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 Anexă nr. 1 
 la Ordinul nr. 195 
 din 10. 06. 2022 

 
 

Programul Național de Control al Salmonelei la găinile ouătoare 
 (Gallus gallus) pentru anii 2022 - 2024 

 
 

1. Programul Național de Control al Salmonelei în efectivele de găini 
ouătoare Gallus gallus pentru anii 2022 - 2024 în Republica Moldova (denumit în 
continuare Programul Salmonella) este elaborat în conformitate cu HG nr. 
398/2012, care este armonizată cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 517/2011 
al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 
2160/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la stabilirea unui 
obiectiv al UE de reducere a prevalenţei anumitor serotipuri de salmonela la 
găinile ouătoare din specia Gallus gallus şi de modificare a Regulamentului (CE) 
nr. 2160/2003 şi a Regulamentului (UE) nr. 200/2010 al Comisiei (JO, L 138, din 
26 mai 2011, pag. 45-51). 

Programul pentru Salmonella urmărește să se asigure că, ouăle provin dintr-
un efectiv supus unui Program de control al Salmonellei în conformitate cu 
prevederile actelor normative naționale și a UE și în care nu a fost detectată nici o 
infecție cu un serovar Salmonella țintă (SE, ST și ST monofazică). 
 
2. Obiective, scopul, ţinta Programului 
 

Programul Salmonella contribuie la asigurarea faptului că ouăle de clasa A 
destinate consumului uman pe piața internă și destinate exportului în Uniunea 
Europeană și alte țări nu sunt infectate cu serovarii Salmonella. Programul acoperă 
monitorizarea eficientă a Salmonellei, măsurile oficiale de control și metodele de 
gestionare în cazul în care serovariile de Salmonellă sunt detectate în efectivele de 
găini ouătoare, gestionarea unei investigații epidemiologice a focarului de origine 
alimentară, pentru a reduce riscurile la minimum și pentru a proteja consumatorul 
la un nivel înalt. Beneficiile anticipate ale acestui program sunt de a minimiza 
riscurile pentru sănătatea publică de la păsările cu infecții latente cu Salmonellă. 
Obiectivul Programului este reducerea Salmonella Enteritidis (SE) și Salmonella 
Typhimurium (ST), inclusiv varianta monofazică a Salmonellei Typhimurium a 
cărei formulă antigenică este 1,4,[5],12:i-, (denumită în continuare „Salmonella 
relevantă”). 

Scopul Programului este de a implementa toate măsurile relevante pentru a 
reduce prevalența Salmonella Enteritidis și Salmonella Typhimurium (inclusiv 
serotipurile cu formula antigenică l,4,[5],12:i:) la găinile ouătoare adulte Gallus 
gallus o reducere a procentului maxim egal cu 2% sau mai puțin din efectivele 
pozitive de găini ouătoare adulte. 
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PNC al Salmonella Enteritidis și Salmonella Typhimurium la efectivele de 
găini ouătoare Gallus gallus este în funcțiune în Republica Moldova din anul 2014. 
Ca urmare, numărul efectivelor de Gallus gallus infectate cu Salmonella Enteritidis 
și Salmonella Typhimurium din RM este în prezent foarte scăzut sub 2%. 
Pe parcursul anului 2018, un total de 45 de efective de găini ouătoare au fost 
testate pentru Salmonella și au fost doar 2 efective pozitive pentru Salmonella 
Typhimurium și Salmonella Enteritidis. Prevalența pentru serotipurile țintă la 
efectivul de găini ouătoare în 2018 a fost de 3,21%. 
În 2019, un total de 40 de efective de găini ouătoare au fost testate pentru 
Salmonella și nu au existat efective pozitive pentru Salmonella Typhimurium și 
Salmonella Enteritidis. 

În 2020, un total de 43 de efective de găini ouătoare au fost testate pentru 
Salmonella și doar 1 efectiv a fost pozitiv pentru Salmonella Enteritidis. 
În 2021, un total de 43 de efective de găini ouătoare au fost testate pentru 
Salmonella și doar 1 efectiv a fost pozitiv pentru Salmonella Enteritidis. 

