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1. ÎNTRODUCERE 

Siguranța alimentară reprezintă cheia colaborării tuturor participanţilor lanţului de 

alimentaţie a animalelor, privaţi și publici, pentru protecția întregului lanț alimentar cu produse de 

origine animală de la fermă la consumator. Având în vedere legăturile directe între furaje și 

siguranța alimentelor de origine animală, este esențial ca producția și fabricarea furajelor să fie 

considerate ca parte integrantă a lanțului de producție a alimentelor. Prin urmare, producerii 

furajelor trebuie să-i fie aplicată, în același mod ca și producerii de alimente, sistemul de asigurare 

a calității al siguranței alimentare. 

Este un principiu fundamental al legislaţiei alimentare/furajere faptul că fiecare operator din 

lanţ trebuie să-şi asume responsabilitatea de a furniza produse sigure. Legislaţia națională prevede 

măsurile pe care operatorul trebuie să le pună în aplicare pentru a realiza acest lucru. Operatorul 

va aplica aceste norme formulate generic şi procedând astfel, le adaptează pentru a garanta 

siguranţa furajelor din perspectiva FNC- ului. 

Hrana animalelor joacă o importanţă majoră în producerea produselor alimentare de origine 

animală la nivel mondial. Hrana poate fi produsă în fabrici de nutreţuri combinate (FNC), mori 

sau mixere (malaxoare) de pe lângă exploatații. Producția eficientă şi intensivă de carne, lapte, ouă 

și alte alimente necesită furaje bine amestecate și bine echilibrate. Furajele sigure permit fermelor 

de a garanta siguranța alimentelor, reducerea costurilor de producție, de a menține sau crește 

calitatea alimentelor și de a îmbunătăți sănătatea și bunăstarea animalelor prin furnizarea de furaje 

sigure în fiecare etapă de creștere și de producție.  

O abordare contemporană, bazată pe risc pentru siguranța furajelor impune ca măsuri 

adecvate ce ar trebui să fie aplicate la acele puncte din lanțul de producție și distribuție în cazul în 

care acestea vor reduce riscurile de origine furajeră pentru consumatorii de alimente. Acest lucru 

ar trebui să se reflecte prin aplicarea măsurilor specifice care se bazează pe știință și evaluare a 

riscurilor și un mare accent pe prevenirea și controlul contaminării în timpul prelucrării. Aplicarea 

analizei riscurilor și analiza punctelor critice de control (HACCP) reprezintă un element valoros. 

Ghidurile de bună practică reprezintă un mijloc simplu, dar eficient, pentru a învinge 

dificultăţile care pot apărea în anumite unităţi din segmentul de producere a furajelor pentru 

animale în stabilirea unor standarde de igienă la producerea furajelor precum şi implementarea 

anumitor proceduri HACCP.  

  

2. DOMENIUL, OBIECTIVUL ŞI DEFINIŢII 

2.1 Domeniul de aplicare al ghidului 

Prezentul Ghid se aplică: 

 prelucrării si depozitării hranei pentru animale, 

 activităţilor producătorilor din sectorul nutreţurilor în toate stadiile, de la producţia primară 

a nutreţurilor pînă la introducerea pe piaţă a acestora; 

 nutreţurilor destinate animalelor de la care se obţin produse alimentare: nutreţuri 

concentrate, furaje grosiere, furaje verzi, nutreţuri suculente, nutreţuri provenite de la 

deşeurile din industria prelucrătoare; 

Prezentul  Ghid nu se aplică: 

 nutreţurilor preparate, manipulate sau depozitate în gospodăriile individuale pentru 

consumul animalelor de la care se obţin produse alimentare destinate consumului casnic 

privat,  

 nutreţurilor destinate animalelor, care nu sunt deţinute în scopul producerii de produse 

alimentare pentru consum uman,  

 vânzării cu amănuntul a hranei pentru animalele de companie. 

2.2 Obiectivul 

Scopul acestui Ghid este de a garanta siguranţa atât a materiilor prime furajere cît şi a 

furajelor finite produse cît la nivel industrial atît şi la nivel de fermă prin: 

 Reducerea riscurilor pe care materiile prime furajere nesigure le introduc în lanţul furajer. 
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 Permiterea operatorilor din domeniul furajelor să pună în aplicare prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 1405 din 10.12.2008 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare 

privind igiena nutreţurilor şi conţinutul substanţelor nedorite în nutreţuri, ce transpune 

Reg. (CE) nr. 183/2005 privind igiena furajelor. 

 Luarea de măsuri pentru asigurarea și îndeplinirea altor cerinţe de reglementare privind 

siguranţa furajelor. 

Obiectivul ghidului este de a asigura un nivel echivalent de protecţie împotriva riscurilor 

aferente furajelor, așa cum prevede legislaţia națională. 

Ghidul se poate pune în practică numai de către agenţii economici operatori cu furajele. Este 

un document pus la dispoziţia publicului, iar conţinutul acestuia poate fi respectat în mod opţional 

de către orice astfel de producător. Cu toate acestea respectarea acestui ghid nu scutește operatorul 

de îndeplinirea cerinţelor legale în domeniul furajelor din Republica Moldova. 

Acest document va fi supus unei revizii periodice potrivit noilor progrese tehnologice, 

ştiinţifice şi legislative relevante sau modificărilor legislative. 

2.3 Definiții:  

autoritate competentă – Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor; 

control oficial – orice formă de control pe care îl exercită autoritatea competentă pentru 

verificarea conformităţii cu legislaţia în domeniul nutreţurilor şi cu legislaţia în domeniul 

alimentelor, cu regulile de sănătate şi bunăstare a animalelor; 

operator din domeniul furajelor (în continuare – operator) – persoană fizică sau juridică 

responsabilă pentru asigurarea respectării cerinţelor legislaţiei veterinare în întreprinderea ce 

operează în sectorul furajării animalelor, aflată sub controlul său; 

persoană competentă – o persoană care are, cunoștințele, aptitudinile și capacitatea de a 

efectua o sarcină atribuită, și care fac obiectul unor cerinţe specificate de autoritatea competentă; 

punct critic de control – etapă în care poate fi aplicat controlul și care este esențială pentru a 

preveni sau a elimina un pericol privind siguranța alimentară sau pentru a-l reduce la un nivel 

acceptabil; 

analiză a riscurilor – proces care constă din patru etape: identificarea şi caracterizarea 

riscului, evaluarea gradului de expunere şi caracterizarea riscului; 

HACCP – analiza riscurilor în punctele critice de control (eng. Hazard Analysis and Critical 

Control Points); 

riscuri – agenţi biologici, chimici sau fizici aflaţi în produse alimentare sau o stare a 

acestora care au potențialul de a produce un efect negativ asupra sănătății;  

controlul calităţii – un sistem bazat pe eșantionare și testare, cu intenția de a asigura 

respectarea specificaţiilor și identificarea produselor neconforme; 

diagrama fluxului tehnologic – Reprezentarea sistematică a succesiunii etapelor sau 

operațiunilor utilizate în producerea sau fabricarea unui anumit furaj; 

peletarea furajelor – aglomerarea furajului prin compactarea și forțarea sa de a trece prin 

orificiile unui proces mecanic; 

procedură – o metodă specifică scrisă de desfăşurare a unei activităţi sau a unui proces (ISO 

9000/2005); 

trasabilitate – capacitatea de a urmări mișcarea furajelor sau produselor alimentare pe etape  

specifice de producție, prelucrare și distribuție;  
contaminanţi – orice agent biologic sau chimic, materii străine sau alte substanțe  adăugate 

neintenționat la hrana pentru animale sau alimente care pot compromite hrana pentru animale sau 

siguranța alimentară; 

substanţe nedorite – contaminanţii şi alte substanţe prezente în nutreţuri şi ingredientele 

acestora care, prin esenţa lor, afectează securitatea sanitară a alimentelor destinate consumului 

uman şi, deci, constituie un risc pentru sănătatea consumatorilor; 

lot – cantitate identificabilă de furaje care are caracteristici comune, cum ar fi originea, 

varietatea, tipul ambalajului, ambalatorul, expeditorul sau etichetarea; și în cazul unui proces de 

producție, o unitate de producție provenind de la o singură fabrică care utilizează parametri de 



5 

 

producție uniformi sau mai multe astfel de unități, dacă sunt produse în mod continuu și depozitate 

împreună; 

 furaje – produse de origine vegetală sau animală în stare naturală, proaspete sau conservate 

şi derivatele lor, obţinute prin prelucrare industrială, precum şi substanţele organice sau 

anorganice, simple sau în amestecuri, care conţin sau nu aditivi şi sunt destinate hrănirii 

animalelor pe cale orală; 

igiena nutreţurilor – măsurile şi condiţiile necesare prevenirii riscurilor şi garantării 

conţinutului specific al unui tip de furaje, luând în considerare utilizarea prevăzută pentru acest tip 

de nutreţ; 

materii prime furajere – produse de origine vegetală şi animală, în stare naturală, proaspete 

sau conservate şi derivatele lor, obţinute prin prelucrare industrială, precum şi substanţele organice 

şi anorganice, în starea lor naturală sau în urma prelucrării, pentru prepararea nutreţurilor 

combinate sau ca suport pentru preamestecuri; 

furaje combinate – un amestec de materii prime furajere care conțin sau nu conțin aditivi 

furajeri destinate hrănirii animalelor pe cale orală; 

aditivi furajeri – toate ingredientele, substanţele, microorganismele sau preparatele ce nu pot 

fi consumate în mod normal sub formă de alimente pentru animale, dar, adiţional, sunt incluse în 

valoarea nutritivă a nutreţurilor şi modifică caracteristicile acestora, cu excepţia materiilor prime 

pentru nutreţuri şi preamestecurilor adăugate în mod expres în nutreţuri sau apă; 

premix (preamestec) –  Un amestec uniform din unul sau mai multe micro ingrediente/ 

aditivi cu un diluant și/sau substanţe excipiente pentru a facilita distribuirea lor; 

furaje medicamentate – orice amestec din unul sau mai multe produse farmaceutice de uz 

veterinar şi unul sau mai multe furaje preparate şi destinate tratării anumitor boli ale animalelor; 

produse farmaceutice de uz veterinar – medicamente veterinare, produse biologice, 

substanţe medicamentoase, dezinfectante, raticide, insecticide, repelenţi, premixuri neîncorporate 

şi aditivi furajeri neîncorporaţi. 

2.4 Abrevieri: 

ANSA – Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, 

GMP – bune practici de producere,  

GHP – bune practici de igienă, 

MRL – limită maximă de reziduuri, 

FNC – fabrică de nutrețuri combinate. 

