
 
PROCEDURĂ SPECIFICĂ 

  PRIVIND RESPECTAREA CERINȚELOR 
DE BIOSECURITATE ÎN EXPLOATAȚIILE 

DE PUI PENTRU CARNE 
 

Cod: 
PS(D-02/1D)-01/10 

Ediția 1 

Revizia 0 

Ex. nr. 

Pagina 1 din 14 
 

 

 
PROCEDURĂ SPECIFICĂ 

  PRIVIND RESPECTAREA CERINȚELOR DE BIOSECURITATE  
ÎN EXPLOATAȚIILE DE PUI PENTRU CARNE 

COD: PS (D-02/1D)-01/10  
 
 
 
 
 
LISTA DE CONTROL A EDIŢIEI / REVIZIEI  

  
Nr. 
crt. 

Pag. Capitol/Subcapitol Descrierea modificării Data/Revizia Observații 

1.   
 

   

2.   
 

   

3.   
 

   

 
 
 
 
 
 
 
LISTA DE AVIZĂRI / APROBĂRI 

 
 
 



 
PROCEDURĂ SPECIFICĂ 

  PRIVIND RESPECTAREA CERINȚELOR 
DE BIOSECURITATE ÎN EXPLOATAȚIILE 

DE PUI PENTRU CARNE 
 

Cod: 
PS(D-02/1D)-01/10 

Ediția 1 

Revizia 0 

Ex. nr. 

Pagina 2 din 14 
 

 

LISTA DE DIFUZARE  A DOCUMENTULUI 
 

Ex. 
nr. 

Comparti
ment 

Scopul 
difuzării/nr 
exemplar 

Responsabil 
funcție 

Nume 
prenume 

Data 
primirii 

Semnătura 
primit 

Data 
retragerii 

Semnătura 
eliberat 

1.         
 

2.         
 

3.          
 

4.         
 

5.         
 

6.         
 

7.         
 

8.         
 

9.         
 

10.         
 

11.         
 

12.         
 

13.         
 

14.         
 

15.         
 

16.         
 

17.         
 

18.         
 

19.         
 

FORMULAR                       Cod: LDR- 7.3                            Ediția 1/10.2013                                                          Pag 1/ 2 



 
PROCEDURĂ SPECIFICĂ 

  PRIVIND RESPECTAREA CERINȚELOR 
DE BIOSECURITATE ÎN EXPLOATAȚIILE 

DE PUI PENTRU CARNE 
 

Cod: 
PS(D-02/1D)-01/10 

Ediția 1 

Revizia 0 

Ex. nr. 

Pagina 3 din 14 
 

 

20.         
 

21.         
 
 

22.         
 

23.         
 

24.         
 

25.         
 

26.         
 

27.         
 

28.         
 

29.         
 

30.         
 

31.         
 

32.         
 

33.         
 

34.         
 

35.         
 

36.         
 

37.         
 

38.         
 

 
39. 

        

 
 

FORMULAR                                 Cod: LDR- 7.3                            Ediția 1/10.2013                                                  Pag 2/ 2 



 
PROCEDURĂ SPECIFICĂ 

  PRIVIND RESPECTAREA CERINȚELOR 
DE BIOSECURITATE ÎN EXPLOATAȚIILE 

DE PUI PENTRU CARNE 
 

Cod: 
PS(D-02/1D)-01/10 

Ediția 1 

Revizia 0 

Ex. nr. 

Pagina 4 din 14 
 

 

 
 
 

CUPRINSUL 
 

Nr.  Descriere Pagina 

1 SCOPUL 5 

2 DOMENIUL DE APLICARE 5 

3 DEFINIŢII ŞI ABREVIERI  5 

4 DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 5 

5 RESPONSABILITĂŢI 5 

6 PROCEDURA 6 

7 ÎNREGISTRĂRI 7 

8 Anexe  

 Anexe 1 Fişă de evaluare privind respectarea cerințelor de 

biosecuritate în exploatațiile de pui pentru carne cod: FEBSPC-7.3 

8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULAR       Cod: CD- 8.4                  Ediția 1/10.2013                                                  Pag 1/ 1 



 
PROCEDURĂ SPECIFICĂ 

  PRIVIND RESPECTAREA CERINȚELOR 
DE BIOSECURITATE ÎN EXPLOATAȚIILE 

DE PUI PENTRU CARNE 
 

Cod: 
PS(D-02/1D)-01/10 

Ediția 1 

Revizia 0 

Ex. nr. 