Conform Legii nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-veterinară, în fiecare 
an, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (în continuare - Agenție) 
elaborează Programul Național de Monitorizare a Furajelor pentru controlul 
siguranței furajelor în conformitate cu legislația națională și pe criterii de risc (non 
- conformități detectate în anii anteriori, notificări sistemului rapid de alertă pentru 
alimente și furaje RASFF, rezultate ale controlului oficial și controlului 
importurilor etc.). Acest program acoperă controlul Salmonella în furaje, furajele 
importate și furajele produse la nivel local (inclusiv furajele destinate păsărilor de 
curte). Se prelevează probe pentru controlul pesticidelor organoclorurate, 
micotoxinelor, metalelor grele, microorganismelor patogene (Salmonella spp.), 
substanțelor radioactive și OMG (Genetically Modified Organisms - Organisme 
modificate genetic). 

Nivelurile maxime de substanțe nedorite din furaje sunt stabilite în 
Hotărârea Guvernului nr. 910/2020 privind aprobarea cerințelor sanitar-veterinare 
pentru furaje (armonizată cu Directiva 2002/32/CE privind substanțele nedorite din 
hrana animalelor în legislația națională). De asemenea, furajele nu trebuie să 
conțină Salmonella patogenă în 25 g. În timpul controlului oficial se prelevează 
probe de furaje conform: PS(D02/2B)-02/04, aprobat de Agenție.  
 
3. Informații generale despre Program 
 

Programele de control obligatoriu pentru Salmonella, implementate treptat 
începând cu anul 2013 în Republica Moldova, au condus la o îmbunătățire radicală 
a situației sectorului avicol. A scăzut și numărul cazurilor de infecție umană 
raportate în Republica Moldova. Tendința de scădere a infecției umane în 
Moldova, în ultimii ani, a avut succes. Astfel, conform datelor furnizate de 
Ministerul Sănătății, în 2020, numărul oamenilor infectați cu Salmonella a fost 
redus de 3,7 ori față de anul precedent. 
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Reducerea prevalenței serotipurilor Salmonella relevante pentru sănătatea 

publică a fost realizată prin implementarea eficientă și coordonată a Programului 
Salmonella (programe de monitorizare de rutină atât de către fermieri, cât și de 
către autoritățile competente) în populațiile de păsări de curte, în vederea apariției 
serotipurilor cel mai adesea responsabile de infecțiile umane. 

ANSA este responsabilă pentru dezvoltarea și implementarea Programului 
pentru Salmonella. 

Pentru a lua măsuri de prevenire și control al salmonelozei, Agenția și 
Ministerul Sănătății colaborează conform Acordului interinstituțional aprobat în 
anul 2016. Colaborarea este orientată spre prevenirea și combaterea salmonelozei, 
toxiinfecțiilor alimentare și a altor boli diareice acute cu transmitere alimentară, 
prin efectuarea de investigații epidemiologice comune, schimbul de date privind 
bolile comune animalelor și omului, tulpinilor de microorganisme (Salmonella și 
altele) detectate la om. și populația animală, obiectele mediului. 

Eforturile comune ilustrează faptul că, printr-un program concentrat și 
integrat, Salmonella este redusă (Tabelul 1, Tabelul 2). 
 

Tabelul 1. Incidența Salmonellei în efectivele de păsări ouătoare 
I. Control oficial 

Anul Numărul total 
de efective de 
găini ouătoare 

adulte și 
tineret care 

au fost testate 

Numărul total 
de efective de 
găini ouătoare 

pozitive cu 
orice serotip 

de Salmonella 

Numărul de 
efective de găini 
ouătoare pozitiv 
cel puțin o dată 
cu Salmonella 
Enteritidis și 
Salmonella 

Typhimurium 

Numărul de 
efective de găini 

ouătoare pozitive 
pentru fiecare 

serotip de 
Salmonella sau 

pentru Salmonella 
nespecificat 

Incidența 
Salmonella 
Typhimuri

um și 
Salmonella 
Enteritidis 

% 

2016 40 1 1 1 2,5 
2017 40 2 1 2 5 
2018 45 0 0 0 0 
2019 40 0 0 0 0 
2020 43 0 0 0 0 
2021 43 0 0 0 0 

II. Autocontrol (ferme de găini ouătoare) 
Anul Numărul total 

de efective de 
găini ouătoare 

adulte și 
tineret care 

au fost testate 

Numărul total 
de efective de 
găini ouătoare 

pozitive cu 
orice serotip 

de Salmonella 

Numărul de 
efective de găini 
ouătoare pozitiv 
cel puțin o dată 
cu Salmonella 
Enteritidis și 
Salmonella 