2.5 Trimiteri la legislaţia naţională 

Legea nr. 113/2012  privind produsele alimentare; 

Legea nr. 50/2013  cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformităţii cu 

legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi de 

bunăstare a animalelor; 

Legea nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-veterinară;   

HG nr. 51/2013  privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale  pentru Siguranţa 

Alimentelor; 

HG nr. 1405/2008 privind aprobarea Normei sanitar-veterinare privind igiena nutreţurilor şi 

conţinutul substanţelor nedorite în nutreţuri; 

HG nr. 311/2012 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a condiţiilor de 

reglementare a preparării, plasării pe piaţă şi utilizării nutreţurilor cu adaos de medicamente; 

HG nr. 1191/2010 privind aprobarea Regulamentului sanitar privind limitele maxime 

admise de reziduuri ale produselor de uz fitosanitar din  sau de pe produse alimentare şi hrană de 

origine vegetală şi  animală pentru animale; 

HG nr. 967/2010 privind măsuri de certificare sanitar-veterinară  la importul produselor 

destinate hranei animalelor; 

HG nr. 462/2013 cu privire la aprobarea unor cerinţe faţă de furaje; 

HG nr. 686/2012 cu privire la aprobarea unor metode de analiză pentru controlul nutreţurilor 

(metode prelevare a probelor şi analiză). 
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3. PRINCIPII GENERALE ŞI CERINŢE 

Producătorii se vor asigura că toate etapele producţiei, transformării şi distribuirii aflate sub 

controlul lor sunt puse în aplicare în conformitate cu legislaţia privind domeniul respectiv şi cu 

bunele practici de producţie şi igienă (GMP şi GHP).  

Prin strategia cu privire la siguranţa alimentară se subînţelege stabilirea unor măsuri care 

vizează întregul lanţ alimentar ”from farm to table”, adică “de la fermă, la furculiță”, inclusiv 

cerinţele pentru obţinerea unor furaje de calitate. 

Materiile prime furajere și furajele finite trebuie să fie obținute și menținute într-o stare 

stabilă, astfel încât să fie protejate de contaminarea de către dăunători, chimică, fizică, cu 

contaminanți microbiologici sau alte substanțe nocive în timpul producției, manipulării, 

depozitării și transportului. Furajele ar trebui să fie de o calitate bună și să respecte standardele de 

calitate general acceptate. 

3.1 Dispoziții privind împachetarea și ambalarea furajelor: 

a) materialele utilizate pentru împachetare și ambalare nu trebuie să fie surse de contaminare;  

b) materialele utilizate pentru împachetare trebuie depozitate în așa fel încât să nu fie expuse 

riscului de contaminare; 

c) operațiile de împachetare și ambalare trebuie efectuate în așa fel încât să se evite 

contaminarea produselor; 

d) materialele pentru împachetare și ambalajele reutilizabile pentru furaje trebuie să fie ușor 

de curățat și, după caz, de dezinfectat. 

e) ambalajele de unică folosință trebuie să asigure menţinerea calităţii furajelor combinate iar 

refolosirea acestora este interzisă. Materialele pentru ambalaj, recipientele şi locul de 

depozitare al ambalajelor nu vor conţine substanţe dăunătoare sănătăţii animalelor. 

  

  
 

3.2 Etichetarea  
Furajele care sunt plasate pe piaţă sau se preconizează plasarea lor pe piaţă trebuie să fie 

etichetate şi identificate pentru facilitarea trasabilităţii, prin documentaţie sau informaţii adecvate. 

Furajele complete, materiile prime furajere, premixurile, aditivii furajeri, în cazul când vor fi  

ambalate vor fi etichetate iar aceasta va conţine informaţii privind: 

 producătorul; 

 adresa producătorului; 

 denumirea produsului; 

 valoarea nutritivă; 

 componenţa produsului (lista ingrediențelor); 

 masa neto; 

 instrucţiunea de utilizare, cu enumerarea speciilor şi categoriilor de animale pentru care 

sunt destinate furajele. Nutreţurile care conţin făină de peşte trebuie să poarte clar 

menţiunea „Conţin făină de peşte – Nu pot fi utilizate în hrana erbivorelor" ori „Conţin 

produse sangvine – Nu se utilizează în hrana erbivorelor"; 

 numărul lotului şi data producerii; 

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Tu5X1bG-77lGPM&tbnid=VhT3uD-A0RhONM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ro-ambalaje.ro%2F87-articol-saci-de-rafie-cum-se-pot-utiliza-in-diferite-domenii.html&ei=6eKNUquKBsrNswaNs4CwAw&bvm=bv.56987063,d.Yms&psig=AFQjCNFAGGei36FCTfdWUafSS_Rbqw_3jw&ust=1385116588731365
http://www.bizoo.ro/firma/bigbagtrans/vanzare/152895/saci-de-rafie-si-rachel
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 termenul de valabilitate; 

 condiţiile de păstrare şi transportare a furajelor; 

 indicaţii suplimentare, la decizia producătorului, importatorului. 

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1405 din 10.12.2008. 

În cazul când furajele complete, materiile prime furajere, premixurile, aditivii furajeri vor fi 

transportate în vrac (neambalate), această informaţie va fi fixată în documentele de însoţire.  

Informațiile privind componenţa  și destinaţia furajelor, permite utilizatorilor de a satisface 

cerințele dietetice ale animalelor în funcție de productivitate și necesităţile lor fiziologice. 

3.3 Trasabilitatea  
Trasabilitatea furajelor finite, premixurilor, aditivilor precum şi materiilor prime furajere, ar 

trebui să fie dusă prin păstrarea înregistrărilor privind achiziţiile, retragerea loturilor neconforme 

din consumul animal, returnarea, dacă s-au depistat reacţii adverse la animale sau în urma 

consumului de alimente la oameni. Înregistrări ar trebui menținute și să fie ușor disponibile 

autorității competente la solicitare cît ţine de producție, distribuție și utilizarea de ingrediente 

pentru hrana animalelor și furaje pentru a interveni prompt şi a urmări înapoi trasabilitatea 

furajelor. În anexele nr.1 şi 2 de mai jos se prezintă două exemple de registre de evidenţă: 

Anexa nr. 1 

Registru 

privind achiziţiile materiei prime furajere 

(grîu, porumb, orz, premixuri, substanţe minerale, aditivi furajeri etc.) 

 

Anexa nr. 2 

Registru 

 privind evidenţa eliberării produselor furajere finite (furaje, premixuri şi furaje combinate) 

 

Suplimentar producătorul trebuie să dispună de documentaţia tehnică care să conţină: 

a) o descriere generală a produsului; 

b) standardul sau documentul normativ pentru produsul respectiv; 

c) certificatul de conformitate pentru sistemele de management al calităţii; 

d) rapoartele de încercări din laborator ale furajelor produse. 

3.4 Condiţii speciale aplicabile în situaţii de urgenţă 

În cazul în care un operator consideră sau are motive să creadă că un anumit tip de furaj care 

a fost importat, produs, prelucrat sau distribuit nu corespunde cerinţelor de siguranţă privind 

nutreţurile (criterii microbiologice, conţine reziduuri, contaminanţi sau radioactivitate peste 

№ Data 

achiziţiei 

Denumirea 

furnizorului de 

materie primă 

Adresa 

furnizorului 

Denumirea 

materiei prime 

Cantitatea Buletin de 

analiză 

№ Data 
1.        

2.        

3.        

4.        

№ Data 

fabricării 

Denumirea 

produsului 

finit 

Nr. 

lotului 
Buletin 

de 

analiză 

Destinatarul  Adresa 

destinatarului 

Data 

livrării  
Cantitatea 

№ Data 
1.          

2.          

3.          

4.          
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LMA), trebuie să iniţieze imediat procedurile pentru retragerea acestora de pe piaţă şi să 

informeze autorităţile competente. În aceste împrejurări, dacă se dovedeşte că lotul sau transportul 

respectiv nu îndeplineşte cerinţele de siguranţă, este: 

 distrus, în afara cazurilor în care autoritatea competentă decide altfel, 

 prelucrat, dacă după aceasta va întruni criteriile de siguranță a furajelor, 

 utilizat la alte grupe/specii de animale, dacă îndeplinește specificațiile tehnice și de 

siguranță pentru acest grup/specie de animale. 

Informațiile transmise autorităţii competente trebuie să fie cât mai detaliate posibil și vor 

conține cel puțin o descriere a naturii problemei, a ingredientelor pentru hrana animalelor sau 

furajelor, speciile cărora acesta este destinat, lotul, numele producătorului și locul de origine. 

3.5 Procedura de retragere de pe piață 

Producătorul ar trebui să aibă o procedură/schemă de retragere de pe piață a furajelor 

neconforme în urma căreia clienții vor fi informați imediat despre neconformitatea care poate 

afecta siguranța furajelor anterior livrate. 

Procedura de retragere ar trebui să includă cerințe la:  

a) să ia o atitudine responsabilă aspra procesului de rechemare;  

b) să identifice lotul neconform;  

c) să identifice destinația lotului afectat; 

3.6 Relațiile cu furnizorii și clienții 

Alegerea furnizorilor și selectarea materiilor prime furajere reprezintă un aspect cheie al 

oricărui sistem al operatorului de gestionare a siguranței. Materiile prime de calitate joasă, 

recepționate pot determina producția unor produse finite de calitate slabă și pot compromite 

siguranța întregului proces al operatorului. Prin urmare, toți operatorii trebuie să pună un accent 

deosebit pe asigurarea faptului că furnizorii lor și materiile prime furajere respectă calitatea și 

standardele cerute. 

Operatorul va asigura comunicarea corespunzătoare cu clienții pentru a stabili cerințele 

clientului privind siguranța furajelor. Contractele și comenzile vor fi supuse unei analize pentru a 

determina dacă operatorul poate îndeplini astfel de cerințe. 

Fiecare reclamație făcută de clienți va fi examinată respectând o procedură documentată 

care stabilește fluxul de lucru și responsabilitățile de gestionare a reclamațiilor. 

Pentru fiecare reclamație, trebuie păstrate următoarele date: 

a) Produsul, cantitatea și numărul de lot de furaje pentru care se face reclamație. 

b) Numele clientului și locul de livrare. 

c) Caracteristicile reclamației. 

d) Investigarea cauzelor cercetării. 

e) Măsurile luate pentru a preveni repetarea. 

f) “Feedback”- ul sau răspunsul (reacția) din partea clientului. 

3.7 Proceduri de autocontrol 

Producătorii de furaje şi materii prime furajere precum și alte părți relevante din industrie 

trebuie să practice autocontrolul pentru a putea garanta conformitatea cu standardele impuse de 

producție, depozitare și transport. Această procedură va fi coordonată la începutul fiecărui an cu 

Subdiviziunile Teritoriale ale ANSA. De asemenea, este necesar de stabilit programe bazate pe 

riscuri pentru a verifica dacă ingrediente pentru hrana animalelor și furaje sunt produse, distribuite 

și utilizate în așa fel încât alimentele de origine animală destinate consumului uman sunt sigure. 

Procedurile ar trebui să fie utilizate pentru a verifica dacă hrana pentru animale și ingrediente 

pentru hrana animalelor satisfac cerințele necesare pentru a proteja consumatorii împotriva 

pericolelor toxiinfecțiilor alimentare. 

3.8 Materiile prime furajere 

Producătorii se vor asigura, că fiecare lot care întră în unitate va fi înregistrat în mod 

corespunzător, cu un număr de lot, denumirea completă a produsului, data primirii și cantitatea 

recepționată. Probele de la aceste materiale trebuie reținute într-o cantitate suficientă prin 

utilizarea unei proceduri prestabilite de producător și trebuie reținute pentru a asigura 
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trasabilitatea. Probele trebuie sigilate și etichetate pentru o identificare ușoară iar acestea trebuie 

să fie depozitate în condiții care să prevină orice modificare anormală în compoziția probei sau 

orice falsificare. Probele trebuie păstrate pentru toată perioada de utilizare/comercializare a 

furajelor finite. 

