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BIOSECURITATEA LA ÎNTREPRINDERILE AVICOLE

Introducere
În prezent, industria avicolă din toată lumea se confruntă cu un șir de amenințări 
care se manifestă sub diverse forme, cum ar fi virușii, bacteriile, protozoarele, 
micotoxinele ș.a. Începând cu anul 2005, la nivel mondial, o problemă majoră 
a fost Gripa Aviară. În ultimii doi ani, focare de Gripă Aviară, dar și de Boala 
Newcastle - două cele mai periculoase maladii pentru industria avicolă - au 
fost înregistrate și în țările învecinate cu Republica Moldova.

În aceste condiții, biosecuritatea reprezintă o necesitate esențială pentru orice 
afacere în domeniul producerii puilor de carne. Protejarea de contaminarea cu 
microorganisme nedorite este o componentă-cheie a producției comerciale 
de păsări. Și asta deoarece contactarea, de către efectivul de păsări, a unui 
organism patogen, purtător de boli infecțioase, ar putea genera consecințe 
economice grave pentru producători, consumatori și, în cele din urmă, pentru 
întreaga societate.

Este important de menționat, în contextul dat, faptul că tehnologiile informației 
sunt, astăzi, într-un proces de dezvoltare continuă. Respectiv, pe de o parte, 
acestea pot ajuta la menținerea unui nivel înalt de biosecuritate (de exemplu, 
prin introducerea monitorizării video), însă, pe de altă parte, telefoanele mobi-
le reprezintă un nou potențial pericol pentru răspândirea microorganismelor. 
Astfel, elaborarea și actualizarea unor publicații precum este Ghidul de față 
este un element vital pentru sectorul zootehnic.

Boxa 1. Baza legală a Republicii Moldova în domeniul biosecurității
Legea nr. 50 din 28.03.2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea •	
conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimenta-•	
re și cu normele de sănătate și de bunăstare a animalelor; 
Legea nr. 221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară; •	
HG nr. 415 din 08.07.2009 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind •	
protecția puilor destinați producției de carne; 
HG nr. 412 din 25.05.2010 pentru aprobarea Regulilor generale de igienă a•	
produselor alimentare; •	
HG nr. 315 din 26.04.2010 pentru aprobarea Regulilor sanitar-veterinare pri-•	
vind subprodusele de origine animală nedestinate consumului uman; 
HG nr. 793 din 22.10.2012 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind •	
protecția și bunăstarea animalelor în timpul transportului;
Ordinul ANSA nr. 165 din 09.07.2014 cu privire la  aprobarea Normei sanitar-•	
veterinare privind regulile generale de biosecuritate; 
Ordinul MAIA Nr. 164  din 11.07.2006 cu privire la aprobarea Normei sanita-•	
re veterinare privind profilaxia, supravegherea și combaterea Bolii Newcastle 
(pseudo-pesta aviară).
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Mai multe acte normative ale Republicii Moldova - hotărâri de Guvern, nor-
me sanitar-veterinare, ordine ANSA etc. - stipulează obligativitatea respectării 
cerințelor de biosecuritate la fermele de producere a păsărilor (Boxa 1). Pre-
zentul Ghid a fost elaborat în scopul susținerii întreprinderilor de producere 
a puilor de carne în vederea prevenirii contactării, răspândirii și persistenței 
bolilor ce pot afecta sănătatea efectivelor de păsări.

Prezentul Ghid este destinat specialiștilor care își desfășoară activitatea în ca-
drul întreprinderilor avicole din Republica Moldova, precum și personalului 
Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a R.M., care efectu-
ează inspecții la întreprinderile din acest sector. Materialele din Ghid pot fi 
utilizate în scop didactic și de către instituțiile de învățământ/instruire care 
pregătesc specialiști în domeniu.

Deși Ghidul este un instrument opțional, acesta permite crescătorilor și pro-
prietarilor de ferme de  păsări să înțeleagă și să respecte prevederile legale 
stipulate în el. Astfel, proprietarii de efective de păsări sunt încurajați să ia în 
considerare recomandările Ghidului în realizarea practicilor-standard de bio-
securitate.

Notă! Acest Ghid prezintă standarde minime de biosecuritate. Agenții economici 
care, în prezent, aplică standarde mai înalte sunt încurajați să continue practicile 
actuale. 
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1. Ce este  biosecuritatea
Termenul de „biosecuritate” înseamnă „protejarea vieții”. Respectiv, protejarea 
păsărilor Dvs. de boală are o importanță crucială pentru succesul întreprinde-
rii pe piețele de desfacere.

La nivel de fermă, noțiunea de „biosecuritate” este utilizată pentru setul complet 
de măsuri de gestionare, axate pe diminuarea probabilității de pătrundere și de 
răspândire, în cadrul întreprinderii sau al unității de exploatație, a unor agenți 
infecțioși ce pot compromite sănătatea păsărilor. Succesul în controlul bolilor 
infecțioase îl reprezintă întreruperea ciclului de infecție și de transmitere, ceea ce 
este rezultatul combinat al măsurilor de biosecuritate, al vaccinărilor și al progra-
melor de dezinfecție ce se aplică în unitățile de creștere a păsărilor. Astfel, biose-
curitatea se referă la totalitatea normelor, tehnicilor și măsurilor organizatori-
ce de prevenire și de combatere a bolilor în cadrul fermelor avicole. Prevenirea 
ia în considerare condițiile tehnologice, comportamentul uman și igiena. 

Biosecuritatea se realizează prin menținerea gospodăriei la o anumită distanță 
de traficul aglomerat, ceea ce înseamnă că agenții care produc boli sunt ținuți 
la depărtare și nu vor trece granițele avicolei. În cuvinte mai simple, biose-
curitatea este procesul prin care este împiedicată pătrunderea germenilor 
patogeni în populația de păsări, iar păsările propriu-zise sunt ținute departe 
de sursa potențială de infectare. Exemple de astfel de agenți infecțioși sunt 
virusul Influenței Aviare sau virusul Bolii Newcastle.

De asemenea, biosecuritatea vizează măsurile de apărare contra bolilor 
infecțioase (zooantroponozelor),  care pot compromite sănătatea persoanelor 
ce intră în contact cu animalele infectate sau cu produsele acestor animale. 
Exemple de astfel de agenți infecțioși de origine bacteriană sunt Salmonella 
enteritidis sau Campylobacter jejuni.

Deoarece prevenirea apariției maladiilor este, întotdeauna, mai puțin costisi-
toare decât aplicarea tratamentului sau suportarea consecințelor afecțiunii, 
biosecuritatea este cel mai ieftin și cel mai eficient mijloc disponibil pentru 
controlul bolii. Astfel, micile investiții în sporirea calității echipamentelor și a 
construcțiilor care adăpostesc păsările, precum și instruirea adecvată a perso-
nalului în procedurile de biosecuritate, vor conduce la obținerea unor generații 
de păsări mai sănătoase și mai productive.

Măsurile de gestionare a biosecurității nu vizează, în mod obișnuit, un anumit agent 
patogen, ci intenționează să fie bariere împotriva diverselor riscuri. Prin urmare, este 
important să existe un set cuprinzător de măsuri de gestionare a biosecurității, care 
să îngrădească, în comun, toate căile de transmitere a diferiților agenți infecțioși.

Atenție! Programele de biosecuritate nu sunt un set de reguli aplicabile ,,de-a 
gata”, ci ce se elaborează în funcție de particularitățile fiecărei ferme în parte.
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2. De ce este importantă  
biosecuritatea

Agenții infecțioși pot avea un impact ne-
gativ major asupra productivității puilor 
de carne și găinelor ouătoare. În cele mai 
extreme situații, bolile pot provoca rate 
înalte de mortalitate (Fig. 1) - de exem-
plu, Gripa Aviară înalt patogenă sau Boa-
la Newcastle, în populațiile nevaccinate. 
În cazul acestor focare, singurul remediu 
este de a sacrifica și a distruge toate pă-
sările susceptibile de la o fermă.

Alte afecțiuni nu provoacă semne clinice 
severe, dar pot conduce, bunăoară, la rate 
de productivitate reduse sau la creșterea 
nivelului de mortalitate zilnică. 

Astfel de boli pot fi detectate numai prin-
tr-o analiză cotidiană riguroasă a para-
metrilor de producție sau prin colectarea 
periodică a probelor și analiza lor ulte-
rioară de laborator. În cele din urmă, pentru anumite maladii, cheia pentru 
protejarea sănătății umane constă în evitarea infecțiilor la animale, chiar dacă 
sănătatea puiului nu este neapărat afectată (ex., salmonelozele).

Prin urmare, adoptarea unor măsuri adecvate de gestionare a biosecurității 
reprezintă:

un interes economic pentru proprietarul fermei; •	
contribuția proprietarului fermei la asigurarea sănătății publice a consu-•	
matorilor și a profesioniștilor din sectorul avicol;
contribuția la menținerea unui nivel bun de sănătate animală în întreaga •	
țară, deoarece fiecare fermă este o sursă potențială de infecție pentru alte 
întreprinderi similare;
respectarea prevederilor legislației Republicii Moldova.•	

În următoarele capitole sunt prezentate, pe scurt, diferite seturi de măsuri 
necesare pentru gestionarea biosecurității. Fiecare capitol cuprinde un anu-
mit element de biosecuritate. Menționăm, în acest context, că biosecuritatea 
completă poate fi realizată doar atunci când toate elementele sunt în vigoare 
și sunt respectate.

Fig. 1. Practică defectuoasă -  Mortalitatea 
înaltă în hală
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Atenție! Un șir de ferme de păsări ce funcționează în prezent în Republica Mol-
dova au fost construite sau reconstruite în baza unor ferme vechi de bovine, por-
cine etc. Drept urmare, uneori, structura fermelor vechi face mai dificilă crearea 
unor sisteme moderne de biosecuritate la nivel înalt. Cu toate acestea, obiectivul 
în astfel de cazuri ar trebui sa fie obținerea structurilor optimizate de biosecurita-
te, prin planificarea prudentă și luarea în considerare a particularităților fermelor 
existente.

Investițiile în biosecuritate ar putea să necesite resurse financiare semnificative la 
etapa inițială, însă aceste investiții se vor recupera la etapele ulterioare datorită 
obținerii unei productivități mai mari a păsărilor, respectiv a pierderilor mai mici 
cauzate de bolile animale.

3. Îngrădirea exploatațiilor 
Un gard în jurul teritoriului fer-
mei este prima barieră fizică 
împotriva pătrunderii neautori-
zate a oamenilor, animalelor și 
vehiculelor, toate aceste entități 
fiind factori potențiali de intro-
ducere a agenților infecțioși. 
Gardul trebuie să înconjoare 
întreg teritoriul fermei pe care 
sunt amplasate halele de păsări 
(Fig. 2). De asemenea, trebu-
ie evitată la maximum pătrunderea pe teritoriul fermei a faunei sălbatice, căci 
aceasta poate introduce agentul infecțios în zona avicolei de la distanțe mari. 