Pagina 5 din 14 
 

 

1. SCOPUL 

Verificarea respectării condițiilor minime de biosecuritate în exploatațiile de creștere a puilor 

pentru carne. 

 
2. DOMENIU DE APLICARE 
Prezenta procedură se aplică de către specialiștii ANSA și  colaboratorii 

Subdiviziunilor teritoriale ale ANSA, în cazul inspecțiilor efectuate la explorațiile de 
creștere a puilor pentru carne.  

Prezenta procedură nu se aplică în cazul exploatațiilor cu capacitatea de pînă la 500 
de pui destinați producției de carne. 

 
3. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 

pui – animal (pasăre) din specia Gallus gallus crescut pentru producția de carne; 
exploatație – loc de producție unde sânt întreținuți şi crescuți puii; 
deținător – orice persoană fizică sau juridică care deține în proprietate sau în folosință 
animale pentru îngrijire permanentă sau temporară. 
biosecuritate – complexul de măsuri organizatorice şi tehnice ce sunt aplicate într-o 
exploataţie de animale, pentru prevenirea introducerii şi difuzării agenţilor patogeni, astfel 
încât să se prevină apariţia bolilor transmisibile; 
zonă de producţie – teritoriul delimitat, care cuprinde toate adăposturile pentru animale, 
spaţiile, utilajele, echipamentele şi alte facilităţi destinate creşterii păsărilor, cu 
respectarea regulilor de sănătate şi bunăstare a acestora; 
zonă administrativă – teritoriul aflat în afara zonei de producţie şi delimitat de aceasta. 
MVO- medic veterinar oficial. 

 
 
4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ. 
 
- Legea nr. 221/2007; 
- Legea 50/28.03.2013; 
- HG nr. 415 din 08.07.2009. 
- HG 412 nr.412 din 25.05.2010 
- Ordinul ANSA nr.165 din 09.07.2014  

 
5. RESPONSABILITĂŢI 

Conform fișelor de post. 
- MVO este responsabil de modul cum se prezintă şi cum desfășoară procedura de 

inspecție a exploatațiilor de creștere a puilor pentru carne, 
- MVO este responsabil de ținuta sa ce trebuie aleasă în așa fel încât să nu 
prejudicieze imaginea instituției pe care o reprezintă,  

- MVO are competența şi obligația de a stabili măsuri în conformitate cu gravitatea 
neconformităților constatate. 
 
 
 
 

http://www.ansa.gov.md/uploads/files/Ordinele%20ANSA/2014/Ordin%20165.PDF
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6. PROCEDURA 
 