3.9 Depozitarea  
Producătorul se va asigura că depozitarea are loc în condiții care să nu afecteze negativ 

siguranța și caracterul produsului. Furajele, inclusiv cele care pot fi depozitate la temperatura 

ambiantă, trebuie să fie protejate împotriva agenților externi și a contaminării, de exemplu 

împotriva expunerii la lumina directă a soarelui, la o încălzire excesivă, la umiditate, la surse 

externe de contaminare și la schimbări rapide de temperatură, care ar putea afecta negativ 

integritatea ambalajului produsului sau siguranța și caracterul produsului. Materiile prime furajere 

trebuie să fie depozitate separat de furajele finite cît și de agenţii chimici şi celelalte produse 

interzise în nutreţuri. Zonele de depozitare şi containerele trebuie să fie curate şi uscate şi, dacă 

este necesar, să se aplice măsuri corespunzătoare de combatere a organismelor dăunătoare. 

Seminţele trebuie să fie depozitate în modul corespunzător şi într-un loc inaccesibil animalelor. 

Nutreţurile uscate şi ingredientele trebuie să fie ţinute la loc uscat pentru a limita accesul 

ciupercilor şi bacteriilor. 

 

    
 

3.10 Transportul 

Unităţile de transport al furajelor trebuie să fie autorizate sanitar-veterinar, inspectate şi 

eventual prelevate probe de furaj sau praf, minim o dată pe an de către inspectorii angajaţi din 

cadrul Subdiviziunilor Teritoriale ANSA.  

Atât materiile prime cît si furajele finite ar trebui să fie suficient protejate în timpul 

transportului. Toate mijloacele de transport, aflate în proprietate sau contractate, pe apă, pe uscat 

cu mașina sau pe cale ferată, în vrac sau ambalate ar trebui să fie curățate corespunzător pentru a 

controla și a minimiza riscul de contaminare. Metoda cea mai potrivită de curățare va depinde de 

natura produselor transportate. De regulă, compartimentele de încărcare trebuie să fie păstrate la 

loc uscat și maturat sau poate fi folosită aspirarea ori de câte ori acest lucru este eficient. Acolo 

unde sunt transportate materiale umede sau lipicioase, va fi necesar să se folosească o spălare sub 

presiune sau curățirea cu abur.  

 

      
 

Nici un material precedent n-ar trebui să rămână în camioane-cisterne, cutii sau alte 

recipiente înainte de a fi încărcate cu furaje. Containerele ar trebui să fie curate și uscate înainte de 

încărcare. Se vor face verificări privind compatibilitatea produselor transportate anterior cu cu 
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furajul ulterior. Nici un material precedent n-ar trebui să rămână în camioane-cisterne, cutii sau 

alte recipiente înainte de a fi încărcate cu furaje. La recepția materiei prime de la furnizori se va 

verifica si se va înregistra starea de igiena a mijlocului de transport.  

3.11 Furajele medicamentate  

Pentru producerea furajelor combinate medicamentate se vor folosi doar produse de uz 

veterinar omologate şi înregistrate în Nomenclatorul de Stat al produselor farmaceutice de uz 

veterinar (din care rezultă că acestea au fost verificate şi testate cu succes şi pot fi comercializate 

şi utilizate liber pe întreg teritoriul Republicii Moldova), se va ține cont de normele legale 

prevăzute în HG nr. 311 din 21.05.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a 

condiţiilor de reglementare a preparării, plasării pe piaţă şi utilizării furajelor cu adaos de 

medicamente precum şi de HG nr. 1405/2008 privind aprobarea Normei sanitar-veterinare 

privind igiena nutreţurilor şi conţinutul substanţelor nedorite în nutreţuri. 

Produsele farmaceutice de uz veterinar necesare producerii furajelor combinate 

medicamentate vor fi păstrate în încăperi separate, conform prevederilor legale în vigoare. 

 

4. RISCURI DE SĂNĂTATE UMANĂ ASOCIATE CU FURAJELE 

Toate materiile prime furajere precum și furajele ar trebui să răspundă standardelor minime 

de siguranță. Este esențial că nivelurile de substanțe nedorite sunt suficient de scăzute în 

ingrediente pentru hrana animalelor și furaje iar concentrația lor în alimente pentru consumul 

uman este constant sub nivelul (sub nivelul MRL). Conţinutul maxim admisibil de substanţe 

nedorite este stabilit în anexa nr. 1 a  HG nr. 1405 din 10.12.2008 cu privire la aprobarea Normei 

sanitar-veterinare privind igiena nutreţurilor şi conţinutul substanţelor nedorite în nutreţuri. 

Pericolele pentru siguranța alimentară asociate cu hrana pentru animale pot fi biologice, 

chimice sau fizice. Fiecare pericol este asociat cu anumite surse și căi de contaminare și expunere. 

Managementul riscului trebuie să se bazeze pe o înțelegere temeinică a acestor caracteristici. Rolul 

apei, ca o potențială sursă de pericol, nu ar trebui să  fie trecut cu vederea. Asemenea pericole pot 

fi introduse cu materiile prime sau prin contaminarea produselor în perioada manipulării, 

depozitării și transportului. Prezența unui pericol poate rezulta, de asemenea, în urma intervenției 

umane accidentale sau deliberate (de exemplu, fraudă sau bioterorism). Gestionarea riscurilor 

trebuie să se bazeze pe pregătire și prevenire, mai degrabă decât pe reacție după detectarea 

problemei. Din riscuri importante care ar putea contribui la această evoluție se numără: 

4.1 Micotoxinele 

Micotoxinele ce apar cel mai frecvent (aflatoxina B
1
, ochratoxina A, zearalenona, 

fumonisina B1, deoxinivalenol, T-2 și -HT 2) sunt în prezent luate în calcul pentru efectele lor 

negative asupra sănătății animale. Cu toate acestea, atunci când ne axăm pe rolul pe care 

micotoxinele îl joacă în siguranța alimentară, atenția ar trebui să fie limitată la micotoxine, care 

pot fi transferate prin furajare către produsele alimentare de origine animală, fiindcă aspectul dat 

reprezintă o cale importantă de transmitere către om. Ca exemplu aici sunt prezentate câteva 

cazuri de transmisie a micotoxinelor:  

 aflatoxina B
1         

ficat;  

 aflatoxina B
1 

cu laptele 
         

aflatoxina M
1
; 

 aflatoxina B
1 

cu ouăle  aflatoxicol; 

 ochratoxina A       prin carne; 

 zearalenona  prin carne zearalenol; 

 deoxinivalenol prin carne  DOM 1. 

Aflatoxina B
1 

reprezintă cea mai importantă micotoxină de care ar trebui să se ţină cont. 
Fermierii ar trebui să ţină cont de faptul că animalele hrănite cu furaje contaminate cu aflatoxină 

B
1
, prezintă extrem de rar simptome clinice de toxicitate. Materiile furajere cele mai susceptibile 

sunt cerealele. Contaminarea cu aflatoxine nu este omogenă, prin urmare, este foarte important să 

se aplice o metodă corespunzătoare de prelevare de probe. Furajele care au o contaminare 

semnificativă cu aflatoxină nu trebuie să fie administrate vacilor de lapte sau altor animale 

producătoare de lapte pentru consum uman sau la alte animale producătoare de alimente. Mai jos 
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se prezintă un traseu schematic  de contaminare a produselor alimentare din furaje cu micotoxine: 

 

 
 

4.2 Metalele grele  

Metalele grele sunt prezente peste tot în mediu precum şi în furaje iar tabelul nr. 3 rezumă 

cele mai relevante minerale, surse lor, precum şi locurile de acumulare în organismele animalelor. 

 

Tabelul nr. 3 

Metalele grele, sursele lor şi locurile lor de acumulare în animale 

specificare sursa metalului greu locurile lor de acumulare în 

organismele animalelor 

Arsenic 

(neorganic) 

plante de mare, pești și suplimente 

minerale  

în peşti. 

Cadmium Suplimente minerale (cum ar fi fosfaţii, 

surse de zinc) furaje (în funcție de zona 

geografică). Pot îmbogăți solul gunoiul de 

grajd, canalizare, nămolul sau 

îngrăşămintele cu fosfaţi.   

Cele mai mari concentrații - în rinichi, 

ficat, stridii, somon, ciuperci. 

Concentrații mai scăzute - în fructe, 

produse lactate, legume, carne, ouă și 

păsări de curte. 

Plumb Sol contaminat, vopsele de plumb, apă de la 

sisteme sanitare care conțin plumb, baterii. 

Suplimente minerale (sulfat de cupru, sulfat 

Oase, creier și rinichi. 
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de zinc, oxid de zinc) Plumbul este, de 

asemenea un contaminant natural carbonatul 

calciului (calcar) în unele regiuni. 

Mercur Contaminare antropogenă, făină de pește Ficat, rinichi, peşte, mamifere marine. 

 

4.3 Aditivii furajeri şi medicamentele de uz veterinar 

 Aditivii furajeri neincorporați sau încorporați în premixuri la fel precum și medicamentele 

de uz veterinar, sunt supuși unei proceduri de testare și ulterior înregistrare obligatorie în 

Republica Moldova. Din acest considerent se permite utilizarea și comercializarea numai a 

produselor înregistrate în Nomenclatorul de Stat al Produselor Farmaceutice de uz veterinar fapt 

care se poate verifica accesând adresa:  

http://ansa.gov.md/ro/nomenclatorul-preparatelor-farmaceutice-de-uz-veterinar.html 

Reziduuri de aditivii furajeri şi medicamente de uz veterinar pot fi găsite în furaje şi respectiv în 

produsele alimentare ca urmare a contaminării încrucişate, atunci când hrana pentru animale 

producătoare de alimente se produce după producerea unui furaj medicamentos. Nu se va scoate 

din calcul nici utilizarea ilicită în furaje a medicamentelor care pot duce la reziduuri în carne, lapte 

sau ouă (de ex. cloramfenicol/nitrofuran). De asemenea trebuie de amintit faptul că antibioticele în 

calitate de promotori de creştere sunt interzişi la animale de producere a alimentelor, aspect 

menţionat în H G nr. 1405/2008 şi HG nr. 398/2012, iar respectarea acestei prevederi se realizează 

prin controale oficiale de către autoritatea competentă prin prelevări de probe de furaje sau apă. 

4.4 Pesticidele organoclorurate 

 Pesticidele organoclorurate în mediul înconjurător, precum și utilizarea lor în unele țări în 

curs de dezvoltare, pot provoca transmiterea lor prin alimente, ca urmare a acumulării în țesuturile 

grase ale animalelor care au fost hrănite cu furaje contaminate. Produse de origine animală, cum ar 

fi carnea ar putea acumula aceste substanțe, care sunt extrem de persistente și care se descompun 

foarte încet. 

4.5 Pericole microbiologice 
De exemplu: Salmonella spp, Campolybacter, Yersinia enterocolitica, E. Coli, 

Enterobacteriaceae, Listeria monocitogenes, Clostridium perfrigens etc. Este cunoscut faptul că 

infecțiile la animale au un impact direct asupra transmiterii la om prin alimente de origine 

animală. Este cunoscut rolul prezenţei Salmonelelor în furaje asupra intoxicaţiilor animalelor şi 

oamenilor. 