Typhimurium 

Numărul de 
efective de găini 

ouătoare pozitive 
pentru fiecare 

serotip de 
Salmonella sau 

pentru Salmonella 
nespecificat 

Incidența 
Salmonella 
Typhimuri

um și 
Salmonella 
Enteritidis 

% 

2016 56 0 0 0 0 
2017 56 6 5 6 8.9 
2018 61 2 2 2 3.21 
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2019 56 0 0 0 0 
2020 59 1 1 1 1.69 
2021 59 1 1 1 1.69 

 
Tabel 2. Rezultatele serotipării a Salmonella la găini ouătoare (Gallus gallus) 

pe teritoriul RM în secția de Bacteriologie a Centrului Republican de 
Diagnostic Veterinar în perioada anilor 2016-2021 

 
Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021 

Găinile 
ouătoare 

Găinile 
ouătoare 

Găinile 
ouătoare 

Găinile 
ouătoare 

Găinile 
ouătoare 

Găinile 
ouătoare 

Serotipul 
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Salmonella 
enteritidis 1 - 1 5 - 1 - - - 1 - 1 
Salmonella 

typhimurium - - - - - 1 - - - - - - 
Salmonella 

alte 
serotipuri 

- - 1 1 - - - - - - - - 

Total: 1 - 2 6 - 2 - - - 1 - 1 

• Structura producţiei de ouă pentru consum în Republica Moldova 
În prezent, în Republica Moldova există 16 centre de ambalare a ouălor care 

sunt autorizate sanitar-veterinar conform Legii nr. 221 din 19.10.2007 privind 
activitatea sanitar-veterinară. 

În 2020, au fost produse 289924984 ouă, din care 15258510 ouă/bucăți au 
fost exportate în Arabia Saudită, Congo, Liberia, Turcia, Siria, Sierra Leone. 

• Prevederi normative pentru implementarea Programului: 
a) Programul Salmonella a fost derulat în conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 398 din 11.06.2012 pentru aprobarea unor norme sanitar-veterinare 
privind controlul și reducerea prevalenței Salmonella la animale (care a transpus 
Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 
17 noiembrie 2003 privind controlul salmonelei și al altor agenți zoonotici 
specifici prezenți în rețeaua alimentară și Regulamentul (UE) nr. 517/2011 din 25 
mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. al Parlamentului 
European și al Consiliului în ceea ce privește un obiectiv al Uniunii pentru 
reducerea prevalenței anumitor serotipuri de Salmonella la găinile ouătoare de 
Gallus gallus și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 și a 
Regulamentului (UE) nr. 200/2010 al Comisiei .), precum și Regulamentul (CE) 
nr. 1177/2006 din 1 august 2006 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 
2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele 
pentru utilizarea metodelor de control specifice în cadrul programelor naționale de 
control al salmonelei la păsările de curte. 

b) Hotărârea Guvernului nr. 264 din 12.04.2011 privind aprobarea 
Regulamentului de monitorizare a zoonozelor și agenților zoonotici este 
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armonizată cu Directiva 2003/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
17 noiembrie 2003 privind monitorizarea zoonozelor și agenților zoonotici, de 
modificare a Deciziei 90/424/CEE a Consiliului și de abrogare a Directivei 
92/117/CEE a Consiliului, modificată prin Directiva 2006/104/CE a Consiliului 
din 20 noiembrie 2006 și Regulamentul (CE) nr. 219/2009 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 11 martie 2009. 

• Acoperirea programului 
Programul Salmonella este implementat în toate exploatațiile de găini 

ouătoare de pe teritoriul RM, formate din cel puțin 1000 de păsări Gallus gallus 
producătoare de ouă pentru consum uman. Exploatațiile de găini ouătoare între 350 
și 1000 de păsări nu sunt supuse testării oficiale, ci sunt testate la inițiativa 
fermierilor (autocontrol), în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 
398 din 11.06.2012 pentru aprobarea unor reguli sanitar-veterinare privind 
controlul si reducerea prevalentei Salmonella la animale. 

În prezent, în Republica Moldova nu sunt înregistrate ferme cu mai puțin de 
1000 de găini. Totodată, fermelor care au implementat Programul de control al 
Salmonella li se va permite să exporte ouă în UE. Programul de control al 
Salmonella acoperă toate efectivele de găini ouătoare adulte de Gallus gallus. 
Programul acoperă, de asemenea, toate efectivele de creștere a viitoarelor găini 
ouătoare. Toate efectivele adulte trebuie să fie testate oficial într-un an 
calendaristic. Această condiție se aplică pentru a se asigura că toate efectivele 
adulte sunt verificate oficial, pentru a minimiza neconformitățile. 