Una sau mai multe porți pot asigura accesul controlat la fermă. Prin păstrarea 
porților închise (Fig. 4) sau prin angajarea unui paznic poate fi monitorizată 
deplasarea vehiculelor și a persoanelor pe teritoriul fermei. Un instrument su-
plimentar în acest sens ar fi instalarea controlului video.

Poarta este și un spațiu adecvat pentru a plasa primele semne de informa-
re cu privire la normele de biosecuritate pentru vizitatori. În special, astfel de 
semne ar trebui să informeze toți vizitatorii despre orice restricții legate de bi-
osecuritate sau despre acțiunile necesare care se aplică în acest sens în cadrul 
exploatației.

Fig. 2. Practică defectuoasă - Îngrădirea parțială a fermei
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Obligativitatea împrejmuirii exploatațiilor avicole este stipulată și într-o serie 
de acte normative din Republica Moldova, precum Ordinul MAIA nr. 164  din 
11.07.2006 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind profilaxia, 
supravegherea și combaterea Bolii Newcastle (pseudo-pesta aviară). De aseme-
nea, aceasta reprezintă una dintre condițiile obligatorii pentru fermele de pă-
sări în vederea obținerii Autorizației sanitar-veterinare de funcționare. 

Poarta sau imediata vecinătate a acesteia este și un spațiu adecvat pentru o 
zonă dedicată curățării și dezinfectării vehiculelor care intră în fermă (detalii în 
capitolul 6). Din punct de vedere funcțional, se delimitează două zone distinc-
te în cadrul fermei: zona administrativă și zona de producție. Delimitarea celor 
două zone se realizează cu ajutorul unui gard. 

Trecerea în zona de producție se efectuează numai prin filtrul sanitar (perso-
nalul) și prin groapa de dezinfecție (transportul). Pentru efective mici de păsări 
filtrul sanitar se amplasează la  intrarea în adăpost.

Atenție! La întreprinderile avicole, deseori, lipsesc (ori sunt nefuncționale) spațiile 
adecvate pentru dezinfecția transportului la poarta fermei (Fig. 3).

Practici defectuoase

Fig. 3. Bariera de dezinfecție la poartă este 
nefuncțională

Fig. 4. Poarta fermei este deschisă
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4. Amenajarea  fermei
Pentru a limita, la maximum posibil, apariția bolilor contagioase în cadrul fermei, 
este recomandat să se aplice, cel puțin la nivel de adăpost, principiul „totul plin, 
totul gol”. Este preferabil ca acest principiu să fie aplicat la nivelul întregii ferme, 
ceea ce presupune înlocuirea întregii populații avicole. De facto, curățarea și 
dezinfectarea în perioada dintre două populări este esențială. De aceea, este 
necesar ca activitatea de curățare să fie prevăzută încă la faza de proiectare a 
adăpostului - suprafețele (pardoselile și pereții) ușor de curățat și de dezinfectat, 
un sistem de drenare eficient și platforme amplasate în afara construcțiilor.

Amenajarea fermei (inclusiv, de exemplu, plasarea clădirilor și direcționarea 
persoanelor, a păsărilor și a echipamentului între clădiri) are o influență majoră 
asupra capacității agenților patogeni de a se răspândi în cadrul unei întreprin-
deri avicole. De aceea, se recomandă ca direcționările să fie organizate astfel, 
încât mișcările să fie menținute la un nivel minim, iar fluxurile necesare să in-
cludă doar deplasări din zonele cu o stare de igienă mai ridicată în zone cu o 
stare de igienă mai scăzută.

Clădirile ar trebui amplasate astfel, încât mișcările inutile din cadrul fermei să 
fie reduse la minimum. De exemplu, silozul de furajare (buncăr pentru furaje) 
este plasat în apropierea intrării și departe de halele de păsări pentru a evita 
trecerea camionului de furaje pe lângă halele avicole. Sau, bunăoară, vehicu-
lele de transportare a gunoiului de grajd ori de transportare a puilor de carne 
la sfârșitul perioadei de producție ar trebui să poată ajunge la halele pentru 
păsări fără a fi nevoie să traverseze zonele curate ale locului de producție.

Se recomandă, de asemenea, ca 
halele de păsări să fie prevăzute 
cu două intrări, pentru a  res-
pecta „principiul unidirecțional”. 
Și anume, o intrare este folosită 
pentru livrarea materialelor noi, 
a puilor de o zi, a puicuțelor etc. 
- zona curată. Cealaltă intrare 
este destinată livrării păsărilor 
pentru sacrificare, evacuării  gu-
noiului  etc. - zona murdară (Fig. 5). 

Dacă o fermă are zone cu diferite niveluri de biosecuritate, ar trebui să existe o 
separare clară între acestea. Deplasările din zona cu un nivel mai scăzut de bi-
osecuritate în cea cu un nivel de biosecuritate mai ridicat trebuie direcționate 
printr-o barieră de igienă, unde există facilități pentru spălarea mâinilor, pentru 
curățarea și dezinfectarea sau schimbarea încălțămintei și a îmbrăcămintei.

Fig. 5. Practică bună - Amenajarea intrării în hala de pui
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Teritoriul fermei ar trebui să aibă un sistem adecvat de drenaj. Apa permanen-
tă poate atrage tot felul de specii sălbatice și dăunători, care la rândul lor pot fi 
purtători de agenți infecțioși.

O hartă a fermei este un instrument util pentru a demonstra și a evalua rutina 
din întreprindere. De asemenea, o hartă poate indica zonele cu un nivel mai 
înalt sau mai scăzut de biosecuritate. Respectiv, harta poate fi înmânată vizi-
tatorilor sau lucrătorilor pentru a-i informa cu privire la domeniile ce trebuie 
evitate sau care necesită măsuri suplimentare de curățare și de dezinfecție.

Drumurile de la fermă, la modul ideal, ar trebui să aibă o suprafață dură, care 
să poată fi curățată eficient de corpurile străine (ex., fecale, dejecții, formarea 
unor bălți, noroi etc.), care permit conservarea agentului patogen pe timp în-
delungat (Fig. 6).

Atenție! Una dintre cele mai frecvente încălcări a biosecurității, întâlnite la avico-
lele din Republica Moldova, este nerespectarea principiului „totul plin, totul gol”. 
Astfel, de multe ori, sunt înregistrate cazuri când, lângă o hală în care se află pui de 
o zi, sunt hale cu pui mai mari sau chiar pui cu vârsta de abatorizare. O altă pro-
blemă des întâlnită este lipsa drumurilor adecvate prin fermă (Fig. 6). Lipsa unui 
drum cu suprafață dură nu permite, însă, dezinfectarea eficientă a acestuia.

  
Fig. 6. Practici defectuoase - Lipsa drumului adecvat în cadrul fermei
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5. Deplasarea oamenilor  
pe teritoriul fermei

Deplasarea, pe teritoriul întreprinderii, a vizitatorilor care nu sunt angajați ai 
fermei poate fi o sursă importantă de introducere a agenților infecțioși - în 
special, dacă persoanele în cauză au vizitat, cu puțin timp înainte, alte avicole. 
Limitarea accesului vizitatorilor ar diminua riscul de potențială răspândire a 
infecțiilor. La categoria „vizitatori” se numără: medicii veterinari externi, șoferii 
de camioane, personalul extern de întreținere, specialiștii în furajarea animale-
lor, oficialii guvernamentali (ex., angajații ANSA) etc. Tot aici se înscriu echipele 
de curățenie/prindere, persoanele care vaccinează păsările etc., dar și vecini 
sau prieteni. Astfel, măsurile de reducere a riscurilor asociate circulației per-
soanelor pe teritoriul fermei reprezintă o contribuție importantă la stabilirea și 
menținerea unui nivel sporit de biosecuritate.

Pentru aceasta, înainte de toate, la intrarea în fermă trebuie să existe o sonerie 
sau un alt mijloc de atenționare care să anunțe sosirea vizitatorilor. Accesul 
vizitatorilor la fermă nu trebuie permis, dacă aceștia nu sunt însoțiți de un ope-
rator din cadrul întreprinderii.

Parcarea pentru vizitatori trebuie să fie amplasată la intrarea în fermă, depar-
te de adăposturile păsărilor, de depozitele pentru furaje sau de locurile de 
depozitare a gunoiului de grajd. La modul ideal, parcarea ar trebui să aibă o 
suprafață dură și curată.

O primă măsură este menținerea unui jurnal în care toți vizitatorii să-și înregis-
treze vizita. Acest lucru permite ca, în cazul în care, la scurt timp după vizită, 
la firmă este semnalată o problemă de sănătate animală, toți vizitatorii pot fi 
contactați cu ușurință. Odată avertizați, aceștia vor putea evita/anula vizitele 
la alte ferme de păsări, pentru a reduce riscul de răspândire a problemei de 
sănătate identificate. De asemenea, un jurnal de bord contribuie la creșterea 
gradului de conștientizare a vizitatorilor în ceea ce ține de regulile de biosecu-
ritate ce se aplică în fermă. În plus, vizitatorii pot fi rugați să confirme în scris 
că nu au vizitat alte ferme de păsări în ultimele 72 de ore. Vizitatorii din afara 
Republicii Moldova nu trebuie să intre în fermă în primele 72 de ore după so-
sirea în țară. 

Vizitatorilor nu trebuie să li se permită accesul pe teritoriul fermei fără echi-
pament special, în propriile lor haine. O măsură minimă de biosecuritate este 

cererea ca vizitatorii să poarte îmbrăcăminte și încălțăminte de protecție de 
unică folosință. Alternativ, ferma de păsări poate oferi ghete și cizme. Pot fi de-
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finite reguli speciale de biosecuritate pentru vizitatorii care trebuie să intre cu 
regularitate pe teritoriul fermei, dar nu au nevoie de acces la clădirile cu păsări 
- bunăoară, șoferii. De asemenea, toți vizitatorii trebuie să respecte aceleași 
standarde înalte de igienă, de care se conduce personalul fermei (ex., spălarea 
pe mâini la intrarea și la ieșirea din adăpostul pentru păsări). 

Încălțămintea trebuie schimbată la intrarea și la ieșirea în/din fiecare adăpost 
pentru păsări (Fig. 8). Se recomandă îmbrăcarea echipamentului de protecție 
la intrarea în fiecare adăpost pentru păsări, nu la intrarea în fermă. Cel mai 
mare risc îl comportă transferul, în adăpost, de materiale infectate depuse 
pe încălțăminte, îmbrăcăminte, pe mâini sau pe echipamentul mobil (instru-
mente, gadgeturi etc.). Pentru a reduce acest pericol se recomandă aplicarea 
unui sistem de protecție a biosecurității sau, cel puțin, a unui dispozitiv dublu 
de dezinfecție a încălțămintei la intrarea în toate adăposturile pentru păsări 
(Fig. 7), precum și schimbarea hainelor. Totuși, dispozitivele de dezinfecție 
a încălțămintei sunt  considerate mai puțin eficiente, pentru protecția 
biosecurității, decât sistemele care presupun schimbarea cizmelor.

