeplinite condiŃiile legale care ar fi trebuit să stea la baza
întocmirii Referatului de evaluare.

Documentul de înregistrare sanitară veterinară nr.32/15.09.2011 a fost emis pentru
“ActivităŃi veterinare” – 7500, cod CAEN pe care, SC Urbis Servconstruct SA nu îl deŃine
în documentele privind organizarea şi funcŃionarea.
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Certificatul de înregistrare al adăpostului public nu a fost reavizat la data de 15.09.2012.
Mijlocul de transport nu a fost văzut în timpul vizitei. Acesta nu este autorizat, conform
legii.
În vederea înregistrării sau autorizării mijlocului de transport al câinilor, se vor lua în calcul
înregistrările din foile de parcurs, zilnice, privind distanŃa în km.
Exista doar o cuşcă (folosită la mijlocul de transport) în care se introduc câinii capturaŃi.
B. Transportul câinilor
1 Cainii docili pot fi transportati pana la adaposturi in vehicule inchise de tip camioneta.
Cainii se vor transporta in custi individuale
2. Se va utiliza un sistem care să reducă la minimum manipularea directă a animalului.
3. Cuştile pentru transportul animalelor trebuie să fie alese în funcŃie de talia animalului. Cuşca trebuie
să fie întotdeauna mai lungă decât corpul animalului. Aceste cuşti trebuie să fie fabricate din materiale
solide pentru a rezista la uzură. Se pot utiliza şi cuşti din material plastic.
4. Vehiculele trebuie să fie bine ventilate şi să protejeze animalele împotriva intemperiilor naturii.

Precizare: Conform cod CAEN 7500-ActivităŃile veterinare sunt considerate activităŃi
profesionale.
Legal, numai medicii veterinari, constituiŃi în conformitate cu prevederile legii 160/1998
actualizată, pot desfăşura astfel de activităŃi profesionale.
Mai mult, din documentul ANSVSA, fără număr şi fără dată, SC Urbis Servconstruct SA este
încadrat la categoria canisă, adăpost pentru câini având cod CAEN 0125, deşi nu deŃine în
actele juridice nici acest cod.
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H.Cheltuieli
Conform datelor privind cheltuielile, de la 01.01.2012 la 30.09.2012, situaŃia se prezintă
astfel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cheltuieli materiale
Cheltuieli hrană
Cheltuieli mijloace fixe + ob
Cheltuieli apă
Cheltuieli taxe
Cheltuieli salariale
Total general

8577,99 lei
7834,82 lei
3755,83 lei
1505,16 lei
241,96 lei
62961 lei
84876,76 lei