Pentru o luptă mai efectivă cu aceste microorganisme, producătorii trebuie să cunoască că 

dezvoltarea acestora depinde de temperatură, pH și de mediu (nutrienți), cum ar fi: 

Caracteristicile Salmonellei: 

 prezență normală în tractul digestiv la animalele cu sânge cald și sînge rece.  

 dezvoltare optimă de la 37°C (supraviețuiește între 5-46°C), 

 nu supraviețuiește pasteurizării,  

 rezistentă la procesele de congelare slabă, 

 pH-ul optim la 6,5 - 7,5 (supraviețuiește între 4,5 - 9,5) 

 deshidratarea furajului elimină creșterea,  

 reprezintă în general, un pericol alimentar prin ouă, păsări de curte, porcine, și eventual, 

prin bovine. 

Caracteristicile Campolybacter:  

 prezență normală în tractul digestiv la animalele cu sânge cald, inclusiv păsări, 

 poate fi găsită în apele de suprafață din cauza contaminării cu fecalele de la animale, păsări 

și oameni, sau împreună cu nămolul, 

 se oprește creșterea sub 30°C, și peste 44°C, 

 nu se dezvoltă în produse depozitate la temperaturi joase,  

 sensibilă la încălzire, deshidratare, și concentrațiile de săruri de peste 0,5%, 

 dezvoltare optimă la pH 6,5 - 7,5, 

http://ansa.gov.md/ro/nomenclatorul-preparatelor-farmaceutice-de-uz-veterinar.html
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  reprezintă în general, un pericol alimentar de la vite și păsări de curte. 

Yersinia enterocolitica: 

 Apariție frecventă la porcine, 

 poate crește la temperatură joasă, chiar și la 0°C precum și în săruri cu concentrații mai 

mici de 5-7%, 

 dezvoltare optimă la pH 7,2 - 7,2 (supraviețuiește între pH 4 - 9), 

 porcinele sănătoase sunt purtători și prin urmare, carnea de porc prezintă un pericol 

alimentar. 

Caracteristicele E. Coli, verotoxigenă: 

 prezență normală în tractul digestiv la oameni și mai rar la animale cu sânge cald, 

 E. coli verotoxigenă se găsește la bovine şi ovine, 

 dezvoltare optimă între 8-45°C, dar supraviețuiește răcirii și congelării, dar temperaturi de 

peste 75°C o omoară, 

 limita inferioară de creștere este pH 4 - 4,5,  

 un pericol alimentar mai puțin frecvent din partea bovinelor. 

4.6 Plantele toxice şi cu efect alergen  

Pe teritoriul ţării, cum ar fi păşuni, sunt pe larg răspândite multe plante toxice care pot 

transmite în lapte și carne efectele lor toxice (ex. Ambrosia artemisifolia, Ricinus communis etc.). 

4.7 Nitriţi  

Nitrații si nitriții sunt componenţi naturali ai solului, proveniți din mineralizarea substanţei 

azotate de origine vegetală sau animală datorată în primul rând microorganismelor existente în sol. 

 O parte din ei sunt absorbiţi de rădăcinile plantelor şi servesc la sinteza proteinelor şi a altor 

compuşi cu azot, iar altă parte este antrenată de apele de suprafaţa şi de cele care traversează solul, 

regăsindu-se în râuri, lacuri sau în pânza de apă freatică. În ultimii zeci de ani prin utilizarea 

intensivă, în agricultură, a îngrăşămintelor organice naturale sau a celor azotoase sintetice, 

produşii lor de degradare îmbogăţesc solul acumulându-se în plantele cultivate, până la nivele 

dăunătoare pentru consumatori. Prin intermediul furajelor şi al apei nitriţii şi nitraţii ajung în 

organismul animalelor şi de aici în alimentaţia omului. Legislaţia naţională permite o maximă 

(LMA) de  15 mg/kg de nitriți în furaje finite. 

4.8 Substanţele chimice 

De regulă, furajele cu un grad înalt de chimicale şi poluanţi se găsesc acolo unde acestea se 

află în mod normal în natură (sol, apă, şi aer). S-a stabilit că aceste zone reprezintă terenurile din 

apropierea oraşelor şi zonelor industriale. De asemenea aceste chimicale pot fi adăugate  ne/ sau 

intenţionat în furaje sub formă de diferiţi adaosuri pentru a grăbi creşterea/îngrăşarea animalelor.  

Aici se poate de amintit despre „criza dioxinelor” din Germania când s-a descoperit că un 

distribuitor de materii prime furajere a vândut mai multor FNC-uri un produs furajelor cu o 

concentraţie foarte mare de dioxină (substanţă chimică foarte periculoasă).  

4.9 Radioactivitatea  

 Contaminarea radioactivă a furajelor cu Cs
134

 şi Ce
137

 poate reprezenta un risc major de 

contaminare a produselor alimentare şi respectiv a omului. Cu toate acestea se menţionează că 

surse de radiaţie pe teritoriul ţării noastre nu au fost depistate.Ca măsură de supraveghere de stat 

toate furajele provenite din import se verifică cu regularitate la radioactivitate la întrarea în ţară. 

 

5. CERINŢE FAŢĂ DE PROCESUL DE FABRICAȚIE  

Producția, prelucrarea, depozitarea, transportul și distribuția materiilor prime furajere și 

furajelor sigure și adecvate este responsabilitatea tuturor participanților la lanțul furajer, care 

include agricultorii, producătorii de furaje, de ingrediente furajere, precum şi transportatorii etc. 

Fiecare participant în lanțul furajer este responsabil pentru toate activitățile care se află sub 

controlul lor direct, inclusiv prin  respectarea cerințelor legale aplicabile. 

Din cauza importanţei pentru sănătatea umană, există o cerere tot mai mare pentru o mai 
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mare atenție la managementul riscului de către toți cei implicați în producția și utilizarea furajelor. 

Datorită legăturii directe dintre siguranța furajelor și siguranța produselor alimentare derivate din 

crescătoriile de animale, este esențial ca producerea hranei și manipulările cu furajele în general, 

să fie tratate ca părți importante ale lanțului de produse alimentare.  
Trebuie să se stabilească o organigramă care să precizeze calificările (de exemplu, 

diplomele, experienţa profesională) şi răspunderile personalului angajat şi care va fi pusă la 

dispoziţia autorităţii competente, în caz de solicitare. Întregul personal trebuie să fie clar informat 

în scris cu privire la funcţiile, răspunderile şi competenţele sale, în special cu ocazia fiecărei 

modificări, astfel încât să se obţină produse de calitatea dorită. 

5.1 Proiectarea și construcția clădirilor 

Proiectarea și construcția tuturor clădirilor și facilităților ar trebui să asigure că materiile 

prime furajere sunt protejate permanent de contaminare. Ar trebui să fie spațiu suficient pentru 

toate operațiunile precum și depozitarea în condiții de siguranță a echipamentelor și materialelor. 

Accesul rapid ar trebui să fie posibil pentru operațiunile de curățare și întreținere . Locul de 

amplasare, proiectare și construcție al spațiilor ar trebui să descurajeze înmulțirea dăunătorilor 

precum și să restricționeze accesul acestora la un nivel minim. 

Potențiale surse de contaminare ar trebui să fie luate în considerare atunci când se decide 

asupra unei viitoare construcții de prelucrare a furajelor. Unitățile trebuie să fie amplasate în zone 

care nu sunt expuse la niveluri nedorite de fum, praf și alți contaminanți. Unitățile trebuie să fie în 

mod normal situate departe de: 

 zone ecologic poluate și industriale activități care reprezintă o amenințare gravă de 

contaminare hranei pentru animale;  

 zone care prezintă risc de a fi inundate;  

 zonele predispuse la infestări cu paraziți sau prezenței animalelor domestice și sălbatice;  

 zonele unde deșeurile, (solide sau lichide), pot fi eliminate în mod eficient. 

Interiorul și dispunerea unităților ar trebui să permită aplicarea bunelor practici de igienă, 

inclusiv protecția împotriva contaminării încrucișate a furajelor. Activitățile ar trebui să fie 

separate în mod corespunzător în cazul în care contaminarea încrucișată poate avea loc. 

Construcțiile şi instalațiile ar trebui să fie concepute pentru a permite curățarea efectivă, inclusiv 

accesul relevant în interiorul echipamentului. Ar trebui să fie suficient spațiu pentru a permite 

efectuarea în mod satisfăcător a tuturor operațiunilor din proces precum și de inspecții ale 

produselor. 

Exteriorul clădirilor ar trebui să fie proiectate, construite și întreținute pentru a preveni 

întrarea de contaminanți și dăunători (rozătoare). Nu ar trebui să existe deschideri neprotejate, 

prizele de aer ar trebui să fie situate în mod corespunzător, iar acoperișul, pereții și fundați ar 

trebui menținute pentru a preveni scurgerile. Pe teritoriul adiacent, precum şi la întrarea în 

construcţie ar trebui să fie evitată posibilitatea generării de mizerie şi glod care ar putea fi dus de 

către personal şi transport în interiorul unităţii de producere a furajelor. 

Diferite plante, arbuşti, arbori şi alte vegetații ar trebui să se limiteze în zonele exterioare 

adiacente. Zone de parcare, zonele adiacente și toate căile de acces la unitatea de producere ar 

trebui să fie proiectate pentru a evita contaminarea zonei de producție, (ex. noroiul, gunoaiele sau 

zăpadă de vehicule. 

5.2 Structura internă a unității 

Structura internă a unității ar trebui construită din materiale durabile. Acestea trebuie să fie 

ușor menține în curățenie și, după caz, pentru a fi dezinfectate. În mod special, condiții specifice ar 

trebui îndeplinite în cazul în care este necesar să se asigure siguranța alimentelor:  

 Suprafețele pereților, paravanelor și pardoselilor ar trebui să fie confecționate din 

materiale impermeabile, neabsorbante şi care nu sunt toxice; 

 Pereți și despărțiturile trebuie să aibă o suprafață netedă care să permită și să faciliteze 

curățarea. Acolo unde este posibil unghiurile dintre pereţi, dintre pereţi si pardoseală trebuie 
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închise şi rotunjite pentru a facilita igienizarea;  

 Podelele ar trebui să fie astfel construite încât să permită  drenarea  și de curățirea 

adecvată, atunci când este necesar. Suprafaţa trebuie să fie impermeabilă, igienizabilă, 

nealunecoasă şi netoxică, fără crăpături. 

 Plafoanele și alte obiecte suspendate ar trebui să fie construite  pentru a minimiza 

posibilitatea de depunere a murdăriei  condensatului precum și a prafului;  

 Ferestrele ar trebui să fie ușor de curățat, construite astfel încât să minimizeze 

acumularea de murdărie, să fie echipate cu ecrane detașabile de protecție contra insectelor, 

păsărilor; 

 Ușile trebuie să aibă suprafețe netede, neabsorbante,  și ușor de curățat.  

 Suprafeţele de lucru, cum ar fi aparatele de cântărire, care poate veni în contact direct cu 

ingrediente pentru hrana animalelor, ar trebui să fie în bună stare, durabile și ușor de curățat și de 

întreținut. 

 Scările. Structurile auxiliare cum sunt platformele, scările de serviciu si rampele cu pantă 

trebuie construite astfel încât sa nu provoace contaminarea furajelor. 

 

   
 

5.3 Sursa de apă 

Apa care vine în contact cu furajele ar trebui să fie potabilă. Apa nepotabilă, utilizată la 

stingerea incendiilor, producția de abur, refrigerare și în alte scopuri similare, ar trebui să aibă o 

rețea separată. La fel, ar trebui să existe substanțe chimice de tratare a sistemului şi apei iar 

acestea ar trebui să fie compatibile cu alimentele. Tratamentele chimice ar trebui monitorizate și 

controlate pentru a se asigura dozarea corectă. 