• Identificarea și înregistrarea exploatațiilor. 
Înregistrarea exploatațiilor de creștere a găinilor ouătoare se organizează în 

conformitate cu Ordinul Agenției privind înregistrarea exploatațiilor de creștere a 
găinilor ouătoare în scopul supravegherii sanitar-veterinare care este armonizat cu 
prevederile Directivei Comisiei 2002/4/CE din 30 ianuarie 2002 privind 
înregistrarea. a unităților de creștere a găinilor ouătoare, reglementate de Directiva 
1999/74/CE a Consiliului. 

Toți fermierii care cresc găini ouătoare în scop comercial trebuie să fie 
autorizați de Agenție. Conform procedurii de înregistrare se acordă un număr 
distinctiv pentru fiecare exploatație de găini ouătoare, care este înscris în Registrul 
administrat de Agenție. Totodată, numărul de identificare al exploatației este la 
dispoziția tuturor DTSA, acesta fiind înscris în certificatele sanitar-veterinare 
Formularul nr. 2, destinate comercializării și distribuției de ouă. Un număr total de 
13 exploatații de găini ouătoare cu o capacitate de 34 de efective sunt autorizate de 
către DTSA pe teritoriul Republicii Moldova. 

• Identificarea și înregistrarea efectivelor 
Înregistrarea efectivelor de găini ouătoare se face în registrul intern al 

exploatației, ceea ce permite asigurarea trasabilității (principiul „totul plin/totul 
gol”, inclusiv datele privind mortalitatea zilnică înregistrată a păsărilor). 
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Numărul de exploatații şi efective în sectorul de găini ouătoare 
 Denumirea 

exploatației  
Raion  Numărul distinctiv 

acordat de Agenţie 
(pentru marcarea 

ouălor) 
Codul exploatației 

Nr. de 
efective 

cu 
păsări 
adulte  

Nr. de 
efective 

cu 
păsări în 
creștere  

Nr. de 
păsări în 

exploatație 
 

1. SRL "Raiplai 
Avicola" 

Briceni 3MDBR004 2 0 71000 

2 SRL "Rediagro" Dondușeni 3MDDN 006 3 1 100400 
3 SRL "Rom-Cris"  Dondușeni 3MDDN 005 4 1 185383 
4 SRL DANT-Agro,, ,, Ungheni 3MDUN 015 1 1 47135 
5 SRL "Acoustic 

Technology" 
Anenii Noi, 
s,Floreni 

3MDAN 026 3 1 106000 

6 SRL "Intervetcom" Cimișlia 3MDCM 001 2 1 145000 
7 SRL "ADALVA" Ialoveni 3 MD IL 017 2 1 20040 
8. SRL ,,AVI ULM 

PRIM” 
Ialoveni AS1*VF*0047715VF 1 0 9000 

9. SRL "Aviton Agro" Taraclia 3MDTR 016 sau 027 3 1 147428 
10. SRL. "Speranța" Vulcanești 3MDVL 012 4 1 180173 
11. SRL ”Pasarea 

argintie” 
Chișinău 3MDC 002 3 1 130000 

12. SA “Avicola” Rîșcani 3MDRS 003 2 0 150000 
13. SRL "PB Nord" Edineț 3MDED 013 2 1 94000 
       

TOTAL: 32 10 1385559 
În total pe data de 01.01.2022 au fost autorizate pe tot teritoriu Republicii Moldova 
13 exploataţii de găini ouătoare, cu numărul total de efective - 32.   

 
• Prevederi aplicabile privind managementul igienei la nivelul fermei - 

existența unor ghiduri relevante pentru bunele practici de creștere a 
animalelor sau a altor ghiduri (obligatorii sau voluntare) privind măsurile 
de biosecuritate relevante pentru găinile ouătoare. 
În 2017 a fost elaborat un Ghid voluntar privind bunele practici de 

biosecuritate în întreprinderile avicole, menit să sprijine fermele de păsări, să 
aplice măsurile de biosecuritate și să mențină un standard ridicat de sănătate 
animală la ferma de păsări. Acesta prevede regulile, tehnicile și măsurile 
organizatorice pentru prevenirea și controlul bolilor în fermele de păsări (inclusiv 
Salmonella), ținând cont de condițiile tehnologice, comportamentul uman și 
practicile de igienă. Ghidul este disponibil pe site-ul Agenției. 
http://www.ansa.gov.md/uploads/files/Sanitar-
Veterinar/SanatateAnimala/Biosecuritate-brosura.pdf. 

