AUTORITATEA NAłIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ
ŞI PENTRU SIGURANłA ALIMENTELOR
DIRECłIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANłA ALIMENTELOR IAŞI
Nr. 19658 / 23.XI.2012

CĂTRE :
Doamna ŞTEFĂNESCU ROXANA
Comuna Tudor Vladimirescu, str. Brăilei, nr. 83, județul Brăila

Referitor la solicitarea din e-mail nr. 19427/21.XI.2012,cu privire la măsurile luate de
reprezentanŃii DSVSA Iaşi la adăpostul pentru animale fără stăpîn Paşcani, vă transmitem
următoarele :
Gestionarea şi reducerea numărului de animale fără stăpîn a fost una din priorităŃile
instituŃiei noastre în programul de activităŃi privind supravegherea şi controlul sanitar veterinar
În cursul anului 2012, au fost efectuate patru verificări la adăpostul pentru animale fără
stăpîn al Municipiului Paşcani ( 29.02.2012, 02.07.2012, 09.XI.2012 şi 22.XI.2012), la care
au participat reprezentanŃii AsociaŃiei pentru ProtecŃia Animalelor AXI HOPE iar notele de
control încheiate au fost semnate pentru conformitate.
Deşi adăpostul pentru animale fără stăpîn al Municipiului Paşcani nu este înregistrat
sanitar veterinar, conform Ord. ANSVSA nr.16/2010, neavînd asigurate toate utilităŃile, a
funcŃionat cu asistenŃă sanitară veterinară în baza contractul de prestări servicii încheiat cu
CMV Paşcani prin dr. Mititiuc Ioan care a efectuat după caz, acŃiunile de :
- D.D.D.
- deparazitări şi vaccinări atît în 2011 cît şi în 2012 respectiv la data de 29.02.2012 107 cap., proces verbal de vaccinare nr. 13./28.03.2011( vaccinarea a fost
programată în luna martie ) iar la data de 02.07.2012 - 76 cap., proces verbal de
vaccinare nr. 199/29.03.2012, nr. 245/13.11.2012 ;
- intrările/ ieşirile de animale fără stăpîn au fost evidenŃiate în documente , Ex:
situaŃii lunare centralizate, registru de consultaŃii şi tratament, formulare de adopŃie/
revendicare ;
- identificarea prin crotaliere a fost făcută de tehnician veterinar Damian Roxana,
angajată a primăriei din cadrul serviciului specializat de gestionare a câinilor fără
stăpîn ;
- starea de întreŃinere a animalelor este bună ;
- au fost încredinŃaŃi spre adopŃie 32 de câini imunizaŃi ( 01.09.2012-22.11.2012 )
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-

La verifcarea din data de 22.11.2012, pentru evaluarea modului în care au
fost remediate deficienŃele din data de 09.11.2012, sa constatat că :
au fost remediate majoritatea deficienŃelor ;
a fost sancŃionat contravenŃional la normele sanitare veterinare, tehnicianul
veterinar Damian Roxana conform HG nr. 984/2005, art.3, lit.a, p.1 ;
a fost încheiat contract nou prestări servicii cu SC APISTOPVET SRL , dr. Radu
Lucian ( 22993/20.11.2012 ) ;
în magazie exista în stoc hrană uscată- granule ;
DSVSA Iaşi a emis aviz favorabil ( 18782/09.11.2012), pentru proiectul noului
amplasament al adăpostului pentru animalele fără stăpîn ;
Medicul veterinar zonal va prezenta lunar un raport privind supravegherea şi
controlul sanitar veterinar al adăpostului pentru animalele fără stăpîn Paşcani .
Toate animalele capturate şi intrate în adăpostul de animale fără stăpîn vor fi
examinate clinic, identificate, înregistrate, deparazitate şi vaccinate antirabic, aceste
acŃiuni vor fi consemnate în evidenŃele deschise iar animalele cazate separat ;
- termen - permanent ;
Vor fi respectate :
- procedura de prindere a animalelor fără stăpîn ;
- procedurile de înregistrare şi crotalierea animalelor capturate ;
- procedura de sterilizare ;
- procedura de adopŃie ;
- procedura de eutanasiere( cu diagnosticul medicului veterinar ) ;
-termen - permanent ;
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