5.4 Facilități ce ar permite igienizarea 
Zone adecvate, desemnate în mod corespunzător, ar trebui să fie prezente pentru curățarea 

instrumentarului, echipamentului și vehiculelor utilizate pentru transportul furajelor. Acestea ar 

trebui să fie construite în mod ideal din materiale rezistente la coroziune, care pot fi ușor curățate. 

Igienă personalului ar trebui să fie disponibilă pentru a se asigura că un nivel corespunzător igiena 

a persoanelor poate fi menținut. Atunci când este cazul, facilitățile ar trebui să includă:  

 mijloace adecvate de spălare și uscare a mâinilor, inclusiv chiuvete și un furnizor de apă 

caldă și rece, 

 o aprovizionare constantă cu apă potabilă;  

 un număr suficient de toalete cu chiuvete în imediata apropiere prevăzut cu săpun, hârtie, 

prosoape sau alte mijloace pentru uscarea mâinilor;  

 vestiare pentru personal.  

5.5 Iluminarea,  
trebuie să fie suficientă pentru a se asigura că condițiile de igienă sunt menținute de-a lungul 

zonelor de producție și depozitare, precum și acolo unde echipamentele și ustensilele sunt 
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curățate, în zonele spălării mâinilor și toaletelor. Condiții de iluminare adecvate sunt deosebit de 

importante în zonele în care hrana este examinată vizual sau utilajele sunt monitorizate. 

Iluminarea recomandată: 

 540 lucși în zonele de control și monitorizare , 

 220 lucși în zonele de lucru, 

 110 lucși în alte domenii. 

5.6 Echipamentele și containerele, 

ar trebui să fie făcute din materiale care nu sunt toxice, care pot fi dezasamblate pentru a 

permite întreținerea corespunzătoare, curățarea și inspecțiile. Echipamentul trebuie amplasat la 

distanță de pereți pentru a facilita curățarea și întreținerea și pentru a preveni infestarea cu 

dăunători. Ustensile, cum ar fi lingurile si cuțitele utilizate pentru a deschide saci și la cântărirea 

aditivilor și medicamentelor, ar trebui să fie legate sau altfel păstrate în siguranță și nu plasate pe 

podea sau pe pungi de materii prime sau paleţi. 

Mixerele, malaxoarele trebuie să fie adecvate pentru gama de greutățile și volumele 

necesare pentru a obține amestecuri omogene. Echipamentele pentru greutate, cum ar fi cântarele 

și alte aparate de măsură trebuie să fie proporţionale pentru greutățile și volumele pentru care sunt 

utilizate. Exactitatea cântăririi și a echipamentelor de dozare trebuie să fie compatibile cu 

elementele care urmează să fie cântărite. 

Sitele, ecranele, filtrele și separatoarele ar trebui să fie verificate în mod regulat pentru o 

posibilă deteriorare și se va asigura funcționarea eficientă a acestora. Produsele chimice, vopsele, 

lubrifianții și alte materiale utilizate pentru suprafețe sau echipamente cu care ar putea intra în 

contact furajele, trebuie să fie amplasate separat așa ca să nu poată contribui la o eventuală 

contaminare a furajelor. 

5. 7 Igiena personalului 

Oamenii bolnavi sau suspectați că ar suferi de/ar fi purtători al unei boli susceptibile de a fi 

transmisă prin furaje, nu ar trebui să li se permită să intre în orice zonă de procesare a furajelor. 

Această persoană trebuie să raporteze imediat boala sau simptomele de boală conducerii și 

eventual, trimise acasă sau la spital.  

Simptomele care ar trebui să fie raportate conducerii, includ:  

 Icter, 

 Diaree,  

 Vărsături,  

 Febră,  

 Durere în gât cu febră,  

 leziuni ale pielii vizibil infectate (furuncule, tăieturi, etc.),  

 Eliminări din urechi, ochi sau nas.  

Personalul operator ar trebui să mențină igiena personală și, după caz, să poarte  

îmbrăcăminte potrivită de protecție. Îmbrăcămintea ar trebui să fie concepută nu numai pentru a 

proteja personalul în cazul în care este necesar, dar și de asemenea, pentru a evita contaminarea 

furajului animalelor de către personal.  

5.8 Spălarea şi dezinfectarea  

Pentru a preveni contaminarea produselor toate echipamentele si ustensilele trebuie 

igienizate cat de des este necesar si de cate ori o cer circumstanțele. Curățirea utilajelor are ca 

scop eliminarea reziduurilor și murdăriei care pot fi surse de contaminare. Metodele de curățare și 

materialele acestora trebuie să fie compatibile cu furajele. Recipientele și echipamentele utilizate 

pentru transportul, depozitarea, transferarea, manipularea și cântărirea materiilor prime furajere 

vor fi păstrate curate. 

Programele de curăţire si dezinfectare trebuie să fie monitorizate privind eficacitatea lor. 

Evidența  calității curăţeniei și dezinfecției efectuată va fi dusă de către o persoană competentă 

care va face înregistrări respective. Numai dezinfectanți și igienizatori compatibili cu alimentele 
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ar trebui să fie acceptați să între în contact cu furajele iar aceștia vor fi utilizaţi numai în 

conformitate cu recomandările producătorilor.  

5.9 Controlul dăunătorilor 

Ar trebui luate măsuri active pentru controlul și limitarea  activității organismelor 

dăunătoare în toate procesele, depozitare și în zonele de manipulare. Metode de evaluare a 

riscurilor ar trebui să fie folosite pentru a identifica eventualele probleme cu toate clasele de 

animale (ex. păsări, insecte, reptile și mamifere), dacă acestea sunt sălbatice sau domestice. 

Înregistrările trebuie menținute pentru a arăta că riscurile de dăunători sunt în mod corespunzător 

gestionate și sub control. În cazul unde prezența dăunătorilor nu poate fi exclusă, vor fi stabilite 

niște proceduri pentru a proteja produsele pentru hrana animalelor de contaminare. Ori de câte ori 

există un risc semnificativ de la dăunători, punctele de acces ar trebui să fie izolate împotriva 

intrării lor. Ușile trebuie să fie ținute închise ori de câte ori este posibil iar etanșeitatea închiderii 

acestora va fi verificată.  

Dăunătorii (rozătoare, insecte, etc.) și în special rozătoarele (șoarecii) reprezintă o sursă de 

contaminare și o sursă de distrugere a furajelor care nu trebuie neglijată. Dăunătorii ar trebui ținuți 

sub control cu ajutorul unui program de control al dăunătorilor corect conceput, întrucât aceștia 

sunt recunoscuți ca fiind vectori cunoscuți ai introducerii de agenți patogeni umani și animali în 

mediul de producție. 

 Clădirile trebuie să fie păstrate în stare și condiție bună pentru a preveni accesul 

dăunătorilor și pentru a elimina potențialele lor locuri de reproducere. Găurile, colectoarele și alte 

locuri unde dăunătorii pot avea acces ar trebui să fie păstrate închise ori de câte ori este posibil. În 

cazul în care etanșarea nu este posibilă,  plasele de sârmă, ecranele ar trebui să fie în loc pentru a 

reduce posibilitatea de intrare a dăunătorilor. Infestările cu dăunători ar trebui să fie tratate cu 

promptitudine și orice acțiuni întreprinse trebuie să fie compatibile cu furajele. Numai personalul 

calificat în mod corespunzător/instruit ar trebui să manipuleze cu deratizanți, insecticide etc. 

Aplicarea necorespunzătoare a produselor chimice folosite pentru controlul acestor 

dăunători poate constitui o sursă de riscuri chimice în mediul de producție. 

În acest sens, trebuie să se pună în aplicare un program de control al dăunătorilor bine 

conceput, care să ia în considerare următoarele: 

a) Înainte de utilizarea pesticidelor sau a rodenticidelor, trebuie depuse toate eforturile 

pentru a reduce la minimum prezența insectelor, a șobolanilor și a șoarecilor și pentru a reduce 

sau a elimina locurile în care s-ar putea instala coloniile de dăunători.  

b) Întrucât cuștile/țarcurile/locurile îngrădite/cotețele (dacă este cazul) atrag dăunătorii, 

trebuie luate măsuri adecvate de proiectare, construcție și întreținere a clădirilor (dacă este cazul), 

proceduri eficiente de curățare și de îndepărtare a deșeurilor de materii fecale pentru a reduce la 

minimum prezența dăunătorilor.  

c) Șoarecii, șobolanii și păsările sălbatice sunt atrași de furajele depozitate. Depozitele de 

furaje trebuie să fie amplasate, proiectate, construite și întreținute în așa fel încât, acolo unde este 

posibil, să fie inaccesibile dăunătorilor. Hrana pentru animale trebuie să fie păstrată în recipiente 

rezistente la dăunători.  

d) Momelile trebuie să fie întotdeauna plasate în „stații de momeală”, astfel încât: să fie 

evidente, să nu ajungă la ele animale sau insecte cărora nu le sunt destinate și să poată fi ușor de 

identificat și de găsit pentru verificare. De asemenea acestea vor fi numerotate şi inspectate cu 

regularitate.  

e) Insecticidele şi rodenticidele care vor fi utilizate pentru lupta cu dăunătorii, vor fi 

înregistrate în Nomenclatorul de Stat al Produselor Farmaceutice de uz veterinar, din care rezultă 

că acestea au fost verificate şi testate cu succes şi pot fi comercializate şi utilizate liber pe întreg 

teritoriul Republicii Moldova. 
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Orice substanță chimică de control al dăunătorilor trebuie să fie depozitată într-un mod care 

să nu permită contaminarea mediului în care se află. Produsele chimice trebuie depozitate într-o 

manieră sigură. Ele nu trebuie să fie depozitate în zone umede sau în apropierea depozitelor de 

furaje sau să fie accesibile păsărilor. Este de preferat să se folosească momeli solide ori de câte ori 

este posibil.  

Toate containerele cu momeală ar trebui puse în  poziția lor corespunzătoare. Containerele 

cu momeală deschise  nu ar trebui să fie poziționate în zone în care utilizarea lor poate duce la un 

pericol asupra furajelor. Procedurile de combatere a dăunătorilor trebuie să fie documentate iar 

înregistrările ar trebui să includă:  

 Detalii referitoare otrăvurile folosite; 

 Calificări ale personalului implicat în activități de control ale dăunătorilor;  

 Mapa cu localizarea a fiecărei momele;  

 Registre de evidență a oricăror dăunători găsiți/constatați;  

 Detaliile acțiunilor corective implementate. 

5.10 Spațiile de depozitare,  

a materiilor prime și finite trebuie să fie separate pentru a preveni contaminarea 

încrucișată. Aceste spații trebuie să nu conțină subst. chimice, îngrăşăminte, pesticide și alți 

contaminanți potențiali. Produse furajere ar trebui să fie depozitate în așa fel încât acestea să poată 

fi identificate cu ușurință și fără confuzie. 

Spațiile de depozitare trebuie să fie proiectate și construite pentru a preveni pătrunderea 

dăunătorilor, zonele de depozitare ar trebui curățate complect pe bază de rutină. Materiile prime și 

produsele finite ar trebui să se păstreze reci și uscate pentru a preveni dezvoltarea mucegaiului. 

Acolo unde este necesar, ar trebui controlată temperatura și umiditatea. 