Oricare dintre sistemele de protecție a biosecurității va fi folosit, însă, este 
obligatoriu ca acesta să fie utilizat în mod consecvent și eficient de către toți 
vizitatorii și de către personalul întreprinderii, pe tot parcursul procesului de 
creștere a efectivelor de păsări. 

Practici bune

Fig. 7. Dezinfecția încălțămintei în interiorul 
halei

Fig. 8. Încălțăminte de schimb în interiorul 
halei
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O atenție deosebită trebuie 
acordată gadgeturilor (tele-
foane mobile, tablete ș.a.), 
care pot fi o sursă potențială 
de răspândire a infecțiilor. 
Este recomandat ca acestea 
să rămână la intrarea în fer-
mă. Iar personalul, în caz de 
necesitate sporită, trebuie 
să  aibă acces la un telefon 
care să fie utilizat doar pe te-
ritoriul avicolei. O alternativă 
ar fi dezinfecția acestora cu 
sisteme UV sau ambalarea în 
pachete de plastic.

Atenție! O problemă majoră, 
întâlnită în întreprinderile avi-

cole mici și medii, este lipsa evidenței vizitatorilor. La fel, o parte din încăperi nu 
sunt echipate cu sisteme de spălare și de dezinfectare a mâinilor (Fig. 9 și Fig. 10).

6. Circulația vehiculelor și a 
echipamentelor  
pe teritoriul  
fermei

Vehiculele și echipamentele pot acționa ca vector 
pentru agenții infecțioși și, prin urmare, este impor-
tant ca circulația lor pe teritoriul fermei să fie limitată 
la maximum. De asemenea, deplasarea în cadrul în-
treprinderii a vehiculelor și echipamentelor externe 
ar trebui limitată doar la zonele necesare. O minima-
lizare a mișcărilor pe teritoriul fermei poate fi realiza-
tă prin amplasarea optimă a fermei. 

Amenajarea unui spațiu de parcare pentru vizitatori 
în afara avicolei poate reduce necesitatea intrării ve-

Practici bune

Fig. 9. Lavoar pentru  
dezinfectarea mâinilor

Fig. 10. Echipament  
pentru spălarea mâinilor

Fig. 11. Practică defectuoasa -  
Lipsa soluției de dezinfectant 
în groapa de dezinfecție de 
la poarta fermei
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hiculelor pe teritoriul întreprinderii. În fața sau lângă poarta fermei ar trebui să 
fie disponibile facilități pentru curățarea și dezinfectarea vehiculelor și a echi-
pamentelor, în scopul reducerii probabilității că agenții infecțioși vor pătrunde 
în fermă. Atunci când se aplică măsuri de curățare și de dezinfectare, însă, tre-
buie de ținut cont de anumite principii. Acestea vor fi discutate mai detaliat în 
capitolul cu privire la  curățare și dezinfecție.

Sistemul de curățare și de dezinfecție pentru transport poate fi de mai multe 
feluri, principalul este să se respecte spălarea completă a anvelopelor vehicu-
lului. Astfel, la unele întreprinderi este practicat sistemul de cadă (Fig. 12), la 
altele - cel de spray cu duze. Cel mai reușit sistem este, totuși, cel combinat: 
cadă + spray (Fig. 13). Sistemele în cauză trebuie proiectate în așa mod, încât 
soluția dezinfectantă să nu fie revărsată peste rezervor și, totodată, să nu cree-
ze dificultăți pentru transportul ce are acces pe teritoriul fermei. 

Dezinfectantul din sistem trebuie să fie ales în funcție de condițiile de mediu 
(să fie activ și la temperaturi joase), dar în același timp să nu fie coroziv ori să 
lase urme. Un jurnal de evidență a împrospătării soluției de dezinfectant tre-
buie păstrat în apropierea obiectului dat. 

Atenție! În prezent, accesul limitat al transportului și dezinfectarea acestuia la 
poarta întreprinderii nu se respectă la mai multe avicole. În  Fig. 11, bunăoară, se 
vede că, deși există facilități, camionul care transportă furaj nu este dezinfectat.

Practici bune

Fig. 12. Bariera de dezinfecție la poarta fermei Fig. 13. Sistem de dezinfecție pentru vehicule
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7. Deplasarea animalelor în 
interiorul/exteriorul fermei

Animalele pot fi purtătoare de agenți infecțioși fără a prezenta simptome clar 
identificabile. Aceasta se poate datora faptului că agenții infecțioși în sine nu 
produc semne clinice vizibile la animale. Alternativ, animalele au fost infecta-
te, dar sunt încă în perioada de incubație și semnele clinice vor apărea doar 
spre sfârșitul acestui termen. Drept urmare, introducerea animalelor în interi-
orul fermei este întotdeauna un factor critic în gestionarea biosecurității. De 
asemenea, deplasarea animalelor în afara fermei poate conduce la distribuirea 
agenților infecțioși în alte întreprinderi. 

Măsurile de biosecuritate pot contribui la reducerea probabilității de introdu-
cere și de răspândire a agenților infecțioși. O primă măsură este menținerea 
evidenței complete ce ține de originea și de destinația tuturor păsărilor care 
au intrat/ieșit din fermă (atât vii, cât și moarte). În cazul în care la ferma de 
păsări este depistată o infecție, aceste înregistrări pot ajuta la determinarea 
posibilelor surse de boală și, respectiv, pot contribui la evaluarea eventualei 
răspândiri a acesteia dincolo de fermă, precum și la identificarea locului de 
răspândire.

De asemenea, se recomandă implementarea unui sistem de producție „totul 
plin, totul gol” în întreaga fermă de păsări. Această abordare scade riscul ca 
păsările din fermă să fie infectate de către loturile de păsări nou-sosite. La fel, 
riscul de introducere a agenților infecțioși este diminuat de reducerea numă-
rului de surse de achiziționare a păsărilor noi. Puii de o zi trebuie cumpărați 
din efectivele de păsări de reproducție și de la stațiile de incubare ce respectă 
legislația relevantă cu privire la monitorizarea salmonelei și a altor boli ale pă-
sărilor.

Pentru Republica Moldova, un risc major îl reprezintă importul din afara țării 
al ouălor de incubație/al puilor de o zi, mai ales din acele regiuni unde au fost 
înregistrate focare de Gripă Aviară sau de pseudo-pesta aviară. 

Pentru încărcarea păsărilor în scopul transportării la abator trebuie să existe o 
zonă ce poate fi curățată și igienizată. Păsările trebuie transportate numai în 
vehicule dedicate, care sunt curățate și dezinfectate temeinic între transporta-
rea diferitelor loturi. Toate vehiculele, containerele de transport și alte echipa-
mente utilizate pentru prinderea și încărcarea păsărilor trebuie să fie curățate 
și dezinfectate corect înainte de intrarea lor în fermă. Același lucru este valabil 
pentru toate materialele care sunt folosite pentru transportul păsărilor, cum ar 
fi cutiile și lăzile.
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Toate păsările trebuie transportate de către companii de transport autorizate 
și certificate. 

Roțile și jantele roților camionului trebuie pulverizate cu dezinfectant la punc-
tul de acces în fermă și la ieșirea din ea. Dacă vehiculele sunt vizibil murdărite 
cu dejecții animale, acestea trebuie curățate și dezinfectate înainte de intrarea 
în fermă. În scopul verificării pot fi luate tampoane de pe jantele și anvelopele 
vehiculelor. 

Șoferii de camion trebuie să fie instruiți în mod adecvat și/sau informați astfel, 
încât să înțeleagă importanța igienei personale și să cunoască modurile de 
transmitere a infecțiilor prin intermediul mâinilor, îmbrăcămintei și al echipa-
mentelor. La modul ideal, în timpul staționării, aceștia trebuie să poarte echi-
pament de protecție, oferit de fermă. Transportul animalelor vii trebuie efectu-
at conform prevederilor stipulate în Hotărârea de Guvern nr. 793 din 22.10.2012 
pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind protecția și bunăstarea ani-
malelor în timpul transportului.

Trebuie să fie completate integral evidențele corespunzătoare și documentele 
oficiale care însoțesc păsările la destinație. Acest lucru este esențial pentru a 
menține sistemul de trasabilitate în cadrul lanțului alimentar.

Echipamentul murdar trebuie păstrat separat de cel curat pentru a se evita 
contaminarea încrucișată.

Atenție! O practică extrem de periculoasă, atestată în prezent la mai multe în-
treprinderi, este amplasarea abatorului de păsări în interiorul fermei, unde sunt 
livrați pui pentru tăiere și de la alte ferme. Aceasta prezintă un pericol sporit pen-
tru avicolă. Un alt pericol îl comportă lăzile pentru transportarea puilor la abator, 
care nu sunt spălate și dezinfectate înainte să părăsească încăperea acestuia. O 
practică bună este instalarea în cadrul abatorului a unui sistem automatizat de 
spălare a lăzilor pentru transportarea puilor la tăiere.

8. Depozitarea și  
aprovizionarea cu furaje

Materia primă și furajul pentru păsări, depozitate într-o fermă avicolă, sunt 
atractive pentru animalele sălbatice și pentru rozătoare. Acestea însă pot 
contamina materialele de așternut și furajele care ulterior, atunci când ajung 
în halele de păsări, devin transportatoare de agenți infecțioși. Pentru a evita 
asemenea situații, este important ca materialul de așternut și hrana pentru 
animale să fie stocate astfel, încât posibilitatea ca animalele sălbatice și roză-
toarele să ajungă la ele să fie minimizată sau eliminată total.
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Se recomandă ca furajul finit să fie depozitat în silozuri speciale, închise, fără ca 
rozătoarele și păsările sălbatice să aibă acces la el. Păstrarea furajului în saci sau 
în vrac, în afara încăperilor (Fig. 15), este o practică deficitară de biosecuritate. 
Pentru a împiedica apariția paraziților și a păsărilor sălbatice, resturile de hra-
nă de lângă silozuri trebuie curățate imediat (Fig. 16), căci ele sunt o sursă de 
alimentație pentru păsările sălbatice și prezintă un risc sporit de infecții. 

Resturile de furaj și rezidiurile provenite din silozurile de depozitare etc. nu 
ar trebui să fie depozitate și reutilizate pentru următorul efectiv de păsări sau 
transportate la alte ferme.