Programul de control al salmonelei stabilește cerințe minime pentru 
conținutul regulilor de salubritate. Fermierii vor crea reguli de salubritate pentru 
exploatațiile lor. Prezentele instrucțiuni de funcționare și regulile de salubrizare ale 
exploatației se aprobă de subdiviziunile teritoriale ale ANSA. Un fermier ține 
evidența tuturor acțiunilor de dezinfecție și preventive efectuate în exploatație în 
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registrele specifice (registre DDD). Regulile de salubrizare trebuie să conțină 
verificări ale eficacității dezinfectării și alte măsuri preventive care trebuie luate în 
rutina zilnică. 

Instrucțiunile de operare și regulile de salubritate sunt aplicate în toate 
procedurile de creștere, de la sosirea lotului de pui de o zi până la transportul la un 
abator/depopulare. 

Fermierii, pentru a implementa în mod corespunzător principiile bunei 
practici agricole, aplică sistemul „totul plin/totul gol”. Curățarea mecanică a 
încăperilor și utilajelor, urmată de dezinsecție, dezinfestare și deratizare se 
efectuează după fiecare ciclu de producție. După fiecare curățare și dezinfectare 
proprietarul este obligat sa preleve probe pentru a verifica eficiența dezinfectării. 

Subdiviziunile teritoriale ale ANSA supraveghează eficacitatea dezinfectării 
efectuate de fermieri. Acest lucru se realizează prin inspecții oficiale și prezentarea 
rezultatelor de laborator de către fermier. 

Pentru ca fermierii să fie siguri de standardele adecvate de biosecuritate, 
aceștia pot implementa un Ghid voluntar de bune practici de igienă pentru 
crescătorii de păsări.  

În 2018, ANSA împreună cu experți de la Word Bank au organizat ateliere, 
în care inspectorii din DTSA, precum și medici veterinari și reprezentanți ai 
exploatațiilor de păsări au fost instruiți cu privire la implementarea cerințelor de 
biosecuritate. 

• Cerințe sanitare și controale oficiale asupra furajelor 
Legislația națională privind cerințele sanitar-veterinare: 

- Legea nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-veterinară impune autorizarea 
sanitar-veterinară sau înregistrarea tuturor operatorilor din sectorul hranei 
pentru animale; 

- 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 
(armonizată cu Regulamentul (CE) nr. 882/2004); 

- Hotărârea Guvernului nr. 910/2020 privind aprobarea cerințelor sanitar-
veterinare pentru furaje (armonizată cu Regulamentul (CE) nr. 183/2005, 
Regulamentul (CE) nr. 767/2009, Regulamentul (CE) nr. 68/2013 și 
Directiva ( CE) Nr. 32/2002), stabilește responsabilități pentru producția 
furajelor, igiena furajelor, substanțele nedorite din furaje, etichetarea 
furajelor etc.; 

- Hotărârea Guvernului nr. 27/2020 privind aprobarea cerințelor sanitar-
veterinare pentru aditivii furajeri (armonizată cu Regulamentul (CE) nr. 
1831/2003). Moldova recunoaște pe deplin Registrul european de aditivi 
pentru furaje. 
Controlul oficial 
ANSA este responsabilă de controlul și punerii în aplicare a tuturor 

cerințelor legale referitor la hrana animalelor (producerea primară a furajelor, 
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producerea de furaje complete, etichetarea furajelor, controlul substanțelor 
nedorite, furajele medicamentate etc.). Toți operatorii din sectorul de producere a 
furajelor pentru animale (în toate etapele de producere, procesare, distribuire) sunt 
supuși controlului oficial efectuat de către DTSA. Controalele oficiale sunt 
planificate într-o frecvență bazată pe risc și conform PS aprobate de ANSA pentru:  

a) producător de furaje - PS(D02/2B)-02/01 și  
b) depozitare furaje - PS(D02/2B)-02/03 .  

PS sunt actualizate în mod regulat datorită noii legislații privind furajele. Listele de 
verificare specifice pentru controlul producției, depozitării, transportului și 
comercializării furajelor sunt aprobate și utilizate în timpul inspecției unităților. 