5.11 Deșeurile  

și materialele care nu sunt adecvate pentru furaje trebuiesc identificate ca atare, separate și 

îndepărtate. Deșeurile nu ar trebui să se acumuleze în urma prelucrării furajelor, manipulării și 

alte domenii de lucru. Operatorul va identifica şi izola deșeurile și materialele care conțin niveluri 

periculoase de contaminare sau alte riscuri. 

5.12 Traininguri  

Trainingul bun este important pentru a se asigura că hrana pentru animale și produsele 

alimentare rămân sigure. Cei angajați în producerea hranei pentru animale și operațiunile de 

manipulare ar trebui să fie instruiți în igiena furajelor, manipularea acestor produse precum şi în 

protecția muncii. 
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6. CONTROLUL CALITĂȚII ȘI PRELVAREA PROBELOR  

6.1 Controlul calității 

Operatorii trebuie să aibă sisteme de control prin care să asigure siguranța tuturor materiilor 

prime furajere la sosire și furajelor finite la expediere. Aceștia vor desemna o persoană calificată 

care să răspundă de controlul calităţii furajelor.  

Operatorii vor elabora în scris şi vor aplica un plan de control al calităţii care cuprinde, în 

special, verificări ale punctelor critice ale procesului de fabricaţie, proceduri şi frecvenţe de 

prelevare a probelor, metode de analiză şi frecvenţa acestora, respectarea specificaţiilor, precum şi 

destinaţia care trebuie dată produselor în cazul neconformităţii, în stadiul materiilor prime şi cel al 

produselor finite. 

Inspecțiile ar trebui să includă, după caz, evaluarea la: 

a) Culoare,  

b) Forma fizică,  

c) Miros,  

d) Contaminarea de către insecte dăunătoare (excremente și alte impurități), 

e) Prezența mucegaiului,  

f) Furaje deteriorate, 

g) Conformitate cu specificația prestabilită. 

Documentele referitoare la materiile prime utilizate pentru fabricarea furajului finit se vor 

păstra pentru asigurarea monitorizării. Aceste documente sunt puse la dispoziţia autorităţii 

competente pe o perioadă adaptată utilizării pentru care produsele sunt comercializate. 

6.2 Prelevarea probelor (autocontrolul)  

În acest sens se propun definiţiile: 

eşantion elementar – cantitate prelevată dintr-un punct al lotului eşantionat;  

eşantion colectiv – colecţie de eşantioane elementare prelevate din acelaşi lot uniform;  

eşantion redus – parte reprezentativă a eşantionului colectiv, obţinută din acesta printr-un 

proces de reducere;  

eşantion final – parte din eşantionul redus sau din eşantionul colectiv omogenizat. 

prelevare de probe – recoltarea de probe de hrană pentru animale, de produse alimentare sau 

de orice alte substanţe (inclusiv din mediu) relevante pentru întreg lanţul alimentar pentru a 

verifica, prin intermediul analizelor, respectarea legislaţiei privind hrana pentru animale, 

produsele alimentare şi a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor;  

Programele de prelevare a probelor trebuie să fie realizate de o  persoană desemnată, 

calificată, care va decide asupra locului, metodei și frecvenței prelevării probelor. Toate materiile 

prime furajere precum şi furajele finite ar trebui să fie supuse unui regim de prelevare. Tehnicile 

și frecvențele de prelevare trebuie să fie adecvate și reprezentative pentru materialele în cauză. 

HG nr. 686/2012 cu privire la aprobarea unor metode de analiză pentru controlul nutreţurilor, este 

actul normativ în vigoare unde sunt specificate metodele legale de prelevare a probelor la furaje, 

iar mai jos se va da o descifrare succintă a celor menționate în actul normativ: 

În dependenţă de dotări, unitatea de producere a furajelor poate fi dotată cu un mecanism 

automat de prelevare a probelor,  
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exemplu de prelevare automată de probe din camion 

 
 

 

sau acest lucru poate fi realizat manual cu sonde speciale cu una sau mai multe deschideri 

sau cu scafe, în dependenţă de volumul sau mărimea lotului: 

 

exemple de sonde 

 

 
 
exemplu de prelevare manuală cu sonda 

                    
      exemplu de scafă 

 

În dependenţă de formă (solidă sau lichidă), ambalaj (vrac sau ambalat) şi volumul total al 

furajului, probele se vor preleva în conformitate cu tabelul nr. 4 
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Tabelul nr. 4  

Nr./ 

ord. 

Furaje ţintă  Eşantioane 

elementare 

Eşantioane colective Eşantioane 

finale 

1. Furaje vrac  

4 kg 

500 g. –  

1 kg 

1.1  Pînă la 2,5 tone 7 probe 

1.2  Peste 2,5 tone 7 - 40 probe 

2. Furaje ambalate  greutatea la aceste 4 ambalaje 

2.1  Pînă la 1 kg/1 litru 4 ambalaje 

2.2 Peste 1 kg/1 litru  

4 kg 
2.2.1 1 - 4 ambalaje toate ambalajele 

2.2.2 5-16  ambalaje 4  ambalaje 

2.2.3 peste 16  ambalaje 4 - 20 ambalaje 

3. Furaje lichide/semilichide  volumul conţinutului la aceste  

4 ambalaje 

500 ml. –  

1 litru 

3.1 Ambalaje de pînă la 1 litru 4  ambalaje 

3.2 Ambalaje de peste 1 litru  

4 litri 
3.2.1 1 - 4  ambalaje toate ambalajele 

3.2.2 5-16  ambalaje 4  ambalaje 

3.2.3 peste 16  ambalaje 4 - 20 ambalaje 

4. Furaje solide (blocuri de 

furaje şi brichete minerale) 

 dacă cântărește pînă la 1 kg, 

atunci va fi greutatea 

respectivelor blocuri; 

Dacă cântărește peste 1 kg,  

atunci greutatea finală va fi de 4 

kg.   

500 g. –  

1 kg   4.1 1 - 25 unităţi 1 unitate 

4.2 peste 25  unităţi 4 unităţi 

 

Lotul destinat eşantionării se împarte în mod imaginar în mai multe părţi aproximativ egale, 

corespunzătoare numărului de eşantioane colective prevăzute în tabelul nr. 4. 

 

exemplu de împărţire imaginară a lotului 

 
 

 

Ulterior eşantioanele elementare se amestecă pentru a forma un singur eşantion colectiv. 

Eşantioanele elementare prelevate din fiecare parte a lotului eşantionat se amestecă. Materialul din 

fiecare eşantion colectiv se amestecă cu grijă pentru a se obţine un eşantion omogenizat. Dacă este 

necesar, eşantionul colectiv se reduce mai întâi la cel puţin 2 kg sau doi litri (eşantion redus), prin 

metoda sferturilor. 
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            sau 

 

 

 

 

 

 

Fiecare probă de laborator va fi introdusă într-un container curat şi inert, corespunzător 

volumului probei, care oferă o protecţie adecvată împotriva contaminării, deteriorării sau 

pierderilor în timpul transportului şi al depozitării. Probele vor fi depozitate şi transportate în 

condiţii adecvate pentru conservarea integrităţii lor. 

Fiecare eşantion final se pune într-un recipient. Se iau toate precauţiile necesare pentru 

evitarea oricărei modificări de compoziţie a eşantionului, a contaminării, care ar putea avea loc în 

timpul transportării sau depozitării. Eşantionul va fi amplasat în două ambalaje între care va fi 

plasată eticheta pentru ca proba să poată fi identificată cu uşurinţă. 

Probele din materiile prime furajere și furaje finite ar trebui să fie păstrate pentru toată 

perioada de comercializare, utilizare sau consum al furajului eşantionat Probele trebuie păstrate 

etanș în containere și etichetate în așa fel încât să poată fi urmărită trasabilitatea produsului în caz 

de necesitate. Ambalajul şi condițiile de depozitare pentru probe trebuie să fie realizate astfel încât 

deteriorarea şi degradarea lor să fie minimizată maxim posibil.  

Probele sunt trimise la laborator cît mai repede posibil.  

Pentru identificarea la criteriile microbiologice din furaje (Salmonella spp, 

Enterobacteriaceae, Clostridium etc), o atenţie deosebită se va acorda condiţiilor de transport, 

temperaturii în timpul transportului şi timpului de expediere al probelor la laborator pentru 

analize. Timpul de expediere în acest caz nu va depăşi 48 ore şi pe durata transportului va fi 

asigurat un regim termic de +2 - +4
0
 C. 

Toate rapoartele de încercări rezultate în urma încercărilor vor fi păstrate de către operator 

pe o perioadă de minim un an, iar în caz de solicitare vor fi prezentate autorităţii competente.  

Ținând cont de afirmaţia care prevede că operatorul cu furajele este responsabil de calitatea 

furajelor cu care operează, acesta, în cadrul programului de autocontrol, acesta va realiza cercetări 

de laborator pentru a se asigura că furajele îndeplinesc cerinţele de siguranţă stipulate în actele 

normative în vigoare, în special HG nr. 1405/2008 privind aprobarea Normei sanitar-veterinare 

privind igiena nutreţurilor şi conţinutul substanţelor nedorite în nutreţuri. 

Operatorul va realiza încercări de laborator de pe probe prelevate în mod aleatoriu 

(întâmplător), din produse furajere şi le va testa într-un laborator acreditat. 

Cît ţine de criteriile microbiologice este bine cunoscut faptul că furajul nu trebuie să conţină 

microorganisme şi mucegaiuri dăunătoare sănătăţii animalelor şi respectiv oamenilor (cum ar fi 

Eşantion elementar 

Eşantion elementar 

Eşantion elementar 

Eşantion elementar 

Eşantion elementar 

Eşantion elementar 

Eşantion elementar 

Eşantion colectiv  

Eşantion redus 

Eşantion final 
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Salmonella). Materiile prime furajere, furaje grosiere premixurile, furajele combinate precum şi 

hrana pentru animale de companie nu trebuie să conțină Salmonella în 25g al produsului analizat.  

 

Salmonella:  n= 5, c=0, m=0, M=0 

Notă: 

n – numărul de probe care urmează să fie verificate,  

c – numărul de probe pentru care numărul de bacterii poate fi între m și M, proba fiind 

considerată acceptabilă dacă numărul de bacterii din celelalte probe este mai mic sau egal cu m, 

m – valoarea prag pentru numărul de bacterii; rezultatul este considerat nesatisfăcător dacă 

numărul de bacterii din toate probele nu depăşeşte valoarea la m, 

M – valoarea maximă a numărului de bacterii; rezultatul este considerat nesatisfăcător dacă 

numărul de bacterii în una sau mai multe probe este mai mare ca M sau egal cu M. 

