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RAPORT 

PRIVIND CONTROALELE ÎN TRAFIC EFECTUATE DE DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI 

PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR BUZĂU PRIVIND CIRCULAȚIA ANIMALELOR 

 

Având în vedere evoluția focarelor de Pestă Porcină Africană la nivelul 

județului Buzău precum și a focarelor de gripă aviară înalt patogenă în vecinătatea 

României, Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Buzău, 

împreună cu Inspectoratul de Poliție Județean Buzău, în baza protocolului de 

colaborare, au desfășurat începând cu luna ianuarie și până în prezent, controale 

tematice în trafic pe diferite trasee, fiind vizate cu predilecție principalele căi de 

intrare în județul Buzău, cu scopul verificării legalității transporturilor de animale vii 

și produse de origine animală.  

Astfel, în perioada menționată, au fost planificate și efectuate 221 de 

controale în trafic, fiind constatate un număr de 20 neconformități privind transportul 

animalelor și produselor de origine animală în urma cărora au fost aplicate sancțiuni 

contravenționale reprezentate de amenzi în valoare de 17400 lei. Principalele 

neconformități constatate au fost reprezentate de lipsa documentelor sanitar 

veterinare pe timpul efectuării transportului, neefectuarea dezinfecției mijloacelor 

auto înainte de îmbarcarea animalelor sau produse de origine animală, mijloace auto 

neînregistrate/autorizate sanitar veterinar. 

DSVSA Buzău a continuat campania de informare și avertizare a populației 

privind implicațiile PPA, prin distribuirea către UAT-uri, exploatații comerciale, 

medici veterinari concesionari de pliante actualizate privind riscurile legate de 

această boală. 

În realizarea acestor acțiuni DSVSA Buzău a întâmpinat dificultăți generate de 

bugete insuficiente, dotări insuficiente și deficit de personal dar și de probleme de 

natură tehnică, organizatorică și de colaborare la nivel interinstituțional, cum ar fi:   

- Acte normative foarte multe, extrem de laborioase și foarte dificil de pus în 

aplicare. 
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- O extrem de slabă reacție a unor Primării la măsurile și dispozițiile DSVSA 

referitoare la gestionarea unor focare de boli majore pe teritoriu, 

- Direcționarea și/sau redirecționarea de către alte instituții județene, către 

DSVSA a unor sesizări care nu au legătură cu responsabilitățile instituționale. 

- Lipsa unor spații de cazare care să poată fi utilizate pentru animalele 

identificate în trafic fără documente sanitar-veterinare cel puțin până la 

stabilirea statusului de sănătate al acestora, eutanasierea acestora nefiind o 

soluție viabilă în cele mai multe cazuri. 

 

Măsuri implementate de DSVSA Buzău: 

- Continuarea în parteneriat și cu alte instituții de la nivel local a acțiunilor de 

prevenție, informare și conștientizare a populației cu privire la prevederile 

legislative incidente creșterii animalelor în ansamblu precum și a obligațiilor și 

responsabilităților la suspicionarea și/sau declarare unor focare de boli majore 

într-un anumit areal,  

- Continuarea acțiunilor de control în trafic în echipe mixte cu reprezentanții IJP 

în vederea depistării și sancționării abaterilor de la normele legale atât în 

puncte fixe, pe principalele căi de comunicare din județ cu o mai mare 

mobilitate a acestor echipe și  pe căi de acces secundare/lăturalnice.      

          

Director Executiv, 

Dragnea Adonis Laurențiu 

 