Exploatațiile de găini ouătoare sunt obligate să utilizeze furaje sigure și de 
calitate numai de la producători de furaje autorizați. De asemenea, furajele sunt 
controlate la nivelul exploatației în timpul controlului oficial. Lista de verificare 
pentru controlul exploatațiilor de găini ouătoare include întrebări legate de 
siguranța furajelor, adică dacă furajele îndeplinesc cerințele legale, dacă conține 
substanțe interzise etc.). De asemenea, autocontrolul furajelor necesită și 
verificarea parametrilor de siguranță. 

Producătorii de furaje sunt obligați să producă furaje în conformitate cu 
prevederile normative naționale. De asemenea, trebuie să aplice programe de 
autocontrol pentru a se asigura că furajele lor respectă cerințele naționale de 
siguranță a furajelor (armonizate cu reglementările UE). Dacă la unitate este 
identificată o neconformitate, Agenția, prin DTSA, efectuează controale inopinate 
și asigură măsuri în conformitate cu legislația națională (utilizare condiționată, 
distrugerea furajelor neconforme, sancțiuni etc.). În funcție de situație, inspectorul 
dispune reținerea oficială a lotului suspect, distrugerea sau retragerea furajului din 
rețeaua comercială. 

În cazul în care Salmonella este detectată în efectivele de păsări, în care 
sursa de infecție poate fi hrana, atunci mostrele de hrană vor fi prelevate și pentru 
testarea Salmonella. Când investigația este finalizată, DTSA informează ANSA 
despre acțiunile întreprinse și rezultatul final. 

Furajele importate sunt controlate de ANSA la frontieră. Numai importatorii 
autorizați au voie să importe furaje. Programul național de monitorizare a furajelor 
acoperă și furajele importate. Dacă se identifică un lot de furaje neconforme, atunci 
furajul face obiectul returnării în țara de origine. 

 
4. Monitorizarea de rutină a Programului 
a) Monitorizare oficială 

Programul Salmonella definește un efectiv ca un singur grup sau grupuri de 
găini care împart aceeași unitate de producție (utilizarea aceluiași spațiu aerian sau 
zone libere). Atunci când sistemele de adăposturi nu sunt tipice, situația poate fi 
evaluată de la caz la caz. Mai multe grupuri de găini care au contact „cioc la cioc” 
(în interiorul sau în afara șopronului) pot fi tratate ca un singur efectiv. 
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Pentru prelevarea oficială, probele sunt prelevate o dată pe an de la fiecare 
efectiv de găini ouătoare din fiecare exploatație cu peste 1000 de păsări în perioada 
de producție de ouă pentru consum uman de către un medic veterinar oficial. 

Probele oficiale vor include o probă de praf (sau acolo unde nu este posibilă 
o probă suplimentară de fecale) în conformitate cu Capitolul II, Secțiunea 2, Anexa 
nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 398 din 11.06.2012. 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 398/2012 în RM este 
interzisă utilizarea agenților antimicrobieni pentru controlul Salmonellei. Utilizarea 
agenților antimicrobieni va fi verificată la prelevarea probei oficiale. În cazul în 
care efectivele sunt sub medicație antimicrobiană din motive de sănătate sau 
bunăstare a animalelor, proba se prelevează din nou după perioada de așteptare 
pentru medicament, așa cum este specificat în Certificatul de înregistrare a 
medicamentului veterinar. Deținătorii de efective trebuie să păstreze toate 
înregistrările, inclusiv agenții antimicrobieni utilizați și să pună aceste înregistrări 
la dispoziția DTSA. 

Se va înregistra numărul de efective din exploatație precum și numărul de 
păsări prezente. Atunci când se prelevează eșantionul oficial, acesta poate înlocui 
eșantionul necesar pentru eșantionare de către fermier. 
Eșantionarea oficială se efectuează: 

• În toate efectivele (hale populate) o dată pe an; 
• La vârsta de 24 de săptămâni (± 2 săptămâni) a unui efectiv nou, care a fost 

introdus într-o hală/adăpost în care efectivul a fost anterior testat pozitiv 
pentru Salmonella; 

• Când se suspectează o infecție cu Salmonella Enteritidis sau Salmonella 
Typhimurium, ca urmare a anchetei epidemiologice privind focarele de 
intoxicare alimentară; 

• În toate efectivele din exploatație, dacă prezența Salmonella Enteritidis sau a 
Salmonella Typhimurium este confirmată în unul din efectivele exploatației 
prin control oficial sau autocontrol; 