 

7. SISTEMUL HACCP 

Cu toate că aplicarea sistemului de identificare a riscurilor (HACCP) la unitățile de 

producere a furajelor în condițiile actuale din țară pare încă puțin probabilă, ghidul prezent oferă 

posibilitate producătorilor de furaje de a face cunoștință cu acest sistem, de a aplica şi a menţine 

una sau mai multe proceduri scrise permanente bazate pe principiile HACCP. Dacă aplicarea 

prezentului ghid este facultativă pentru producători, atunci prevederile actelor normative în 

vigoare exprimate prin  HG nr. 1405/2008  impune pe aceștia de a întreprinde pași în această 

direcție. Dacă se analizează întreg lanţul alimentar „de furcă la furculiţă” atunci manipulările cu 

furajele/producerea de furaje ca etapă, pentru animale de producere reprezintă un prim punct cu 

de risc, aşa precum imaginea de mai jos încearcă să o prezinte: 

 
 

7.1 Introducere generală 

HACCP înseamnă Analiza Riscurilor și Punctele Critice de Control și este un „instrument” 

care ajută operatorul să identifice riscurile pentru siguranță și să cuantifice riscul asociat cu 

produsele și procesele lor. Astfel, sistemul permite operatorului să documenteze, să controleze și 

să verifice efectul măsurilor de control al acestor riscuri pentru siguranță. Producția de furaje 
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necesită ca sistemul HACCP să fie susținut de o bază solidă de programe de premise. Programele 

de premise oferă condiții de bază cu privire la mediu și condiții de operare care sunt necesare 

pentru producția furajelor sigure. Dacă programele de premise pot avea un impact asupra 

siguranței furajelor, acestea asigură totodată că furajele sunt corespunzătoare și potrivite pentru 

consum. Sistemul HACCP are un domeniu mai restrâns, fiind limitat pentru a asigura că furajele 

sunt sigure pentru consum. Premisele sunt baza sistemului și fără acestea niciun sistem HACCP 

nu va avea succes. Aceste proceduri asigură o bază solidă care permite echipei HACCP să se 

concentreze pe cele câteva probleme critice care nu pot fi abordate ca parte din programul zilnic, 

dar necesită totuși o atenție specială. 

Metoda HACCP are ca fundament șapte principii de bază: 

1. Efectuarea unei evaluări a riscurilor. 

2. Determinarea punctelor critice de control (PCC). 

3. Stabilirea limitelor critice. 

4. Stabilirea unui sistem de monitorizare a controlului fiecărui PCC. 

5. Stabilirea măsurii corective care se va lua în caz de eșec al controlului. 

6. Stabilirea unei proceduri care să verifice dacă toate aspectele sistemului HACCP 

funcționează eficient. 

7. Documentarea tuturor procedurilor și a evidențelor pentru a demonstra că sistemul 

HACCP funcționează eficient. 

7.2 Cerințe generale 

Operatorul va pune în aplicare un sistem HACCP complet, bine documentat, care cuprinde 

toate activitățile din cadrul domeniului. Acest domeniu începe din punctul de proprietate legală a 

materialelor recepționate și se încheie acolo unde proprietatea produsului final este transferată 

clientului. Punerea în practică și aplicarea HACCP necesită o abordare structurală care poate fi 

împărțită în următoarea strategie de aplicare; 

7.3 Echipa HACCP și liderul echipei 

Sistemul HACCP va fi elaborat și întreținut de o echipă multidisciplinară care va avea 

responsabilitatea de stabilire, dezvoltare, întreținere și revizuire a sistemului HACCP. Această 

echipă va avea acces la cunoștințe multidisciplinare și la experiență practică în sistemele de 

gestionare a siguranței furajelor. Este esențial ca această echipă să aibă sprijinul total al conducerii 

operatorului și, în mod ideal, un reprezentant al conducerii trebuie să coordoneze echipa. Echipa 

trebuie să fie formată din persoane care dețin cunoștințe demonstrabile solide despre: 

1. Punerea în aplicare a principiilor HACCP. 

2. Procesele de producție și echipamentul utilizat. 

3. Produse, materialele recepționate și riscurile aferente. 

4. Cerințe legale ale sectorului. 

Ședințele echipei trebuie să fie coordonate de un lider de echipă HACCP. Liderul de echipă 

raportează direct conducerii. Ședințele echipei HACCP sunt planificate în mod frecvent. 

Rezultatul acestor întâlniri, componența echipei HACCP și competența individuală a membrilor 

echipei vor fi documentate. 

7.4 Specificații ale materialelor recepționate și ale produselor finite 

Sistemul HACCP va cuprinde producția tuturor materiilor prime furajere existente și noi. 

Sunt necesare informații detaliate cu privire la fiecare produs pentru a evalua pericolele prezentate 

prin proces sau livrarea către utilizatorul final. Asigurați-vă că aveți în vedere materialele 

recepționate ale produselor și utilizarea produsului finit de către clienții dumneavoastră. Atât 

produsele finale, cât și materialele recepționate pot fi definite ca grupuri, dacă aspectele de 

siguranță a furajelor sunt comparabile. Din motive practice, este recomandabil să se grupeze 

produsele similare acolo unde este relevant. În acest caz, toate materialele dintr-un grup vor fi 

menționate în specificația relevantă. 

Pentru produsele finite, specificațiile documentate vor menționa: 
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a) Numele sau alt mod de identificare. 

b) Caracteristicile chimice, fizice și microbiologice relevante cu privire la siguranța 

furajelor. 

c) Ambalajul (dacă există). 

d) Compoziția. 

e) Etichetarea/avertisment. 

f) Durata de valabilitate/condiții de depozitare. 

g) Instrucțiuni de aplicare/utilizare prevăzută. 

h) Legislație relevantă. 

i) Utilizarea prevăzută a produsului va fi identificată și documentată. 

Pentru materialele recepționate, specificațiile documentate vor menționa: 

a) Numele sau alt mod de identificare. 

b) Originea și metoda de producție. 

c) Caracteristicile chimice, fizice și microbiologice relevante cu privire la siguranța 

furajelor, inclusiv caracteristicile stabilite în analiza riscurilor. 

d) Ambalajul (dacă există). 

e) Durata de valabilitate/condiții de depozitare. 

f) Legislație relevantă. 

7.5 Informații cu privire la proces 

Toate procesele din acest domeniu vor fi documentate în schemele procesului tehnologic. 

Pentru clarificare se prezintă o schema simplificată a procesului tehnologic: 

 

 
 

sau: 
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unde:  

1. Descărcarea/primirea,   6. Mixarea   11.Absorbţia prafului 

2. Stocarea,     7. Dozarea   12.Cîntărirea, 

 3. Buncăr de depozitare  8. Răcirea   13.Împacheterea, 

 4. Cernerea     9. Granularea   14. Încărcarea. 

 5. Măcinarea (moară cu ciocane), 10. Cernerea 

 

Diagramele vor avea un nivel de detalii care facilitează o analiză amănunțită a echipei 

HACCP. Schema procesului tehnologic trebuie să indice etapele utilizate în fabricarea produsului. 

Un bloc din schema procesului tehnologic trebuie să reflecte o etapă din proces. 

Schema procesului tehnologic va include: 

a) Procesele de fabricație, depozitare și logistică. 

b) Procesele de producție sau tratarea apei, a aburului, a aerului comprimat, a gazelor sau a 

oricărei alte substanțe care intră în contact direct cu produsul. 

c) Echipamentul pentru CIP acolo unde acestea pot reprezenta un pericol pentru produsul 

final. 

d) Procesele subcontractate. 

e) Reutilizarea și/sau depozitarea provizorie. 

f) Rezultatele relevante ale aditivilor tehnologici. 

g) Variațiile de compoziție care sunt inerente procesului. 

Schema trebuie să fie cât mai simplă posibil, cu grafice și termeni clari. Nivelul de detalii 

trebuie să fie în conformitate cu cunoștințele membrilor echipei HACCP cu privire la proces. Iată 

un exemplu de bază: 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

12 14 6 5 

4 

3 

3 

7 

8 9 10 

11 13 
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1. Achiziție 

 

2. Recepție 

         

    5. Peletizare 

 

 

 

 

4. Amestecare 

 

 

    6.  Expediere 

 

Atunci când contaminarea încrucișată poate reprezenta un risc, informațiile privind procesul 

vor include o amenajare a clădirilor care să indice traseul produselor (finale), al deșeurilor și al 

personalului și locul în care se află colectoarele de deșeuri și utilitățile pentru personal. Toate 

informațiile privind procesul vor fi validate în mod demonstrabil de echipa HACCP pe baza 

proceselor actuale și a clădirilor. 

7.6 Analiza riscurilor 

Echipa HACCP va coordona și documenta o evaluare a riscurilor care cuprinde materialele 

și toate etapele procesului din cadrul domeniului definit. 

Schema va fi utilizată pentru a identifica pericolele potențiale din fiecare etapă a procesului, 

având în vedere circumstanțele speciale ale etapei, din perspectiva: 

Biologică – Microorganisme nedorite cum ar fi salmonella, E. coli, mucegaiuri etc. 

Fizică – Corpuri străine cum ar fi sticlă, lemn, bijuterii, pietre, obiecte metalice etc. 

Chimică – Pesticide, lubrifianți, dioxine, metale grele, agenți de curățare etc. 

De exemplu, pentru Etapa 1, prima dumneavoastră considerație trebuie să fie întotdeauna 

„Cât de bun este materialul care mi s-a furnizat?” 

Atât sursa, cât și riscul trebuie să fie specificate, de ex.: „Temperatură de presare prea 

scăzută care determină supraviețuirea Salmonellei”. 

Pentru toate riscurile identificate, se vor stabili măsuri. Acestea vor fi puse în aplicare fie 

prin redefinirea programului de premise, fie prin definirea măsurilor de control din manualul 

privind sistemul de gestionare a siguranței furajelor. . În continuare, este prezentat un exemplu 

pentru fiecare tip de risc (biologic, fizic și chimic): 

Riscuri biologice 

Salmonella 

Risc Bacterii patogene, potențial fatale pentru om 

Contaminarea produselor 

Originea riscului - Contaminare endogenă (internă) 

- Contaminare exogenă (externă): posibilă apariția de-a lungul lanțului de 

producție 

- Rezistența bacteriilor în timpul tratamentului termic (sau echivalent) 

Mijloace de 

control 

Bune practici, 

Controlul tratamentului termic 

Risc selectat DA 

Impact asupra siguranței alimentare, 

Măsuri preventive imperative și controlul riscului 

 

3. Depozitare 
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Riscuri fizice 

Corpuri străine 

Risc Fragmente de sticlă, insecte, 

Fragmente de plastic, de lemn, de metal (feroase sau neferoase), păr etc. 

Deteriorarea echipamentelor din fabrica de hrana pentru animale 

Originea riscului Apariția riscului, în special: 

- la spargere 

- în rezervor 

- în timpul tratamentului termic 

- în timpul umplerii și ambalării 

Mijloace de 

control 

Bune practici și măsuri specifice: 

- filtrări 

- Magnet, strecurare 

Risc selectat DA 

Impact asupra siguranței alimentare, 

Măsuri preventive imperative și controlul riscului 

 

Riscuri chimice 

Produse de curățare și dezinfectare 

Risc Ingerarea de către un consumator:  

furaje contaminate cu produse de curățare sau dezinfectare în timpul 

producției, prin contact cu suprafețele 

Originea 

riscului 

Contact cu suprafețele în timpul prelucrării, după curățare și dezinfectare 

Mijloace de 

control 

Bune practici: 

- clătire eficientă după operațiunile de curățare 

- Utilizarea unor produse de curățare și de dezinfectare autorizate pentru 

contactul cu produsele furajere 

Risc selectat DA 

Măsuri preventive imperative, controlul riscului și calificarea procesului de 

curățare și dezinfectare 

 

Alte riscuri 

Alergeni 

Risc Sănătatea consumatorilor 

Originea riscului Apariția riscului prin utilizarea unor ingrediente sau aditivi ce conțin 

substanțe alergene 

Mijloace de 

control 

Specificațiile producătorilor privind ingredientele, aditivii, ambalajele, 

rezervoarele 

Măsuri specifice doar în caz de contaminare 

Formarea personalului (interzicerea consumului de alimente în zonele de 

producție) și a fiecărui lucrător de înafară 

Risc selectat DA, numai pentru producătorii vizați de contaminarea cu alte ingrediente 

sau aditivi 

 

7.7 Evaluarea riscurilor 

Pentru toate riscurile identificate, nivelul de risc va fi evaluat prin determinarea severității 

efectului riscului asupra sănătății și posibilitatea ca acest efect să apară în acea etapă, fără măsuri 

de control puse în aplicare (risc complet). Echipa HACCP va compara nivelurile de risc calculate 

cu un nivel de risc predefinit, pentru a identifica pericolele semnificative și cele nesemnificative. 
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Nivelul de risc predefinit și motivația acestuia și evaluarea și determinarea riscurilor 

(ne)semnificative vor fi documentate. 