Furajele, ca produse finite sau ca materie primă (inclusiv materia primă pen-
tru amestecul intern), trebuie procurate de la un FNC sau de la un furnizor 
ce funcționează conform prevederilor legale/codurilor de practică relevante 
privind controlul infecțiilor cu Salmonellași care, la cerere, poate să pună la 
dispoziție rezultatele monitorizării salmonelei.

Hrana preparată, la modul ideal, ar trebui să fie transportată în vehicule special 
destinate acestui scop și care, la întoarcere, nu sunt încărcate cu materie primă 
sau cu altă hrană pentru animale. Transportarea furajelor de la o fermă la alta 
poate fi asociată cu un risc sporit de transmitere a bolilor infecțioase și de îm-
bolnăvire a efectivelor de păsări.

Există o gamă largă de tipuri de așternut pentru păsări, care pot fi utilizate 
în cadrul adăposturilor, dar este important ca acestea să nu fie contamina-
te de alte animale domestice, de păsări sălbatice sau de rozătoare. Totodată, 
așternutul pentru păsări depozitat în aer liber - fie pe palete, fie la grămadă 
- trebuie să fie permanent acoperit cu un înveliș curat, pentru a-l proteja de 
apă, păsări sălbatice, paraziți, rozătoare etc. Baloturile deteriorate nu trebuie 
utilizate. 

Practici defectuoase

Fig. 14. Access liber pentru dăunători Fig. 15. Furaj amplasat în afara halei
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Așternutul pentru păsări și articolele conexe din adăpost trebuie să fie protejate 
împotriva rozătoarelor și a altor organisme dăunătoare. Așternutul nou pentru 
păsări poate fi tratat cu produse ecologice proprii, amestecuri de acizi, produ-
se cu acizi sau alte produse antibacteriene, cum ar fi anumite substanțe dez-
infectante, în scopul reducerii riscului de contaminare bacteriană. Așternutul 
pentru păsări trebuie transportat cu vehicule ce au fost curățate și dezinfecta-
te înaintea încărcării acestuia. Cu 48 de ore înaintea recoltării probelor pentru 
salmonella nu se permite utilizarea substanțelor antibacteriene în așternutul 
pentru păsări (sau pentru alte suprafețe din care se vor lua probe).

Atenție! O practică defectuoasă, dar frecvent întâlnită la avicolele din țară este 
accesul liber al rozătoarelor și al păsărilor sălbatice în depozitele de materie primă 
și de furaj (Fig. 14). O altă problemă majoră o constituie resturile de furaje lângă 
silozurile furajere, ceea ce poate ademeni fauna sălbatică (Fig. 16).

9. Aprovizionarea cu apă 
Apa și calitatea apei joacă un rol foarte important pentru sănătatea animală, 
însă fermierii foarte rar înțeleg importanța acesteia. Pe parcursul producției, 
trebuie de luat în considerație aspectele ce țin de calitatea apei. Aceasta tre-
buie să provină din rețeaua orășenească/municipală de alimentare cu apă sau 
din sursă proprie (sondă arteziană, fântână), care este testată cu regularitate 
în ceea ce privește calitatea bacteriologică. Este categoric interzisă (ilegală) 
utilizarea apei de suprafață (lacuri, bazine). Dacă este necesar, trebuie luate 
măsuri adecvate de tratare a apei.

Sistemul de furnizare a apei, incluzând bazinul de colectare, trebuie să fie 
etanșeizat (ermetic) și gestionat astfel, încât să fie respectate normele de igi-
enă, pentru a preveni contaminarea. Monitorizarea trebuie să fie făcută în 
permanență, pentru a evita scurgerile. 

Fig. 16. Practici defectuoase - Resturi de furaj lângă silozul de furajare
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Toate sistemele de adăpare - bazinele de apă, pipetele și adăpătorile - conțin ele-
mente de contaminare (bacterii sau viruși). Elementele contaminate au, ca sursă 
de infecție, un animal bolnav și pot fi transmise de la acesta la următorul animal 
prin sursa de apă (ex., Leptospiroza). Sanitația sistemului de adăpare urmărește 
întreruperea lanțului în cauză. Pentru aceasta, în cadrul fermei, trebuie pus în 
aplicare un program de curățare ciclic pentru sistemul de alimentare cu apă. Mo-
dul de spălare și de curățare a liniilor de adăpare este descris detaliat în Anexa I.

10. Colectarea și  
manipularea ouălor

Echipamentul utilizat pentru colectarea, manipularea și depozitarea ouălor 
trebuie păstrat  curat și întreţinut corect. Personalul care efectuează opera-
ţiuni de manipulare a ouălor nu trebuie să fumeze, să mănânce sau să bea în 
timpul acestei operaţiuni și, în niciun caz, în încăperile în care se lucrează cu 
ouăle sau în care sunt depozitate acestea.

Benzile pentru ouă, periile prevăzute pe bandă și alte echipamente de mani-
pulare a ouălor trebuie curăţate în mod regulat, ideal la sfârșitul fiecărei zile de 
lucru. Substanţele dezinfectante folosite trebuie să fie compatibile cu utiliza-
rea în producţia alimentară (de ex. un produs pe bază de clor sau peroxigen cu 
o concentraţie adecvată).

Cofrajele din carton trebuie să fie noi, iar cofrajele din plastic pentru ouă tre-
buie să fie curate – fără urme de materii fecale, ouă sparte și pene. Cofrajele 
din carton murdare trebuie aruncate. Toate cofrajele trebuie depozitate într-
un mediu curat, uscat, fără agenţi de contaminare și praf, protejat de păsări 
sălbatice, rozătoare și populaţii de artropode.

Personalului care colectează ouă trebuie să i se asigure condiţii pentru spăla-
rea, igienizarea și întreţinerea în stare de curăţenie a mâinilor Angajaţii trebuie 
să-și spele și să-și igienizeze mâinile înainte și după manipularea ouălor. În ca-
zul colectării manuale a ouălor, personalul trebuie să acorde o atenţie deose-
bită asigurării igienei mâinilor.

Ouăle trebuie colectate cât mai des posibil și mutate într-o încăpere de depo-
zitare răcoroasă, ideal cu o temperatură reglată, imediat după colectare. Ouăle 
murdare, crăpate sau sparte trebuie înlăturate din sistemul de colectare ime-
diat și puse separat, deoarece prezintă riscuri mai mari ulterior.

Ouăle sparte, ouăle cu reziduuri și/sau substanţe contaminante peste limitele 
admise și cele obţinute în timpul perioadei de așteptare în urma tratamentului 
veterinar, trebuie colectate separat și eliminate.
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Transportul care livrează ouăle trebuie dezinfectat după fiecare livrare. 

Notă! O practică defectuoasă, dar frecvent întâlnită la avicolele din țară, este uti-
lizarea cofrajelor de carton care au fost deja utilizate la alte ferme. Acestea prezin-
tă un risc înalt de introducere a infecţiilor în fermă. 

11. Curățarea și dezinfectarea
Curățarea și dezinfecția reprezintă un pas important pentru eliminarea sau 
diminuarea prezenței agenților infecțioși pe obiectele ce trebuie aduse pe te-
ritoriul fermei de păsări și în halele de păsări. De aceea, curățarea și dezinfecta-
rea ar trebui efectuate în locuri diferite din cadrul fermei și în diferite intervale 
de timp.

Primul punct pentru 
curățare și dezinfecție tre-
buie să fie la intrarea pe 
teritoriul fermei. Aici pot 
fi curățate și dezinfectate 
vehiculele și echipamen-
tul mare (Fig. 12 și Fig. 
13). Tot aici trebuie să fie 
instalat filtrul sanitar, de o 
mărime corespunzătoare 
proporțional cu numărul 
de personal, dotat cu dulapuri pentru haine, dușuri cu apă caldă și rece, săpun 
și șampon (Fig. 17 și Fig. 25). 

Existența facilităților pentru spălarea mâinilor și pentru dezinfecție pentru vi-
zitatori, în locul unde aceștia își schimbă hainele, de asemenea este o măsură 
importantă de biosecuritate. 

Un al doilea punct pentru curățare și dezinfecție se află la intrarea în halele 
individuale de păsări. Aici, ar trebui să fie disponibile facilități pentru curățarea 
și dezinfectarea încălțămintei (Fig. 18 și Fig. 19) și a mâinilor (Fig. 9 și Fig. 10), 
pentru a evita transportarea agenților infecțioși până la/în halele de păsări. 

În mod obligatoriu, la toate intrările de pe perimetrul fermei, al halelor de 
producție etc. trebuie să existe covorașe de dezinfecție pentru încălțăminte 
(Fig. 18 și Fig. 19). Aceste covorașe sunt confecționate din diferite materia-
le și de diverse dimensiuni, în ele introducându-se un material absorbant 
(rumeguș, burete, resturi textile etc.) și o soluție decontaminantă. 

Fig. 17. Practică bună - Organizarea și funcționarea filtrului 
sanitar-veterinar
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12. Managementul rozătoa-
relor și al faunei sălbatice

Rozătoarele și fauna sălbatică pot transporta într-o fermă de păsări o gamă 
largă de agenți infecțioși. Prin urmare, este important ca acestea să fie ținute 
departe de fermă. Îngrădirea adecvată a fermei este o parte  a soluției, dar ea 
nu ar putea, totuși, să țină toate animalele în afara fermei. Respectiv, un alt fac-
tor important este să se evite crearea unor medii atractive pe teritoriul fermei. 
Astfel de medii atractive pot include materiale accesibile sau materiale pentru 
cuibare, dar și arbuști sau alte plante ce pot servi ca sursă de hrană, de apă sau 
ca zonă de odihnă pentru ele. În cele din urmă, este important să fie împiedi-
cată pătrunderea dăunătorilor și a faunei sălbatice în halele de păsări. Aceasta 
presupune păstrarea ușilor închise și asigurarea că ferestrele și alte orificii sunt 
protejate cu plase împotriva accesului dăunătorilor și al faunei sălbatice. 

Toate clădirile trebuie protejate, pentru a nu permite accesul în ele al păsărilor 
sălbatice, al rozătoarelor, al gândacilor de gunoi și al animalelor sălbatice. Nu 

Practici bune

Fig. 18. Covoraș de dezinfecție Fig. 19. Model de dezinfectare a încălțămintei 
la intrarea în hală

Fig. 21. Practică defectuoasă - Prezența 
vegetației între hale

Fig. 22. Practică  bună - Lipsa vegetației lângă 
hale
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este binevenită în jurul fermei vegetația (iarbă, buru-
ieni, arbuști), aceasta fiind o sursă pentru construirea 
adăposturilor de către rozătoare și fauna sălbatică 
(Fig. 21). Se recomandă, în acest sens, ca între hale să 
fie cosită iarba sau suprafața dintre ele să fie acoperi-
tă cu pietriș (Fig. 22). Prezența rozătoarelor în împre-
jurimi trebuie prevenită prin păstrarea curățeniei ge-
nerale, prin îndepărtarea vegetației, prin eliminarea 
posibilității de cățărare a animalelor, precum și prin 
curățarea imediată a resturilor de hrană.