Exploataţiile avicole autorizate sanitar-veterinar trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții generale de biosecuritate:  
a) asigurarea împrejmuirii exploataţiei, astfel încât să nu poată permite intrarea sau 
ieşirea animalelor şi a persoanelor neautorizate;  
b) delimitarea strictă a zonei de producţie de zona administrativă şi asigurarea spaţiilor 
de cazare bine delimitate, etanşe, sectorizate pe categorii de exploatare şi a condiţiilor 
în concordanţă cu reglementările privind protecţia şi bunăstarea păsărilor;  
c) asigurarea mijloacelor de protecţie pentru interzicerea accesului şi contactului cu 
păsările sălbatice;  
d) asigurarea dezinfectorului rutier sau a covorului cu substanţa dezinfectantă;  
e) amenajarea şi funcţionarea filtrului sanitar-veterinar compartimentat corespunzător 
pe sexe, care să asigure schimbarea îmbracăminţii de stradă (haine, încalţăminte), 
separat de echipamentul de lucru;  
f) asigurarea echipamentului de protecţie pentru personalul de serviciu şi vizitatori, 
precum şi a condiţiilor pentru decontaminarea acestuia;  
g) asigurarea grupului sanitar dotat corespunzător pentru igienizarea corporală a 
personalului propriu şi a vizitatorilor;  
h) asigurarea sursei curente de apă caldă şi rece, fiind interzisă alimentarea prin surse 
de apă deschise;  
i) asigurarea dezinfectoarelor pentru dezinfecţia încalţămintei şi a unui sistem pentru 
spălarea şi dezinfecţia mâinilor, plasate la intrarea în spaţiile de creştere şi exploatare;  
j) asigurarea respectării principiului totul plin totul gol şi a repopulării spaţiilor de 
exploatare;  
k) asigurarea conform legislației naționale în vigoare, a asistenţei sanitar-veterinare de 
către medicul veterinar de liberă practică şi respectarea prevederilor Programului 
acţiunilor de supraveghere, prevenire și control a bolilor la animale, a celor 
transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, aprobat 
anual prin ordinul al ANSA;   
l) accesul persoanelor străine se realizează numai cu aprobarea administraţiei 
exploataţiei, iar toate datele privind vizitatorii sunt înregistrate într-un registru special; 
m) accesul în exploataţie al personalului propriu, al vizitatorilor sau al inspectorilor 
oficiali este permis numai cu respectarea regulilor de filtru sanitarveterinar, în special 
în ceea ce priveşte echipamentul şi dezinfecţia;  
n) limitarea pe cât posibil a circulaţiei îngrijitorilor și operatorilor în alte zone de 
producere decât cea în care îşi desfăşoară activitatea;  
o) elementele spaţiului tehnologic care asigură realizarea producţiei trebuie astfel 
amplasate încât să permită aplicarea măsurilor de profilaxie nespecifică;  
q) asigurarea amenajărilor necesare pentru eliminarea dejecţiilor şi a apelor reziduale 
după inactivarea acestora;  
r) asigurarea aprovizionării cu furaje prin transbordare sau prin fabrici de nutreţuri 
combinate (FNC) proprii, separat funcţionale de restul activităţilor;  
s) asigurarea decontaminării mijloacelor de transport al păsărilor în spaţii aflate în afara 
perimetrului exploataţiei;  
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t) asigurarea mijloacelor de transport pentru transferul păsărilor în incinta fermei, 
separate de cele necesare efectuării livrărilor la abator sau pentru alte scopuri 
tehnologice;  
u) obligativitatea schimbării hainelor de stradă cu echipamentul de protecţie de către 
şoferii care asigură aprovizionarea cu furaje;  
v) colectarea şi eliminarea zilnică a păsărilor moarte şi a deşeurilor de la staţia de 
incubaţie şi dirijarea acestora la o unitate de profil (în baza unui contract încheiat cu 
aceasta) sau distrugerea acestora în incineratorul propriu;  
w) depozitarea gunoiului de grajd în platforme amenajate şi împrejmuite, pentru o 
perioadă care asigură sterilizarea sau inactivare;  
x) întocmirea evidenţelor sanitar-veterinare şi zootehnice obligatorii;  
(1)registrul de fermă;  
(2)registrul ambulator; 
 (3)registrul mijloacelor de transport al păsărilor, furajelor şi al diverselor materiale; 
(4)registrul de consultaţii şi tratamente;  
(5)registrul imunologic;  
(6) evidenţe privind efectuarea dezinfecției, dezinsecției, deratizații;  
(7)registrul mortalității;  
(8)registrul privind efectuarea necropsiilor; 
(9) evidenţa privind necesarul consumului zilnic de hrană şi apă;  
(10) evidenţe referitoare la înregistrarea cantităţilor de cadavre şi subproduse în 
corelaţie cu cantităţile dirijate pentru distrugere într-o unitate de procesare a 
subproduselor de origine animală.  
Deţinătorul păsărilor trebuie să anunţe urgent medicul veterinar oficial, atunci când 

constată:  
a) scăderea aportului de hrană şi de apă cu mai mult de 20%;  
b) rata mortalităţii mai mare de 3% într-o săptămână;  
c) orice semn clinic sau leziune post-mortem care poate fi atribuit gripei aviare sau bolii 

de Newcastle. 

7. ÎNREGISTRĂRI 

7.1  Fişă de evaluare privind respectarea cerințelor de biosecuritate în exploatațiile de 
pui pentru carne cod: FEBSPC-7.3 

 

8. ANEXE 

Anexe 1  Forma de prezentare a fişei de evaluare privind respectarea cerințelor de 
biosecuritate în exploatațiile de pui pentru carne cod: FEBSPC-7.3 
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Anexa 1 

 

FIŞĂ DE EVALUARE  

privind respectarea  
cerințelor de biosecuritate în exploatațiile de pui pentru carne  

cod: FEBSPC-7.3 
 

Baza legală 

Legea 50/28.03.2013, Legea nr. 221/2007; HG nr. 415 din 08.07.2009; Ordinul ANSA 
nr.165 din 09.07.2014  