• Dacă autoritatea competentă consideră că acest lucru este necesar. 
Împreună cu eșantionarea oficială menționată la punctele b., c., d. și e. se verifică 
documentele relevante, care dovedesc că păsărilor nu li s-au administrat agenți 
antimicrobieni și se prelevează probe pentru a testa prezența agenților 
antimicrobieni.  
Pentru controlul oficial, probele sunt colectate: 

• În baterii: 2 probe de fecale proaspete plus cel puțin o probă de praf în 
funcție de mărimea efectivului, sau (pentru efectivele ținute în baterii, este 
necesar să se preleveze 2 × 150 g de fecale amestecate în mod natural din 
toate benzile de gunoi de grajd sau raclete prezente in magazie, după 
folosirea sistemului de îndepărtare a gunoiului de grajd, iar pentru magaziile 
în care bateriile sunt dispuse în trepte și nu sunt prevăzute cu raclete sau 
benzi de gunoi de grajd, în plus, se colectează 2 × 150 g fecale proaspete 
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amestecate din 60 locații diferite din partea de jos a bateriilor, din gropile de 
gunoi de grajd); 

• La sol: probe de pe 2 perechi de încălțăminte de unică folosință (bahile); 
• Este necesara colectarea a 250 ml de substanță din toată hala, care conține 

cel puțin 100 g de praf. 
DTSA pot decide să înlocuiască un eșantion de fecale proaspete sau o pereche de 
încălțăminte de unică folosință (bahile) colectate în timpul controlului oficial cu o 
probă oficială de praf de cel puțin 100 g. 

Pentru a crește eficacitatea procedurii de prelevare a probelor, ANSA a 
elaborat Regulamentul privind metodologia de prelevare, ambalare, identificare și 
transportare a probelor destinate examenelor de laborator din domeniul sănătății și 
bunăstării animalelor și aprobat prin Ordinul nr. 121 din 25.03.2019. 

 
b) Autocontrol - Monitorizarea la inițiativa fermierului 

Fermierii sunt obligați să implementeze Programul Salmonella la găini 
ouătoare la fiecare 15 săptămâni, începând cu păsările cu vârsta cuprinsă între 22 și 
26 de săptămâni (autocontrol). 

Înregistrările probelor prelevate de fermier trebuie să fie disponibile pentru 
DTSA, care trebuie să conțină informații despre identitatea eșantionului, data 
prelevării, sacrificarea, tipul de eșantionare, laboratorul care efectuează examinarea 
și rezultatul. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 200/2012 care este 
transpusă în legislația națională prin Hotărârea Guvernului nr. 398/2012 pct. 36 din 
anexa nr. 6 prevede, că fermierul va notifica ANSA, fără întârzieri nejustificate, 
depistarea Salmonella Enteritidis și Salmonella Typhimurium. 

În cazul unui rezultat pozitiv pentru Salmonella, ouăle de masă din acest 
efectiv pot fi utilizate pentru consumul uman numai dacă sunt tratate. Tratamentul 
trebuie să garanteze distrugerea tuturor serotipurilor de Salmonella care au 
influență asupra sănătății publice; ouăle sunt considerate ouă din clasa B. 

• din cauza prezenței sau suspiciunii prezenței SE sau ST (inclusiv ST 
monofazic l,4,[5],12:i:-) în efectiv, ouăle pot fi folosite pentru consum uman numai 
după un tratament termic; 

• ouăle din aceste efective vor fi marcate și considerate ouă din clasa B. 
 

Monitorizarea la inițiativa fermierului este următoarea: 
Agentul zoonotic 

 
Găini 

ouătoarea 
Etapele de producție la care trebuie 

efectuată eșantionarea  
Salmonella Enteritidis și S. 
Typhimurium (inclusiv S. 
Typhimurium monofazic cu 
formula antigenică 1,4,[5], 
12:i:-)  
 

Găini ouătoare: 
tineret 

- pui de o zi  
- Puicuţe de 2 săptămîni înainte de 
începerea ouatului sau de trecerea în 
încăperea pentru ouat  

Găini ouătoare: 
adulte 

La fiecare 15 săptămâni în perioada fazei 
de ouat (prima prelevare la 24 +/- 2 
săptămâni)  
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Probele sunt colectate de la toate efectivele (hale populate) după cum urmează: 
• pui de o zi - maximum 10 probe de meconiu la fiecare 500 de pui livrați și 

maximum 60 de cadavre; 
• tineret - cu cca. 2 săptămâni înainte ca păsările să intre în faza de ouat sau să 

fie transferate în unitatea pentru ouat (hale populate);  
Din fiecare efectiv (hală populată) se recoltează cel puțin 2 probe de pe 2 perechi 
de încălțăminte de unică folosință (bahile) sau 2 probe compuse din fecale (2 × 150 
g fecale); 

• păsări adulte - la un interval de 15 săptămâni din fiecare hală populata; 
• în baterii - minim 2 probe de fecale de minimum 150g fiecare din fiecare 

efectiv (hală populată); 
• la sol: 2 perechi de încălțăminte de unică folosință (bahile). 