Habitatele de rozătoare trebuie eliminate prin 
menținerea curățeniei în unități. Trebuie conceput un 
program de control în exteriorul și în interiorul clădiri-
lor, precum și în jurul perimetrului fermei. Pentru com-
baterea dăunătorilor trebuie să fie desemnați anumiți 
angajați, instruiți corespunzător și cu cunoștințe des-
pre raticide. La fel, se impune un plan corect de combatere a acestora în unita-
te, iar conform legislației trebuie păstrate documentele complete privind utili-
zarea de raticide. Programul de combatere a organismelor dăunătoare trebuie 

monitorizat îndeaproape și de intensificat, dacă există 
semne de infestare din cauza rozătoarelor (Fig. 23), dar 
și în perioadele în care adăposturile sunt goale. Trebuie 
încurajată distrugerea rozătoarelor și a insectelor con-
comitent cu observarea și monitorizare permanentă a 
larvelor de insecte. 

Dacă se aplică măsuri de combatere a dăunătorilor la 
fermă, este important să fie înregistrate măsurile în-
treprinse, substanțele sau metodele utilizate, timpul și 
locul de amplasare.

O metodă eficientă și comodă este utilizarea stațiilor de 
intoxicare pentru combaterea rozătoarelor (Fig. 24). 

Pentru a determina eficiența aplicării măsurilor de prevenire și control este 
necesară revizuirea periodică a acestora. Dacă măsurile de control nu sunt efi-
ciente, se recomandă solicitarea asistenței de specialitate.

Fig. 23. Practică defectuoasă 
- Șobolani în interior. fermei

Fig. 24. Practică bună - 
Stații de intoxicare
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13. Managementul  
 personalului

Personalul fermei avicole este în contact permanent cu păsările, prin urma-
re, poate avea un impact semnificativ asupra sănătății acestora. În consecință, 
anumite măsuri de biosecuritate ar trebui să fie aplicate și în raport cu angajații 
întreprinderii.

Pentru a diminua riscul introducerii și răspândirii agenților infecțioși prin inter-
mediul angajaților, acestora nu li se permite să țină păsări de curte acasă. Este 
un aspect ce ar trebui stipulat în contractele individuale de muncă.

Personalul trebuie să poarte îmbrăcăminte și încălțăminte dedicate, care să 
rămână în interiorul fermei și care să fie diferite de cele purtate în stradă. Este 
preferabil ca aceste haine să fie oferite de către angajator și să aibă o singură 
culoare, ca să poată fi ușor de identificat. Hainele de lucru trebuie spălate cu 
regularitate în interiorul fermei. La intrarea în fermă, angajații trebuie să treacă 
prin filtrul sanitar (Fig. 25), să facă duș, utilizând săpun și șampon. Atunci când 
începe lucrul, personalul fermei trebuie să-și spele mâinile cu săpun și, ulterior, 
să utilizeze dezinfectant.

Atunci când sunt bolnavi, lucrătorii trebuie încurajați să rămână acasă până 
când se recuperează. Există agenți infecțioși care pot fi transmiși între păsări și 
oameni, prin urmare, ar trebui evitat contactul dintre oamenii bolnavi și păsări.

În definitiv, respectarea de către angajați a tuturor măsurilor de biosecuritate 
relevante în cadrul unei ferme - atât cele aplicabile direct personalului, cât și 

  
Fig. 25. Practică bună - Modele de vestiare și dușuri pentru personal
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altele - se bazează pe cunoașterea și pe înțelegerea solidă a acestor reguli. În 
sensul dat, la asigurarea implementării și respectării în mod adecvat a tuturor 
măsurilor de biosecuritate poate contribui, de o manieră hotărâtoare, și in-
struirea periodică a personalului. În cadrul acestor sesiuni de instruire accentul 
ar trebui să fie pus nu doar pe cunoașterea măsurilor de biosecuritate apli-
cabile, ci și pe înțelegerea importanței acestora. Instruirea poate fi asigurată 
prin intermediul cursurilor formale și prin comunicarea informală constantă. 
Activitățile formale de instruire ar trebui înregistrate.

Atenție! De cele mai multe ori, angajații nu fac duș la intrarea în ferme, motivul 
fiind lipsa dușurilor cu apă caldă. De asemenea, ei nu respectă procedurile de 
spălare și de dezinfectare a mâinilor la intrarea în hale. O altă problemă este 
lipsa hainelor de lucru, care să fie oferite de către angajator, astfel încât adesea 
lucrătorii poarta hainele personale, care sunt spălate acasă. 

O problemă majoră, ce provoacă un risc sporit, este creșterea păsărilor proprii de 
către angajat. Această practică este greu de combătut din motive atât cultural-
istorice (creșterea și consumul păsărilor de casă este o tradiție în Republica Mol-
dova), cât și social-financiare (salariile mici ale angajaților nu le permit acesto-
ra să consume exclusiv carne procurată). Prin urmare, este foarte important ca 
măsurile de biosecuritate, precum schimbarea îmbrăcămintei și a încălțămintei, 
spălarea pe mâini și dușul, să fie respectate pe deplin. 

14. Sănătatea animalelor
Scopul tuturor măsurilor de biosecuritate este menținerea unui nivel ridicat 
de sănătate animală la ferma de păsări. Ar trebui depuse eforturi continue 
pentru a monitoriza dacă sănătatea animalelor este satisfăcătoare și, atunci 
când este necesar, să fie luate măsuri preventive sau receptive. Acest lucru îl 
obligă pe fermier să aibă acces la un medic veterinar specializat în sănătatea 
păsărilor. Medicul veterinar poate fi angajat cu normă întreagă sau poate fi 
unul din exterior, care vizitează și consultă cu regularitate ferma. Activitatea 
de prevenire a îmbolnăvirii efectivelor de păsări cere ca fermierul să dispună 
de un program de supraveghere a bolilor și să asigure menținerea unui sistem 
imun intact și funcțional în organismul acestora. În conformitate cu normele 
sanitar-veterinare în vigoare, cu datele epidemiologice locale și cu recoman-
dările furnizorilor de material avicol (pui de o zi), este stabilit programul de 
vaccinări și de tratamente obligatorii, adaptat situației epidemiologice.

Pentru a monitoriza continuu starea de sănătate a păsărilor, ar trebui să se 
înregistreze și să se analizeze cantitatea zilnică de apă și de furaje consumate. 
Ținerea unei evidențe zilnice este esențială  pentru a monitoriza performanța 
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păsărilor. Această operațiune oferă posibilitatea unei  avertizări timpurii în le-
gătură cu existența anumitor probleme de sănătate și diminuează riscul  de 
dezastre în perioada de producție. Evidențele zilnice pot fi afișate în hala de 
producție, pe o hârtie, sau pot fi făcute disponibile în formă electronică. Pe 
moment, există mai multe programe și aplicații, cu ajutorul cărora fermierul, 
chiar și de la distanță, poate monitoriza situația de la fermă. Dacă se observă 
o abatere bruscă a valorilor normale, ar trebui să se efectueze alte investigații 
pentru a evalua dacă există o problemă de sănătate la efectivele de păsări de 
curte.

Mortalitatea, de asemenea, ar trebui înregistrată zilnic, împreună cu cauza 
(probabilă) de deces. Dacă se observă o abatere a ratelor normale de mortali-
tate zilnică, trebuie efectuate mai multe investigații de laborator aprofundate, 
pentru a evalua dacă există o problemă de sănătate la efectivele de păsări. 

Monitorizarea serologică continuă este un alt mod eficient de a ține sub con-
trol situația epizootică din interiorul fermei. În timp, diagnosticul serologic s-a 
dovedit a fi un instrument util în identificarea infecțiilor aviare, fiind vital în 
prevenirea epidemiilor și afirmându-se ca parte integrantă a practicilor mana-
geriale. Determinarea nivelului de anticorpi cu ajutorul tehnicilor serologice 
poate furniza informații utile pentru: (i) supravegherea serologică; (ii) detecta-
rea bolilor; (iii) monitorizarea vaccinărilor (și predicția acestora, ex., B. Gambo-
ra); și (iv) protecția consumatorului (ex., Salmonella). Monitorizarea serologică 
poate fi efectuată în cadrul laboratoarelor veterinare specializate (ex., Centrul 
Republican de Diagnostic Veterinar (CRDV)).

Păsările moarte trebuie îndepărtate din hale cu regularitate (cel puțin, zilnic) 
și depozitate corespunzător. Cadavrele trebuie eliminate în conformitate cu 
legislația în vigoare relevantă și, în special, fiind urmate prevederile Hotărârii 
de Guvern nr. 315 din 26.04.2010 pentru aprobarea Regulilor sanitar-veterinare 
privind subprodusele de origine animală nedestinate consumului uman. Depo-
zitarea adecvată include proceduri care să asigure că rozătoarele și alte ani-
male sălbatice nu pot avea acces la cadavrele păsărilor, acestea fiind răcite 
sau înghețate în cazul în care carcasele sunt depozitate mai mult timp. După 
încheierea procedurii în cauză, personalul trebuie să se spele pe mâini și să le 
igienizeze. Este de preferat să fie utilizate mănuși din plastic de unică folosință. 
Vehiculele folosite pentru eliminarea păsărilor moarte nu trebuie să pătrundă 
în fermă. La modul ideal, cadavrele se colectează la intrarea sau în perimetrul 
fermei.

Unitatea de depozitare și camerele de depozitare pentru păsări moarte trebu-
ie să fie bine curățate și dezinfectate înainte de introducerea noilor păsări. 

Trebuie înregistrate toate tratamentele sau/și vaccinurile care le sunt admi-
nistrate păsărilor, inclusiv data și calea de administrare, informații despre nu-
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mărul de păsări ce au fost tratate și informații despre produsul utilizat. Dacă 
există o perioadă de așteptare pentru produs, aceasta de asemenea ar trebui 
înregistrată.

Atenție! Gestionare cadavrelor este una dintre cele mai grave probleme cu 
care se confruntă producătorii de carne de pui. La multe ferme lipsesc utilajele 
de incinerare a cadavrelor.

15. Administrarea gunoiului  
  de grajd

Un aspect important, care trebuie luat în considerare, este gestionarea guno-
iului de grajd. Acesta poate conține agenți patogeni excretați de păsări. Dacă 
este transportat, depozitat și folosit în mod necorespunzător, gunoiul de grajd 
sau așternutul murdar pot acționa ca o sursă de infecție pentru mediu sau 
pentru alte ferme de păsări.