 
Obiectivul inspecţiei 

Verificarea modului de respectare a prevederilor normelor sanitar-veterinare referitoare 
la respectarea cerințelor de biosecuritate în exploatațiile de pui pentru carne 

 
Subsemnatul (a) ______________________________________ în calitate de medic 

veterinar oficial, posesor al legitimaţiei nr. _________, din cadrul ANSA/ STSA 

____________________ în urma evaluării efectuate în unitatea 

_______________________________________________ cu nr. autorizaţiei sanitar-

veterinare de funcţionare____________________________________ cu adresa 

_____________________________________________________________________ 

aparţinînd (numele proprietarului)____________________________ nr. de 

telefon___________ în prezenţa d-nei/d-lui _______________________________ în 

calitate de _________________ la ___________________________, am constatat şi 

dispus următoarele:  

Data evaluării  _____________________________;  

Evaluarea veterinară anterioară:  Da  ;       Nu . 

În cazul în care unitatea a mai fost evaluată se indică numărul documentului anterior şi 

data__________________________________________________________________ 
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A. Înregistrări și Instruiri DA NU NECONFORMITĂŢI / OBSERVAŢII 

1. Personal instruit şi prezenţa 
documentelor privind instruirea. 

   
 
 

2. Frecvenţa instruirilor. 
   

 

3. Este ținut un registru pentru 
înregistrarea tuturor instruirilo de 
formare și instrurii a angajaților. 

   
 
 
 
 
 

4. Există un registru de evidență a 
mortalităţi, îndeplinit zilnic. 

   
 
 
 
 

5. Există un registru de mișcare a 
păsărilor indeplinit corespunzătoare. 

   
 
 
 

B. Facilități     

1. Asigurarea împrejmuirii exploataţiei, 
astfel încât să nu permită accesul 
animalelor, persoanelor și a vehicolelor 
neautorizate. 

   
 
 
 
 
 
 

2. Există o barieră/ poartă care poate fi 
închisă și blocată în condiții de 
siguranță. 

   

3. Există o schiță sau o hartă care 
definește în mod clar zona de producție 
și zoona administrativă, inclusiv toate 
porțile și drumurile de acces.  

   
 
 
 
 
 

4. Există semne adecvate pentru a 
informa vizitatorii despre restricțiile din 
zona de producere și acțiunea pe care 
ar trebui să ia. 
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5. Sunt limitele zonelor de biosecuritate 
marcate clar cu semne și / sau 
indicatori. 

   

6. Există o zonă desemnată pentru 
curățarea și / sau dezinfectarea 
vehiculelor înainte de a intra într-o zonă 
de biosecuritate. 

   

7. Există filtru sanitar și vestiare 
comforme și funcționabile. 

   

8. Asigurarea dezinfectoarelor pentru 
dezinfecţia încalţămintei şi a unui 
sistem pentru spălarea şi dezinfecţia 
mâinilor, plasate la intrarea în spaţiile 
de creştere şi exploatare. 

   
 
 
 

9. Sunt angajați obligați să se spele pe 
mâini atunci când intră în fiecare hală 
sau unitate de producție. 

   

10. Sunt inspectate zilnic și completate 
în funcție de necesități dezinfectoarelor 
pentru dezinfecţia încalţămintei. 

   
 
 
 
 
 
 

11. Alternativa la B8 și B10: este o 
pereche separată de cizme disponibile 
și utilizate pentru fiecare hală în parte. 

   
 
 
 
 

12. Este zona din jurul halelor și 
hangarelor curată și iarbă cosită 
ordonat. 

   
 
 
 
 

13. Sunt excluse alte animale din zona 
de producție sau există un efectiv 
limitat,întreținute astfel încât materiile 
fecale ale acestora să nu poată veni în 
contact cu păsările din hale, fie direct, 
fie indirect. 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FORMULAR                   Cod: FEBSPC - 7.3                  Ediția 1/07.2016                                 Pag 3/ 7 



 
PROCEDURĂ SPECIFICĂ 

  PRIVIND RESPECTAREA CERINȚELOR 
DE BIOSECURITATE ÎN EXPLOATAȚIILE 

DE PUI PENTRU CARNE 
 

Cod: 
PS(D-02/1D)-01/10 

Ediția 1 

Revizia 0 

Ex. nr. 