7.8 Stabilirea PCC 

Toate riscurile semnificative vor fi evaluate printr-o metodă structurală care va stabili dacă 

etapa procesului respectiv este critică pentru siguranța furajelor (PCC). Această metodă va avea în 

vedere, ca o condiție minimă, următoarele: 

a) Necesitatea unei măsuri specifice de control. 

b) Posibilitatea de monitorizare și/sau control a etapei procesului. 

c) Validitatea măsurii de control pentru a elimina riscul sau pentru a-l reduce la un nivel 

acceptabil. 

d) Prezența unei etape de prelucrare ulterioare care va elimina riscul sau îl va reduce la un 

nivel acceptabil. 

Dacă un risc semnificativ necesită un control specific și nu există niciun alt punct în avalul 

procesului care îl poate reduce sau elimina, este un Punct Critic de Control (PCC). Dacă nu este 

un PCC, un control mai puțin sever sau aplicarea corectă a programului dumneavoastră de 

premise vor fi suficiente. 

 

Exemplu: 

Gravitate   

Ridicată 3 4 4 

Moderată 2 3 4 

Redusă 1 2 3 

Posibilitate  

de apariție 

Redusă Moderată Ridicată 

 

Pentru a stabili PCC din proces, există două metode recunoscute de ghidare care se vor 

aplica: Prima metodă se bazează pe evaluarea de mai sus a nivelului de risc.  

Patru niveluri de risc pot fi determinate cu modelul de evaluare a riscurilor. În cazul 

nivelului de risc 1, pot să nu fie necesare măsuri. În cazul nivelului de risc 2, trebuie luate măsuri 

periodice. Nivelul de risc 3 necesită punerea în aplicare a premiselor cum ar fi programe de 

igienă, întreținere și calibrare, proceduri de achiziție etc. 
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În cazul nivelului de risc 4, fără o etapă ulterioară care încă va mai elimina riscul, etapa 

procesului este un PCC și sunt necesare măsuri specifice de control. A doua metodă este 

facilitată prin utilizarea arborelui decizional (vezi figura de mai sus), care indică, cu ajutorul a 

patru întrebări, o metodă logică de raționament. Pentru a evita numărul mare de PCC nerealiste, 

arborele decizional trebuie să fie utilizat pe riscuri semnificative,de ex. cu niveluri de risc 3 și 4. 

Numărul total de PCC va depinde de procese și produse, dar urmând metoda corectă, veți 

stabili numărul relevant de PCC. Încercați să mențineţi numărul total cât mai mic posibil. Puteți 

monitoriza câteva PCC cheie mult mai eficient decât o serie vastă. Odată ce etapa procesului și 

riscul aferent care are nevoie de control specific au fost identificate, trebuie stabilită măsura de 

control. Controlul trebuie să fie posibil, măsurabil și să elimine sau să reducă riscul la un nivel 

acceptabil. Dacă PCC nu mai este sub control, trebuie să se poată lua imediat măsuri corective. 

Motivația și rezultatul determinării PCC vor fi documentate. 

 

Există măsuri de control preventiv? 
 

DA 
 

NU Modificași etapa, procesul sau produsul 
 

Control este necesar în această etapă pentru siguranță? DA 
 

NU 
 

Nu este PCC 
 

Stop 

Etapa este concepută special pentru a elimina sau reduce 

posibila apariție a unui risc la un nivel acceptabil? 
 

DA 
 

NU 
 

Contaminarea cu riscul(urile) identificat(e) ar putea 

apărea peste niveluri acceptabile sau acestea ar putea 

crește la niveluri inacceptabile? 
 

DA 
 

NU 
 

Nu este PCC 
 

Stop 
 

O etapă ulterioară va elimina riscul(urile) identificat(e) 

sau va reduce apariția posibilă la un nivel acceptabil? 
 

DA 
 

NU 
 

PUNCT CRITIC DE CONTROL 
 

Nu este PCC Stop 
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7.9 Limitele critice și monitorizarea 

Pentru toate PCC identificate, vor fi stabilite limite critice. Aceste limite vor fi validate, de 

ex. prin legislație, date științifice sau teste de verificare. Stabiliți o valoare-țintă ca medie și o 

limită critică prin care se va separa nivelul acceptabil de cel inacceptabil. Aceste limite trebuie să 

respecte toate obligațiile legislative, dar dacă nu sunt limite legale, se vor utiliza cercetările, datele 

analitice și bibliografice și experiența proprii (a dumneavoastră sau a unui consultant) pentru a 

atinge echilibrul între siguranță și operabilitate. 

Se va face o distincție clară între limitele care declanșează (numai) modificarea procesului și 

limitele critice, care, dacă sunt depășite, necesită măsuri corective cu privire la produs. Limitele 

critice și validarea acestora vor fi documentate. Monitorizarea unui PCC este o măsură planificată 

a parametrilor procesului de a stabili dacă un PCC se află sub control. Acesta trebuie să aibă un 

program, limite așa cum sa descris mai sus, o procedură scrisă, angajați responsabili cu instruire 

corespunzătoare și cu o evidență scrisă a măsurătorilor/observațiilor/rezultatelor. 

Monitorizarea CCP va fi valabilă pentru: 

a) a semnala depășirea limitelor critice. 

b) a reprezenta starea continuă cu un nivel de siguranță acceptabil. 

Dacă se utilizează o monitorizare indirectă sau o limită cantitativă, validarea metodei și/sau 

a competenței operatorului vor fi documentate. 

7.10 Corectarea 

Echipa HACCP va defini produsul care va fi suspus corecției dacă se depășește limita 

critică. Această corecție se va extinde pentru tot produsul care nu a fost prelucrat în mod 

demonstrabil în limitele critice. Rapoartele de corecție vor reprezenta valorile actuale măsurate, 

data/ora, inițialele angajatului implicat și orice măsură de corecție, inclusiv volumul și destinația 

finală a produsului respectiv. Operatorul va documenta o prezentare generală a tuturor PCC, 

inclusiv măsurile de control, limitele critice, monitorizarea frecvenței și metoda, măsurile 

corective, evidențele și responsabilitățile aferente. Această prezentare generală va fi pusă în 

aplicare în documentația operațională a manualului privind sistemul de gestionare a siguranței 

furajelor. 

Exemplu: 
Etapă Risc Categoria PCC Monitorizare Limită 

critică 

Măsură 

corectivă 

Înregistrarea 

și verificarea 

4.  
Amestecar

ea 

Obiecte 
străine în 

materiale 

Fizică 
(oricare) 

3 
(al 3-lea 

în 

proces) 

Ce  Cum Când Cine Toate 
golurile 

< 2 mm 

Sita se 
rotește cu 

50 

rev./min. 

Blocarea 
produsului de 

la ultima 

inspecție în 
consecință 

Înlocuiți sau 

reparați sita 

sau resetați 

viteza dacă 
depășește 

limita 

specificată 

Număr de 
reclamații 

privind 

obiectele 
străine din 

produsul final 

 

Sita Verificat 

pentru a 

asigura că 
funcționează 

și 

se află în 
bună 

stare 

Zilnic Pers. de 

întreținer

e 

 

7.11 Validarea sistemului de gestionare a siguranței furajelor 

Operatorul poate face referire la ghid și la documentul (documentele) sectorial(e) relevant(e) 

pentru a valida sistemul HACCP. 

7.12 Verificarea sistemului de gestionare a siguranței furajelor 

Echipa HACCP va verifica sistemul de gestionare a sistemului de siguranță a furajelor cel 

puțin anual pentru a-i confirma eficiența și valabilitatea. Această verificare va lua în considerare 

în mod demonstrabil: 

a) Punerea în aplicare și eficiența tuturor premiselor. 

b) Punerea în aplicare și eficiența tuturor măsurilor de control. 

c) Toate devierile de la controlul PCC și măsurile corective luate. 

d) Notificările interne și externe (reclamațiile) legate de siguranța furajelor. 
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e) Rezultatele analizei substanțelor chimice și microbiologice relevante. 

f) Incidente și rechemări. 

g) Modificări ale produselor, proceselor și ale legislației. 

Această verificare va determina tragerea unor concluzii explicite privind punerea în 

aplicare, eficiența și validitatea sistemului de gestionare a siguranței furajelor. Verificarea va fi 

complet documentată, în mod ideal va face parte din programul de audit intern al companiei și va 

fi utilizată ca informație pentru inspecția efectuată de conducere. 

Există un număr de documente care va fi necesar ca parte a sistemului HACCP. Aici este 

prevăzută o listă minimă: 

a) Echipa HACCP (membri și specializare). 

b) Procesele verbale ale ședințelor echipei HACCP. 

c) Specificații ale produselor finale. 

d) Specificații ale materialelor. 

e) Schemele proceselor. 

f) Premise. 

g) Tabele cu analiza riscurilor, inclusiv determinarea și validarea PCC. 

h) Planul HACCP inclusiv PCC, limitele critice, monitorizarea și măsurile corective. 

i) Procedurile de operare pentru PCC. 

j) Rapoartele corective și documentele asociate. 

k) Procedurile de verificare și rezultatele tuturor celor de mai sus. 

 

 

8. Bibliografie selectivă 
Richard Moody, Irina Kireeva, Ina Butucel, „Legislaţia şi politica agrară şi alimentară 

aproximarea la standardele UE în republica Moldova”, Chişinău 2010; 

ISO 9000:2006, Principiile managementului calității; 

ISO 9001:2006, Sisteme pentru managementul calității; 

ISO 22 000:2005, Sisteme pentru managementul siguranței alimentului; 

Eugen Voiniţchi, Sorin Ţolea, Savva Balanescu, „Ghid privind implementarea procedurilor 

HACCP şi utilizarea aditivilor la întreprinderile avicole”, Chişinău 2014;  

 „Ghid pentru prevenirea şi combaterea rozătoarelor în scopul controlului salmonelei în 

fermele de păsări”, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor de 

origine animală, Romania Romania; 

 „Ghid privind prelevarea oficială de probe în vederea monitorizării contaminării 

produselor furajere cu microorganisme patogene din genul salmonella”, ANSVSA, Romania; 

 „Good practices for the feed industry”, FAO; 

 „Ghid european de bune practici pentru fabricarea industrială de materii prime furajere 

sigure” Association des amidonniers et feculiers, Franţa; 

 „Ghid privind bunele practici de furajare hrana animalelor CAC/RCP 54-2004” Codex 

Alimentarius; 

„Good practices for the feed industry - food and agriculture organization” Untied Nations 

and International Feed Industry Federation, 2010.



33 

 

 


