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01.02.2016 

 

Către, 

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila 

În atenţia, Serviciilor Poliţia sanitară veterinară a animalelor, Bunăstarea animalelor, Certificări/autorizări 

 

Domnule Director, 

 

În data de 28.01.2016, orele 15, reprezentanţii FPAM au efectuat o vizită la adăpostul public de câini din 

Făurei. Situaţia, constatată la faţa locului, privind condiţiile de adăpostire a câinilor precum şi starea câinilor 

ne îndreptăţesc să formulăm prezenta sesizare, solicitându-vă să dispuneţi verificarea şi interzicerea 

funcţionării activităţii serviciului public de gestionare a câinilor, implicit a adăpostului mizerabil pe care îl 

administrează. 

 

Constatările noastre: Adăpost necorespunzător, suprapopulare, animale nesterilizate (art.13
2
 din 

OUG155/2001 republicată – amendă 5.000 la 10.000 lei, nemicrocipate conform art.8 alin.4 din 

OUG155/2001 republicată coroborat cu art.7 din OUG55/2002 republicată, starea adăpostului constituie 

focar de infecţie şi îmbolnăvire a animalelor, câinii nu au unde să se adăpostească/aşeze neexistând culcuşuri, 

cuşti individuale, paleţi din lemn, etc uscate, nu sunt îndeplinite condiţiile privind existenţa unui control în 

ceea ce priveşte încălzirea, ventilaţia şi umiditatea corespunzătoare, în vederea asigurării confortului 

animalelor – anexa 1 - A. Cazarea animalelor pct.9., adăpost nedezinfectat/nedeparazitat,  

 

La data controlului vă rugăm să aveţi în vedere următoarele obiective, în conformitate cu prevederile art.1 

alin.4 din OUG155/2001 republicată, coroborat cu prevederile Legii 205/2004, republicată şi a normelor 

sanitare veterinare specifice, astfel: 

1. Dacă UAT Făurie are înfiinţat, legal, serviciul de gestionare a câinilor prin HCL, conform 

dispoziţiilor art.1 alin.1 din OUG155/2001 republicată (amendă 5.000 la 10.000 lei) 

2. Dacă UAT Făurei are angajat, cel puţin, un tehnician veterinar, conform prevederilor art.2 alin.2 din 

OUG155/2001 republicată, (amendă 10.000 la 20.000 lei); 

3. Dacă UAT Făurei are încheiat contract de prestări de servicii veterinare cu un medic veterinar, 

conform dispoziţiilor art.2 alin.3 din OUG155/2001 republicată; 

4. Dacă adăpostul public de câini posedă certificat de înregistrare; 

5. Dacă sunt îndeplinite condiţiile minime de funcţionare a adăpostului public conform anexa1-

OUG155/2001 republicată – amendă 5.000 la 10.000 lei; 

6. Dacă mijlocul de transport este Autorizat sanitar veterinar,conform prevederilor Ordinului 16/2010 al 

ANSVSA; 

7. Dacă adăpostul şi mijlocul de transport întrunesc condiţiile prevăzute de OUG155/2001 republicată şi 

ale Ordinului 16/2010 al ANSVSA; 

8. Dacă personalul angajat efectuează numai activitatea de îngrijire a animalelor sau este „detaşat”, de la 

alte activităţi, periodic, precum şi lipsa unui număr suficient de persoane care îngrijesc animalele 

şi/sau îngrijirea animalelor de către persoane care nu au competenţa profesională, cunoştinţele şi 

aptitudinile corespunzătoare – amendă 1.000 la 2.000 lei conform art.5 lit.a pct.1 din OG984/2005; 

9. Dacă adăpostul are afişat programul de vizită, conform dispoziţiilor art.2 alin.5 din OUG155/2001 

republicată;  



10. Dacă reprezentanţii serviciului public de gestionare a câinilor a comunicat DSVSA Brăila situaţia 

câinilor sterilizaţi obligatoriu şi numărul de microcip, conform art.12 din OUG155/2001 republicată; 