Dacă ferma dispune de 
posibilități, gunoiul de 
grajd trebuie transportat în 
vehicule închise, care sunt 
curățate și dezinfectate în 
mod corespunzător după 
descărcare. Depozitarea ar 
trebui să aibă loc în condiții 
care să evite scurgerea de 
gunoi în mediul înconjură-
tor. Gunoiul de grajd trebuie folosit numai ca îngrășământ și doar după ce se 
constată că orice agent infecțios a fost inactivat.

Gunoiul din fermă trebuie separat: bălegarul se depozitează pe platforme spe-
cial amenajate, iar gunoiul menajer trebuie transportat la gunoiștile destinate 
acestui tip de deșeuri.

Notă! O practică bună, care funcționează la unele avicole din țara noastră, este 
utilizarea gunoiului de grajd la producerea îngrășămintelor lichide pentru 
agricultură (ex., Biovit) sau la producerea biogazului (Fig. 26).

Fig. 26. Practică bună - Model de stație de biogaz
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Anexa 1. Pregătirea halelor pentru popularea  
  cu pui pentru carne 

Introducere
Pregătirea halelor pentru popularea cu tineret avicol reprezintă una dintre 
cele mai importante proceduri ce asigură creșterea de succes a puiului broiler. 
De facto, este vorba de o serie de măsuri efectuate într-o anumită succesiune, 
cu implicarea unui număr anumit de persoane care trebuie să aibă cunoștințe 
în domeniul dat. Așadar...

Clădirile, echipamentele și ustensilele care sunt în contact cu puii se curăță și 
se decontaminează în întregime după depopularea finală, înainte de introdu-
cerea în adăpost a unor noi efective de păsări. Pentru fiecare serie nouă de pui 
trebuie de asigurat așternut curat (sursa: CE 2007/43). 

Din punctul de vedere al etapelor decontaminării, trebuie respectată urmă-
toarea ordine de  executare a lucrărilor:

Planificarea anticipată;1. 
Scoaterea echipamentelor și evacuarea mecanică a așternutului existent;2. 
Curățarea și igienizarea clădirilor și a echipamentului;3. 
Curățarea sistemul de alimentare cu apă;4. 
Reparația și inspectarea echipamentului tehnologic;5. 
Aspersiunea cu soluție decontaminantă (dezinfecția umedă);6. 
Termonebulizarea (fumigarea);7. 
Reglajele în hală și instalarea așternutului;8. 
Termonebulizarea II (dacă este necesar);9. 
Monitorizarea microbiologică a curățării și a dezinfecției.10. 

Notă! În cazul înregistrării unor boli contagioase precum Gripa Aviară sau Boala 
Newcastle, procedurile de decontaminare vor fi efectuate în conformitate cu ur-
mătoarele acte legislative: 

Anexa nr. 1 la Ordinul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor nr. 46 •	
din 27.02.2014; 
Planul de contingență al Republicii Moldova pentru Boala Newcastle (pseu-•	
do-pesta aviară); 
Anexa nr. 4 la Planul de contingență al Republicii Moldova pentru Influența •	
Aviară.

Lucrarea 1: Planificarea anticipată 
Pentru planificarea depopulării și a repopulării, precum și pentru organizarea 
curățeniei și a dezinfectării, trebuie să fie alocat un timp maximum posibil de 
golire a spațiilor. 
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Planificarea va implica programarea în prealabil a lucrătorilor contractuali și 
stabilirea rezervelor minime de hrană și alte produse care rămân după depo-
pulare.

Trebuie făcută o listă de articole care necesită întreținere, reparare sau înlocu-
ire după golirea clădirilor. Toate reparațiile, care pot stârni praful sau gunoiul 
ascuns, se recomandă să fie efectuate înainte de spălare, dar cu siguranță îna-
inte de dezinfectare. Dacă acest lucru nu este posibil, spațiul în care s-a lucrat 
trebuie curățat și dezinfectat din nou. 

Combaterea rozătoarelor, a artropodelor și a păsărilor sălbatice trebuie să 
facă parte din rutina cotidiană. Dacă au fost depistate infestări cu rozătoare, 
va fi necesară amplasarea unui număr mai mare de capcane și/sau stații de 
intoxicare pentru distrugerea acestor vietăți în timpul depopulării. Aceasta va 
diminua riscul răspândirii lor în mediul înconjurător, respectiv pătrunderea lor 
repetată în hale după efectuarea operației de repopulare. 

Covorașele de dezinfecție de la intrarea în hală trebuie să fie întreținute, în 
perioada de curățare, spălare și dezinfectare. Imediat după spălare, acestea 
trebuie reînnoite. 

La fermele cu clase de vârste multiple în timpul curățării trebuie să se ia măsuri 
de precauție, pentru a reduce șansele de transmitere a infecției prin aerosoli, 
circularea rozătoarelor și a paraziților sau prin canalele de scurgere din clădiri-
le care sunt încă ocupate. 

Lucrarea 2: Scoaterea echipamentelor și evacuarea mecanică 
a așternutului existent 
Păsările moarte, gunoiul și surplusul de hrană trebuie eliminate de la fermă. 
La modul ideal, surplusul de hrană nu trebuie returnat furnizorului sau utilizat 
la altă fermă. Toate echipamentele mobile trebuie mutate pe o suprafață so-
lidă pentru a fi curățate și dezinfectate sau, după curățare, trebuie readuse în 
adăpost pentru dezinfectare, cu condiția ca podelele aici să fie încă accesibile 
pentru dezinfecție. Trebuie de acționat cu precauție pentru a evita recontami-
narea suprafețelor deja dezinfectate. 

Clădirile trebuie prelucrate împotriva paraziților imediat după scoaterea din 
ele a păsărilor, iar măsurile de control pentru combaterea rozătoarelor trebuie 
intensificate în funcție de necesități. Capcanele și stațiile de intoxicare pen-
tru rozătoare trebuie scoase doar înainte de începerea procesului de spăla-
re și dezinfectare, și înlocuite de fiecare dată când există o pauză în timpul 
operațiunii, astfel încât să nu se piardă șansele de distrugere a rozătoarelor. 
Dispozitivele noi sau cele dezinfectate trebuie reamplasate după finalizarea 
operațiunii de dezinfectare sau a tratamentului de fumigație.
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Praful trebuie înlăturat sau, de preferat, aspirat de pe corpurile înalte înainte 
de eliminarea așternutului uzat/dejecțiilor animale din fermă.

Gunoiul de grajd este evacuat cu dispozitive speciale și transportat în vehicule 
acoperite la gropile de gunoi specializate. Pentru prevenirea răspândirii prafu-
lui de gunoi, care poate fi contaminat,  se recomandă ca, înainte de evacuarea 
din hală, acesta să fie umectat cu o soluție de dezinfectat. Podelele trebuie 
măturate pentru a înlătura așternutul rămas. 

Clădirile - inclusiv holurile, încăperile de depozitare a hranei și a echipamen-
tului, camerele de odihnă și alte spații auxiliare - trebuie curățate de praf 
prin aspirare sau trebuie măturate și dezinfectate. Suprafețele exterioare și 
corpurile din adăpost, intrările și căile de trecere trebuie să fie bine curățate. 
Așternuturile uzate pentru păsări/dejecțiile animale trebuie depozitate cât 
mai departe posibil de adăposturi. Trebuie să se efectueze, de asemenea, pro-
cedura de compostare a așternutului uzat pentru păsări/dejecții. În vederea 
evitării împrăștierii materialului în timpul tranzitului, vehiculele care transpor-
tă așternut pentru păsări/dejecții animale trebuie să fie acoperite. Vehiculele și 
echipamentul trebuie curățate și dezinfectate după ce au fost utilizate pentru 
înlăturarea așternutului. Acestea nu trebuie să fie utilizate pentru transpor-
tarea hranei, dar dacă acest lucru este, totuși, inevitabil - de pildă, la fermele 
mici -, vehiculele trebuie curățate și dezinfectate imediat după descărcarea 
așternutului, lăsate să se usuce perfect și apoi dezinfectate din nou și uscate 
înainte de a fi utilizate pentru transportarea hranei. Așternutul uzat pentru pă-
sări trebuie înlăturat de la fermă imediat și în mod corespunzător. 

Lucrarea 3: Curățarea și igienizarea clădirilor  
și a echipamentului
Spălarea și curățarea se numără printre cele mai importante proceduri de care 
depinde calitatea dezinfecției. Umeziți bine toate suprafețele cu o soluție de 
detergent de igienizare care se aplică, la presiune mică, prin jet cu aer. Prin 
aplicarea unui detergent-degresor cu acțiune de înmuiere și sanitație se re-
duce nivelul de infecțiozitate a resturilor organice. Lăsați timp de 20-30 de mi-
nute sau urmați instrucțiunile producătorului, apoi spălați toate suprafețele 
cu un jet de apă cu presiune înaltă. Utilizarea apei calde reduce timpul alocat 
acestor activități.

În exterior, pulverizați gurile de admisie a aerului și izolațiile din jurul venti-
latoarelor și în zona de încărcare, dacă sunt disponibile. Spălați și clătiți toate 
suprafețele cu un dispozitiv de spălare cu presiune înaltă. Acoperiți orificiile de 
intrare a aerului, ventilatoarele, compartimentele, liniile pentru hrană și apă, și 
toate celelalte echipamente, inclusiv cele înlăturate din adăpost, asigurându-vă 
că sunt toate vizibil curate. Nu uitați să spălați suprafețele dure din jurul ușilor 
și al porților. Dacă este disponibil, utilizați un rezervor pentru înmuiere pentru 
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echipamentul demontabil. Includeți în această procedură de curățenie toate 
clădirile auxiliare, cum ar fi camera de servicii. O persoană responsabilă și bine 
informată trebuie să verifice nivelul de curățenie înainte ca echipa de sanitație 
să părăsească ferma, iar zonele neglijate trebuie să fie curățate din nou, acolo 
unde este necesar. Trebuie acordată atenție acestui fapt pentru a evita reconta-
minarea suprafețelor spălate cu substanțele stropite prin spălarea mecanică. 

Trebuie luate măsuri de precauție mai ales la curățarea echipamentului elec-
tric. Obiectele mici, care nu pot fi spălate mecanic, pot fi șterse, după curățarea 
uscată, cu o cârpă înmuiată în dezinfectant. 

Interiorul și exteriorul adăpostului trebuie curățate în egală măsură înainte de 
dezinfectare, pentru a evita recontaminarea. 

După spălare, suprafețele trebuie lăsate să se usuce cât mai bine înainte de 
dezinfectare. Puteți accelera acest proces prin pornirea ventilatoarelor.

Lucrarea 4: Curățarea sistemului de alimentare cu apă 
După un ciclu de creștere în liniile de apă se formează un biofilm, în care se 
poate dezvolta flora patogenă. Din acest motiv, liniile de apă trebuie curățate 
nu numai la partea exterioară, ci și la cea interioară. 