Pagina 11 din 14 
 

 

 

14. Există animale de companie sau 
colivii pentru păsări decorative sau 
cotețe de porci deținute în proprietate. 

   
 
 
 
 
 

15. Este exclusă posibilitatea 
pătrunderii animalelor și a păsărilor 
sălbatice în hale. 

   
 
 
 

C. Cerințe pentru personal și 
vizitatori 

   

1. Există o declarație pe proprie 
răspundere de carantină personală 
semnată pentru fiecare angajat și 
vizitator. 

   
 
 

2. Există un jurnal pentru evidența 
vizitatorilor. 

   

3. Se respectă rigorile filtrului sanitar. 

   
 
 
 

4. Sunt angajați obligați să poarte haine 
necesare diferite de cele de stradă. 

   

D.  Calitaea Apei 
   

1. Există un sistem de dezinfectare a 
apei pentru zona de producție. 

   
 
 
 

2. Dacă se utilizează clorurarea, este 
nivelul zilnic testat și înregistrat. 

   
 
 

3. În cazul în care se utilizează un alt 
sistem de dezinfectare, există un 
sistem pentru a se asigura că apa este 
dezinfectantă în mod eficient. 

   
 
 
 
 

4. Este eficacitatea confirmată prin 
teste de laborator, efectuate trimestrial 
pentru fiecare hală. 
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E.  Măsurile DDD    

1. Există o procedură de control al 
dezinsecțiilor adecvat documentat. 

   
 
 
 

2. Există o procedură descrisă de 
combatere a rozătoarelor în zona de 
producție. 

   
 
 
 

3. Există un plan a amplasării 
capcanelor pentru rozătoare.  

   
 
 
 

4. Există un plan de efectuare a 
dezinfecțiilor.  

   
 
 

5. Există stocurii de dizinfectanți și 
depozitarea cestora. 

   
 
 

6. Controlul eficacității măsurilor de 
dezinfecție atestate prin testări de 
laborator. 

   
 
 
 
 

7. Existența registrului de evidență a 
măsurilor de DDD, completat și 
întreținut corespunzător. 

   
 
 
 

F. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE     

1. Este sistemul de alimentare închis 
pentru a preveni accesul la furaje al 
rozătoare și păsărilor sălbatice. 

   
 
 
 

2. Hambarele pentru păstrarea furajelor 
sunt construite astfel încît nu permit 
accesul  animalelor și păsărilor. 
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3. Există drenaj adecvată a zonei de 
producție și, în special, în zona din jurul 
halelor. 

   
 
 
 
 
 
 

4. Așternutul este depozitat într-o zonă 
desemnată astfel încât ar  preveni 
contaminarea acestuia. 

   

G. Regulamente /Proceduri    

1. Există o procedură corespunzătoare 
în vigoare pentru eliminarea păsărilor 
moarte. 

   
 
 
 

2. Unde sunt depozitate cadavrele 
înainte de eliminare. 

   

3. Există un loc special amenajat pentru 
depozitarea cadavrelor astfel încât să 
nu permit accesul animalelor și au 
dispozitive de captare sau distrugere a 
insectelor. 

   

4. Este o procedură a exploatației pe 
biosecurizate. 

  
 
 

 
 

H. Gestionarea gunoiului de 
grajd 

   

1. Este un plan documentat de 
gestionare a gunoiului de grajd. 

   

2. Se aplică o strategie de gestionare a 
gunoiului de grajd pentru a reduce 
eroziunea și poluarea. 

   

3. Se utilizează gunoiul de grajd ca 
fertilizant pentru terenurile agricole 

   

4. Există o evidență a mișcărilor 
gunoiului de grajd. 

   

5. Se practică comercializarea gunoiului 
de grajd. 

   

6. Există o evidență a vînzărilor 
gunoiului de grajd. 
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COMENTARII/RECOMANDĂRI (se va trece “Nr.crt.” al fiecărei cerințe care nu este 
conformă şi se vor detalia toate aceste aspecte neconforme precum şi măsurile care  
s-au impus):____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
  

 B-bine;   AR-acceptabil cu reinspectare;     N-neacceptabil;      NE-neaplicabil; 

VI. EVALUARE FINALĂ: 

B AR (termen de 
recontrola) 

N (număr ordonanța de 
închidere) 

NE 

    

        

MEDIC VETERINAR OFICIAL_____________________________________________ 

   

REPREZENTANTUL UNITĂŢII ____________________________________________ 

 

ÎNTOCMIT LA DATA DE _________________________________________________ 

 

      NUMĂR DE EXEMPLARE__________________________________________ 
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