Din aceste date observăm că, în suma de 3755,83 lei – celtuieli mijloace fixe + ob, intră atât
cheltuielile cu produsele de uz veterinar cat şi plata serviciilor veterinare asigurate de SC
FLAMINGO COM SERVICE SRL.
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Suma totală depăşeşte şi pragul celor 15000 de euro !!! sumă despre care ne-a vorbit
reprezentantul SC Urbis Servconstruct SA.
În acest moment se află în imposibilitatea asigurării bunei desfăşurări a activităŃii prin lipsa
fondurilor. Încheierea unui alt aşazis “contract”, pe baza celor 15000 de euro, este ilegală şi
denotă eludarea legilor în folos propriu. Nu poate fi pusă în discuŃie nici “rectificarea
bugetară”, în acest caz.
Nu cunoaştem sumele alocate şi cheltuite în anul 2010 şi 2011 când, numai pentru
achiziŃionarea armei cu tranchilizant a fost plătită suma de 2547,23 lei.
I.Concluzii finale şi propuneri
1.SC Urbis Servconstruct SA desfăşoară activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân
ilegal;
2.Adminstrarea adăpostului este deficitară şi contrară normelor de bunăstare şi protecŃie a
animalelor;
3.”Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân” din cadrul SC Urbis Servconstruct
SA a fost “autorizat” să funcŃioneze prin aprobarea obŃinerii Certificatului de înregistrare, deşi
nu are în obiectul de activitate şi competenŃele legale gestionarea câinilor fără stăpân şi nici
activităŃi veterinare;
4.SC Urbis Servconstruct SA foloseşte, în cadrul capturării câinilor, persoane care nu au
dreptul de a folosi arma cu tranchilizant precum şi produsele de uz veterinar (tranchilizante);
5.Cheltuielile alocate şi folosite, de la bugetul local, pentru activitatea de gestionare a câinilor
fără stăpân şi funcŃionarea adăpostului public, sunt nelegale;
6. Datorită personalului nespecializat în lucrul cu animalele, se comit rele tratamente şi
cruzimi faŃă de animale, în activitate;
7. Adăpostul este supraaglomerat. Sunt închişi câte 4 – 6 câini (sigur şi mai mulŃi) în Ńarcuri
de 1,5 mp. Animalele nu au posibilitatea de a alerga, a se mişca în voie. Animalele nu pot fi
hrănite corespunzător. CuraŃenia nu se poate realiza în condiŃiile în care câinii nu pot fi scoşi
din Ńarcuri. AsistenŃa veterinară zilnică nu poate fi asigurată.
8. Se impune stoparea activităŃii de capturare.
Înregistrarea şi marcarea câinilor existenŃi în adăpost.
Întocmirea Carnetelor de sănătate pentru câinii existenŃi în adăpost, deŃinător SC Urbis
Servconstruct SA care să cuprindă vaccinarea antirabică a câinilor.

În condiŃiile arătate se impune, în regim de urgenŃă, aplicarea prevederilor art.51 alin.8 din
Ordinul 16/2010 al ANSVSA, cu modificările şi completările ulterioare, până la punerea în
legalitate, atât a serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân cât şi a adăpostului
deŃinut.
Adăpostul poate fi depopulat prin sterilizare şi reîntoarcere a câinilor în locurile de unde au
fost ridicaŃi sau, SC Urbis Servconstruct SA îşi va asuma responsabilitatea întreŃinerii
acestor câini, din fonduri proprii, ca deŃinători legali, în baza Carnetelor de sănătate, a câinilor
existenŃi la data la care DSVSA va emite nota de control, privind controlul efectuat în data
de 04.10.2012 şi măsurile legale dispuse.
Ca urmare a neinterzicerii funcŃionării serviciului public şi al adăpostului, ne rezervăm dreptul
de a solicita o expertiză judiciară de specialitate, în vederea stabilirii îndeplinirii sau nu a
condiŃiilor de funcŃionare a acestuia, iar în cazul legalităŃii funcŃionării serviciului public de
gestionare a câinilor, sesizarea organelor în drept.
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Raportul va fi transmis reprezentanŃilor Primăriei (postmaster@primariarosioriidevede.ro),
Consiliului Local al municipiului Roşiorii de Vede (postmaster@primariarosioriidevede.ro),
SC Urbis Servcontruct SA ( urbis_servrosiori@yahoo.com ), DSVSA Teleorman (officeteleorman@ansvsa.ro ), instituŃiilor publice cu atribuŃii şi competenŃe în stoparea comiterii în
continuare de infracŃiuni în formă continuată şi complicitate la infracŃiuni, persoanelor care neau sesizat neregulile de la adăpostul public, precum şi Mass-media locală şi naŃională.

Raportul a fost întocmit de către dl. Mircea Şerbănoiu – 0723 – 04.32.31, în calitate
de preşedinte al FPAM, în urma vizitei, din 04.10.2012, la care au participat şi
reprezentanŃii SC Urbis Servconstruct SA şi ai DSVSA Teleorman.

Raportul nu conŃine măsurile luate de către DSVSA Teleorman prin Nota de control emisă în urma vizitei
din 04.10.2012.
18.10.2012

Preşedinte FPAM,

Prim vicepreşedinte FPAM,
Departament juridic,

Mircea Şerbănoiu

Av. Paula Iacob
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