Liniile de adăpare trebuie curățate, mai întâi, exterior, prin spălare cu jet de 
apă și detergent, apoi prin dezinfectarea interioară, utilizând un dezinfectant 
al sistemului de alimentare cu apă, cum ar fi un compus pe bază de peroxigen 
și acid paracetic, conform instrucției de utilizarea a produsului. Pe piața din 
Republica Moldova sunt disponibile mai multe astfel de produse. 

Acumularea de calcar pe cupa de băut trebuie înlăturată, utilizând produși pe 
bază de acid. Aceste cupe prezintă un anumit risc și trebuie să fie bine curățate 
și uscate înainte de dezinfectare sau înainte de a fi înlocuite. De asemenea, apa 
poate fi acidificată în timpul ultimelor două săptămâni înainte de depopulare, 
pentru a reduce contaminarea cupelor de băut și a cupelor/jgheaburilor de 
scurgere. 

Dezinfecția interioară a liniilor de apă se efectuează în modul următor:
În cazul în care utilizați un bazin de colectare/butoi, goliți-l și verificați •	
dacă nu are reziduuri. Este necesară curățarea și spălarea lui; 
Umpleți bazinul/butoiul cu cantitatea de apă necesară pentru a umple •	
întregul sistem de apă potabilă și adăugați dezinfectant pentru a obține 
diluția indicată în instrucțiune. Dacă hala dispune de un sistem de dozare 
(”dozatron”), utilizați-l pentru adăugarea dezinfectantului; 
Lăsați soluția de dezinfectat să umple linia de apă. Respectați instrucțiunile •	
producătorului. De obicei, recomandarea este să o lăsați timp de 12-24 de 
ore; 
Goliți sistemul de apă și umpleți-l cu apă proaspătă. •	
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Lucrarea 5: Asamblarea și verificarea echipamentelor 
După ce a fost curățat, spălat și dezinfectat, echipamentul mobil trebuie rea-
samblat și reașezat în hale. Se recomandă să se includă cât mai mult echipa-
ment posibil în procesul de dezinfectare a adăpostului, pentru a se evita re-
contaminarea. Dispozitivele pentru apă și hrană trebuie să rămână goale până 
la terminarea dezinfecției. 

După curățenie, verificați podeaua, pereții și echipamentul, reparați găurile, 
fisurile și alte defecțiuni. De asemenea, verificați urmele de rozătoare sau de 
alți dăunători, care pot fi mai evidente după curățenie. 

Lucrarea 6: Aspersiunea cu soluție decontaminantă 
(dezinfecția umedă) 
Nivelul organismelor care determină apariția bolilor, prezente după spălare, 
este destul de ridicat, astfel încât acestea pot determina declanșarea unor ma-
ladii grave în rândul unui nou efectiv de păsări. 

Astfel, curățarea clădirilor și a echipamentelor trebuie să fie urmată de 
dezinfecția umedă, în acest scop fiind utilizată o substanță dezinfectantă au-
torizată și respectându-se instrucțiunile de pe etichetă, cu cantitățile corecte 
de diluare în cazul Salmonella și al bacteriilor în general.

În adăposturile dificil de curățat, în cele care nu sunt complet uscate sau în cele 
infectate în mod repetat trebuie utilizate concentrații adecvate de dezinfectant. 
Toate suprafețele trebuie pulverizate intens cu substanță dezinfectantă și tre-
buie acordată o atenție specială cilindrilor de alimentare și rezervoarelor, jghea-
burilor pentru hrană și apă, canalelor sau cupelor, cuștilor și podelelor de sub 
acestea, tuburilor de ventilare și stâlpilor înalți, platformelor și conductelor.

Încăperile auxiliare și suprafețele exterioare din apropierea ușilor și a tuburilor 
de ventilare trebuie, de asemenea, dezinfectate. Foarte eficiente pentru acest 
tip de dezinfecție sunt produsele pe bază de Iod (dar atenție să nu fie corozive 
și să lase pete) și dezinfectanții pe bază de peroxizi. 

Dezinfecția trebuie efectuată în modul următor: 
Asigurați-vă că utilizați un dispozitiv electric de spălare cu capacitate sufi-•	
cientă pentru aplicarea substanțelor de dezinfectare la o presiune ridica-
tă, până la punctul maximum.
Aplicați soluția în mod uniform pe toate suprafețele spălate pentru a •	
obține o umezire temeinică.
Pulverizați în vârful acoperișului și continuați în jos pe pereți și apoi pe •	
podele.
Asigurați-vă că orificiile de intrare și de ieșire a aerului sunt curățate și dez-•	
infectate, și că nu sunt lăsate închise în timpul dezinfectării.
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La terminarea dezinfectării, închideți toate ușile și puneți covorașele de •	
dezinfecție a încălțămintei la intrări.
La depistarea prezenței unor insecte, pulverizați cu insecticid pe podele și •	
pe pereți în mod uniform, după dezinfectare și uscare.

Lucrarea 7: Termonebulizarea (fumigația)
Adăpostul trebuie să fie dezinfectat și prin fumigație, pentru a ajuta la comba-
terea dăunătorilor care au pătruns aici în timpul stabilirii procedurii și pentru a 
dezinfecta eventualele zone inaccesibilele ale spațiului. Operațiunea în cauză 
trebuie însă să completeze dezinfecția eficientă prin pulverizare și niciodată să 
constituie un substitut al acesteia.

Termonebulizarea se realizează cu aparate specifice sau poate fi efectuată prin 
reacția chimică dintre formalină și clorura de var. Menționăm totodată că în 
țara noastră clădirile pot fi dezinfectate cu ajutorul unei companii specializate 
externe, care prestează astfel de servicii.

Se recomandă ca această procedură să fie efectuată de două ori: o dată după 
dezinfecția umedă, în lipsa așternutului și a doua oară - după ce s-au efectuat 
toate lucrările de pregătire a halei, inclusiv instalarea așternutului.

Lucrarea 8: Monitorizarea microbiologică  
a curățării și dezinfectării 
Pentru a asigura eficiența procedurilor de curățare și de dezinfectare, se re-
comandă recoltarea de probe pentru testarea bacteriologică. Dacă rezultatul 
testului este pozitiv, este de preferat ca dezinfecția să fie repetată și să se tes-
teze din nou eficiența acesteia. 

Probele trebuie testate cât mai repede posibil după colectare - la modul ideal, 
în aceeași zi. Se recomandă utilizarea unei metode precise de recoltare a pro-
belor cu Salmonella, adecvată pentru eșantioanele prelevate din mediu. Labo-
ratoarele la care sunt trimise probele pentru analiză trebuie să fie autorizate 
corespunzător pentru a putea efectua testarea.
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Anexa 2. Fișa de evaluare privind cerințele de biosecuritate 
în exploatațiile de pui pentru carne 

Punctul Criteriul Tipul  
criteriului

Diapazon 
scor

Scorul 
acordat

A. Facilități

A.1 Ferma este îngrădită pentru a nu permite acce-
sul persoanelor și vehiculelor neautorizate.

cheie 0
1
2
3

A.2 Ferma este îngrădită pentru a nu permite 
intrarea animalelor sălbatice, a câinilor fără 
stăpân etc..

cheie 0
1
2
3

A.3 Este prezentă o barieră/poartă care poate fi 
închisă și blocată sigur.

ordinar 0
1
2
3

A.4 Sunt prezente semnalizări adecvate la toate 
punctele de intrare în zona de biosecurita-
te, care informează personalul, vizitatorii și 
tehnicienii externi despre restricțiile instituite și 
acțiunile ce urmează a fi întreprinse.

cheie 0
1
2
3

A.5 Există un spațiu rezervat strict pentru curățarea 
și dezinfectarea vehiculelor înainte de intrarea 
acestora în zona de biosecuritate.

cheie 0
1
2
3

A.6 Este prezentă o blocare de igienă și vestiare se-
parate pentru femei și bărbați, la fiecare intrare 
în zona de biosecuritate.

ordinar 0
1
2
3

A.7 Organizarea traseelor în fermă permite iden-
tificarea zonelor de producție clar separate 
geografic.

ordinar 0
1
2
3

A.8 Este efectuată drenarea adecvată a zonei din 
jurul adăposturilor pentru păsări.

ordinar 0
1
2
3

A.9 Există o schemă sau o hartă care definește clar 
zona de producție și zona administrativă, pre-
cum și toate porțile și drumurile de acces.

de recomandare 0
1
2
3

B. Deplasări în interiorul și în afara gospodăriei

B.1 Există un registru al tuturor deplasărilor în ma-
terie de păsări și ouă (în fermă și din fermă).

cheie 0
1
2
3



34

GHID DE BUNE PRACTICI

Punctul Criteriul Tipul  
criteriului

Diapazon 
scor

Scorul 
acordat

B.2 La fermă se operează conform principiului „to-
tul plin, totul gol” în ceea ce ține de adăposturi-
le pentru păsări. 

ordinar 0
1
2
3

B.3 Mijloacele de transportare a păsărilor în interio-
rul fermei sunt dedicate anume acestui scop și 
nu sunt utilizate în alte scopuri.

ordinar 0
1
2
3

B.4 Șoferii tuturor vehiculelor de serviciu, inclusiv 
cei care asigură livrarea hranei, transporturile 
de animale și transportul de bălegar, trebuie 
să treacă prin blocarea igienică și să urmeze 
toate procedurile privind securitatea biologică 
pentru vizitatori, atunci când intră în zona de 
biosecuritate.

cheie 0
1
2
3

B.5 Livrările de hrană la depozitul de hrană pot fi 
făcute fără a accesa zona de biosecuritate.

ordinar 0
1
2
3

C. Sănătatea animalelor

C.1 Un medic veterinar este desemnat în calitate de 
veterinarul fermei și oferă suport în planificarea 
și implementarea măsurilor de biosecuritate.

cheie 0
1
2
3

C.2 Ouăle clocite sunt păstrate într-o cameră 
separată de alte zone de producție, în condiții 
igienice adecvate.

cheie 0
1
2
3

Nu se aplica

C.3 Ouăle clocite se dezinfectează cu ajutorul unei 
proceduri documentate și adecvate.

cheie 0
1
2
3

Nu se aplica

C.4 Rațiile de hrană și apă se înregistrează zilnic 
într-un registru.

de recomandare 0
1
2
3

C.5 Păsările moarte sunt înlăturate cel puțin o dată 
în zi.

cheie 0
1
2
3

C.6 Cadavrele se depozitează în siguranță înainte 
de a fi eliminate, astfel încât insectele și alte 
animale să nu poate avea acces la ele.

ordinar 0
1
2
3
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Punctul Criteriul Tipul  
criteriului

Diapazon 
scor

Scorul 
acordat

C.7 Toate vaccinările păsărilor se înregistrează în 
registrul imunologic.

cheie 0
1
2
3

C.8 Este ținut și actualizat zilnic un registru al rate-
lor morbidității.