11. Ca şi proprietari ai animalelor de pe domeniul public sau deţinute în adăpost, dacă au înregistrat câinii 

în RECS; 

12. Verificarea îndeplinirii condiţiilor privind hrănirea, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea şi controlul 

bolilor!!!! în adăpost, conform prevederilor art.4 alin.5 din OUG155/2001 republicată – amendă 

5.000 la 10.000 lei; 

13. Dacă serviciul public deţine registru special, conform prevederilor art.10 din OUG155/2001 

republicată, dacă este completat la zi cu toate datele prevăzute de lege – amendă 10.000 la 20.000 lei; 

14. Dacă serviciul public a comunicat lunar situaţiile prevăzute la art.12 din OUG155/2001 republicată şi 

dacă acestea sunt reale  - amendă 2.000 la 3.000 lei conform art.5 lit.k pct.1 din OG984/2005 ; 

15. Dacă există Fişă de observaţie a fiecărui câine intrat în adăpost şi dacă acestea sunt completate; 

16. Dacă există efectuat vreun examen medical de specialitate – laborator cu privire la câinii deţinuţi; 

17. Dacă există documente sanitare veterinare privind introducerea altor animale în efectivele existente – 

lipsa acestora presupune amendă 6.000 la 8.500 lei conform HG984/2005 actualizată; 

18. Nerespectarea condiţiilor minime de cazare a animalelor – amendă 2.000 la 3.000 lei conform art.5 

lit.k, pct.2 din OG984/2005; 

19. Nerespectarea condiţiilor de îngrijire a animalelor, respectiv hrănire, adăpare şi curăţenia adăpostului 

– amendă 2.000 la 3.000 lei conform art.5 lit.k, pct.4 din OG984/2005; 

20. Existenţa unui contract cu o societate de neutralizare a deşeurilor de origine animală şi a celor privind 

produsele de uz veterinar; 

21. Existenţa sau inexistenţa fişetelor speciale în care se păstrează produsele de uz veterinar utilizate în 

acţiunile sanitare veterinare ale medicului veterinar; 

22. Existenţa unui cabinet autorizat conform dispoziţiilor legale, Ordinul 16/2010 actualizat, în cadrul 

incintei adăpostului, unde se desfăşoară acţiunile veterinare de specialitate, examinare, tratamente, 

intervenţii chirurgicale, inclusiv sterilizare, eutanasiere, microcipare, etc; 

23. Existenţa unor ţarcuri special amenajate, izolare şi tratare a animalelor bolnave, privind animalele 

nou capturate, animalele bolnave, etc amendă 2.000 la 3.000 lei, conform art.5 lit.b alin.1 şi 2 din 

HG984/2005 actualizată; 

24. Lipsa unui aşternut corespunzător din punct de vedere al cantităţii şi calităţii – amendă 2.500 la 5.000 

lei conform art.5 lit.c, pct.3 din OG984/2005; 

25. Perioada de dezinsecţie/dezinfecţie a adăpostului şi a mijlocului de transport animale vii; 

26. Numărul de câini pentru care, DSVSA Brăila, a permis autorizarea funcţionării adăpostului ; 

 

Solicităm interzicerea funcţionării adăpostului şi a serviciului de gestionare a câinilor din Făurei şi relocarea 

câinilor într-un spaţiu corespunzător, până la punerea în legalitate, precum şi sancţionarea acestora pentru 

rele tratamente aplicate animalelor prin neasigurarea condiţiilor minime de bunăstare şi protecţie a animaleor 

dar şi prin neasigurarea controlului bolilor. 

  

Aşteptăm rezultatul controlului, efectuat la adăpostul public şi serviciul public de câini din Făurei, la adresa: 

Tudor Vladimirescu, str. Brăilei nr.83,jud. Brăila.  

 

 

Cu respect, 

 

Mircea Şerbănoiu 

 

 

 

 