ordinar 0
1
2
3

C.9 Este ținut și actualizat zilnic un registru al 
examinărilor clinice și al tratamentelor aplicate 
la păsări.

ordinar 0
1
2
3

C.10 Este prezent un registru al mortalității, care este 
completat zilnic.

ordinar 0
1
2
3

C.11 Toate autopsiile sunt înregistrate într-un 
registru.

ordinar 0
1
2
3

D. Managementul personalului

D.1 Tot personalul trebuie să se schimbe în haine 
curate specifice fermei, atunci când intră în 
zona de biosecuritate.

cheie 0
1
2
3

D.2 Regulamentele specifice fermei recomandă 
personalului bolnav să stea acasă până se 
recuperează.

de recomandare 0
1
2
3

D.3 Angajații fermei au semnat o declarație indivi-
duală, în care au indicat dacă au păsări acasă.

de recomandare 0
1
2
3

D.4 Personalul fermei participă la instruiri în do-
meniul securității biologice a fermei cel puțin 
odată în șase luni.

cheie 0
1
2
3

D.5 Este prezent un registru de evidență a tuturor 
instruirilor oferite personalului.

ordinar 0
1
2
3

E. Vizitatori

E.1 Toți tehnicienii externi și vizitatorii trebuie să 
poarte pardesiuri igienice, atunci când intră în 
zona de biosecuritate.

cheie 0
1
2
3
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Punctul Criteriul Tipul  
criteriului

Diapazon 
scor

Scorul 
acordat

E.2 Conducerea fermei trebuie să asigure echipa-
ment de protecție decontaminat, potrivit și în 
cantități suficiente, pentru personal, vizitatori și 
tehnicieni externi.

cheie 0
1
2
3

E.3 Există un registru al tuturor vizitelor efectua-
te de către tehnicienii externi și de către alți 
vizitatori.

ordinar 0
1
2
3

E.4 Există  practica semnării unei  declarații indivi-
duale privind carantina personală, în care este 
indicată orice vizită efectuată la alte ferme timp 
de 72 ore înainte de intrarea în fermă, și care 
este semnată de către toți tehnicienii externi și 
toți vizitatorii.

de recomandare 0
1
2
3

F. Curățarea și dezinfectarea

F.1 Personalul, tehnicienii externi și vizitatorii 
trebuie fie să-și schimbe, fie să-și dezinfecteze 
încălțămintea de fiecare dată când intră în zona 
de biosecuritate.

cheie 0
1
2
3

F.2 Regulamentele specifice fermei obligă perso-
nalul, tehnicienii externi și vizitatorii să se spele 
pe mâini de fiecare dată când intră în zona de 
biosecuritate și cea de producție.

cheie 0
1
2
3

F.3 Sunt prezenți dezinfectanți pentru dezinfecta-
rea încălțămintei la fiecare intrare în zona de 
producție.

cheie 0
1
2
3

F.4 Dezinfectanții pentru încălțăminte se inspec-
tează zilnic și se suplinesc, dacă este necesar.

ordinar 0
1
2
3

F.5 Sunt prezente sisteme pentru spălarea și dezin-
fectarea mâinilor, amplasate la fiecare intrare în 
zona de biosecuritate și cea de producție.

cheie 0
1
2
3

F.6 Este asigurată apa caldă și rece în zona de bio-
securitate și cea de producție pentru spălarea 
mâinilor, și alte sarcini de dezinfectare.

ordinar 0
1
2
3

F.7 Sursa de apă nu include apă din surse deschise. cheie 0
1
2
3

F.8 Apa folosită în zona de producție, inclusiv apa 
folosită pentru adăparea păsărilor, se dezinfec-
tează înainte de utilizare.

ordinar 0
1
2
3
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Punctul Criteriul Tipul  
criteriului

Diapazon 
scor

Scorul 
acordat

F.9 Eficacitatea sistemului de dezinfectare a apei se 
testează și se înregistrează cu regularitate.

ordinar 0
1
2
3

Nu se aplică

F.10 Clădirile și instalațiile din zona de biosecuritate 
sunt proiectate în așa fel, încât măsurile nespe-
cifice de profilaxie (curățare și dezinfectare) să 
poată fi efectuate în mod eficace.

ordinar 0
1
2
3

G. Mediul sălbatic

G.1 Păsările sălbatice nu pot intra în adăposturile 
păsărilor.

cheie 0
1
2
3

G.2 Alte animale sălbatice nu pot intra în adăpostu-
rile păsărilor.

ordinar 0
1
2
3

G.3 Un perimetru de cel puțin de doi metri în jurul 
adăposturilor de păsări este fără plante, tufiș, 
iarbă mai înaltă de zece centimetri, materiale 
depozitate și alte lucruri ce ar putea oferi adă-
post pentru păsări, rozătoare și alte animale.

ordinar 0
1
2
3

G.4 Excrementele păsărilor sălbatice și ale altor 
animale sălbatice nu pot contamina zona de 
producție în interiorul adăposturilor păsărilor.

ordinar 0
1
2
3

G.5 Pe teritoriul fabricii nu sunt prezente păsări 
ținute drept animale de casă.

ordinar 0
1
2
3

H. Managementul dăunătorilor

H.1 Rozătoarele și păsările sălbatice sunt împiedi-
cate să contamineze sistemul de hrană și pe cel 
de aprovizionare cu apă.

cheie 0
1
2
3

H.2 Rozătoarele și păsările sălbatice nu au acces la 
hrana depozitată.

cheie 0
1
2
3

H.3 Rozătoarele și păsările sălbatice sunt împiedica-
te să contamineze materialele de depozitare.

ordinar 0
1
2
3
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Punctul Criteriul Tipul  
criteriului

Diapazon 
scor

Scorul 
acordat

H.4 Există o procedură, documentată în modul 
cuvenit, cu privire la controlul dăunătorilor.

ordinar 0
1
2
3

H.5 Măsurile DDD sunt documentate într-un 
registru.

ordinar 0
1
2
3

H.6 Amplasarea capcanelor pentru rozătoare este 
documentată.

de recomandare 0
1
2
3

I. Gestionarea balegarului

I.1 Bălegarul este depozitat astfel, încât să fie 
prevenită scurgerea acestuia pe pământ.

ordinar 0
1
2
3

I.2 Bălegarul este depozitat suficient timp pentru a 
asigura ne-activarea patogenilor.

ordinar 0
1
2
3

I.3 Există un plan documentat de gestionare a 
bălegarului.

de recomandare 0
1
2
3

I.4 Există un registru al bălegarului în care este 
dusă evidența bălegarului vândut și folosit.

de recomandare 0
1
2
3

I.5 Planul de gestionare a bălegarului previne 
supra-fertilizarea și contaminarea apelor 
subterane.

de recomandare 0
1
2
3
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Anexa 3. Dezinfectante autorizate pe piața  
  din Republica Moldova

Produsul
dezinfec-

tant

Producător Substanța activă Modul de 
utilizare

Spectru Alte proprietăți

Aseptol 
excelium

Laborator
Meriel SAS, 

Franța

Compuși cuater-
narnali de amoniu

Glutaraldehidă

Pulverizare
Termonebuli-

zare

Spectru 
larg

Bixler Centrovet, 
Chile

Compuși cuater-
narnali de amoniu 

Glutaraldehidă

Pulverizare
Termonebuli-

zare

Spectru 
larg

Acțiune reziduală 
îndelungată 

Dexid 200 Interchimie,
Olanda

Compuși cuater-
narnali de amoniu 

Glutaraldehidă 
Ulei de pin

Pulverizare
Termonebuli-

zare

Spectru 
larg

Biodegradabil

Ecocid S KRKA,
Slovenia

Potassium peroxo-
monosulfate

Pulverizare
Termonebuli-

zare
Dezinfecția 

sistemului de 
adăpare

Spectru 
larg

Mod rapid 
de acțiune

Sigur pentru 
operator 

Biodegradabil
Non-coroziv

Acționează la tem-
peraturi joase

HPPA Kilco,
Marea 

Britanie

Acid. PERACETIC
Acid ACETIC Pe-

roxid de hidrogen 
stabilizat

Pulverizare
Termonebuli-

zare
Dezinfecția 

sistemului de 
adăpare

Dezinfecția ouă-
lor de incubare

Spectru 
larg

Mod rapid 
de acțiune

Nu spumează 
Nu pătează 
suprafețele

Ușor degradabil în 
derivați inofensivi

Poate fi utilizat 
și în industria 

alimentară
Acționează la tem-

peraturi joase

Kilcox extra Kilco,
Marea 

Britanie

4-clor-3-metilfenol
Glutaraldehidă

Compuși cuater-
narnali de amoniu 

Pulverizare
Termonebuli-

zare 

Spectru 
larg

Acționează 
contra 

coccidiilor

Acționează la tem-
peraturi joase

Acțiune de lunga 
durată

Iodine Iordania Iod 1,8%
Acid fosforic, Acid 

sulfuric

Pulverizare
Termonebuliza-
re Dezinfecția 
Sistemului de 

adăpare

Spectru 
larg

Acționează la tem-
peraturi joase
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Produsul
dezinfec-

tant

Producător Substanța activă Modul de 
utilizare

Spectru Alte proprietăți

Vapcophore 
2%

Iordania, 
Vapco

Iodoform Polial-
dehida de acid 

carbonic 
Acid Ortofosforic

Pulverizare,
Termonebuliza-
re Dezinfecția 
Sistemului de 

adăpare, a apa-
ratelor de muls, 
a incubatoarelor

Spectru 
larg

Nu este iritant 
pentru piele și 

mucoase
Biodegradabil

Nu pătează
Acționează la tem-

peraturi joase

Virosept Iordania, 
Vapco

Cetrimidă
Glutaraldehidă 
Formaldehida 

Pulverizare,
Termonebuliza-
re Dezinfecția 
sistemului de 

adăpare

Spectru 
larg

Acțiune de lunga 
durată

Previne recontami-
narea

Virex Kilco,
Marea 

Britanie

Potassium peroxo-
monosulfate

Pulverizare,
Termonebuli-

zare
Dezinfecția 

Sistemului de 
adăpare

Spectru 
larg

Mod rapid 
de acțiune

Sigur pentru 
operator 

Biodegradabil
Non-coroziv

Acționează la tem-
peraturi joase

Virokil Mobedco,
Iordania 

Potassium peroxo-
monosulfate

Pulverizare
Termonebuli-

zare
Dezinfecția 

Sistemului de 
adăpare

Spectru 
larg

Mod rapid 
de acțiune

Sigur pentru 
operator 

Biodegradabil
Non-coroziv

Vulkan Qalian 
Franța

Compuși cuater-
narnali de amoniu 

Glutaldehidă 
Clorura de benzyl 
C12 16alkildimeti 

l24.5g/l

Pulverizare
Termonebuli-

zare

 Spectru 
larg

Coroziv
Periculos
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