Fermierii au obligația să își întocmească programele de autocontrol pentru agenții 
zoonotici (Salmonella) la găinile ouătoare în conformitate cu prevederile Normei 
sanitar-veterinare privind controlul și reducerea prevalenței Salmonella la animale 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 398/012. Programul este prezentat DTSA 
din zona în care fermierul își desfășoară activitatea pentru aprobare. 
 
c) Autoritatea veterinară competentă responsabilă de implementarea 
Programului. 

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA) este responsabilă 
pentru elaborarea PNC Salmonelei la găini ouătoare în conformitate cu prevederile 
HG nr. 398/2012 pentru aprobarea unor norme sanitar-veterinare privind controlul 
şi reducerea prevalenţei salmonelelor în efectivele de animale.  
Structurile din cadrul ANSA responsabile de implementarea Programului 
Salmonella la găinile ouătoare sunt:  

• Direcția sănătatea și bunăstarea animalelor este responsabilă cu 
organizarea implementării la nivel național a normelor sanitar-veterinare privind 
controlul și reducerea prevalenței Salmonella la animale; 

• Direcția sanitar - veterinară, siguranța și calitatea produselor 
alimentare de origine animală  este responsabila pentru înregistrare şi evidenţă a 
unităţilor de creştere a găinilor ouătoare şi îndeplinirea cerinţelor de comercializare 
a ouălor pentru consum uman; 

• Instituția Publică Centru Republican de Diagnostic Veterinar (în 
continuare - IP CRDV)  este laboratorul național de referința privind sănătatea 
animalelor şi în structura sa este inclus Laboratorul Naţional de Referinţa (LNR) 
pentru Salmonella la animalele vii; 

• Direcția control medicamente de uz veterinar și hrană pentru 
animale este responsabilă cu organizarea implementării la nivel național a 
Programul Național de Monitorizare a Furajelor, a normelor sanitar-veterinare 
privind igiena furajelor;  
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• Direcții teritoriale pentru siguranța alimentelor (în continuare -
DTSA) sunt responsabile la nivel teritorial de îndeplinirea Programului 
Salmonella. Există 23 DTSA.  
Responsabilitățile şi sarcinile ANSA: 

- elaborează planul de control al bolii și alte planuri oficiale de control; 
- evaluează, coordonează și implementează Programul Salmonella, propune și 

actualizează acest program dacă este necesar; 
- adaptează un plan de măsuri în funcție de situația bolii din Republica 

Moldova; 
- petrece instruiri cu specialiștii DTSA și fermieri referitor la sănătatea 

animală, bunăstarea animalelor, biosecuritate și alte aspecte. 
Responsabilitățile şi sarcinile DTSA: 

- coordonează planul de prelevare a probelor din PNC al Salmonellei la nivel 
teritorial; 

- prelevează probe de la controlul oficial; 
- efectuează controale în întreprinderile de găini ouătoare; 
- ia măsurile și sancțiunile necesare; 
- petrece instruiri cu medicii veterinari și specialiștii din exploataţiile de găini 

ouătoare.   
Responsabilitățile şi sarcinile IP CRDV: 

- efectuează teste de laborator referitor controlului oficial la Salmonellă; 
- acordă asistență științifică și tehnică ANSA în domeniul lor de competență; 
- caracterizează izolatele de agenți patogeni, tipizarea genetică a acestor 

agenţi; 
- păstrează în condiții de maxima securitate a izolatelor; 
- petrece instruiri cu medicii veterinari din DTSA; 
- participă la elaborarea programului de monitorizare și control pentru 

Salmonella și rezistența antimicrobiană; 
- monitorizează evoluția epidemiologică a salmonelozei în RM; 
- colaborează cu Laboratorul internațional de referință în domeniul de 

competență al acestora; 
- informează (dacă este cazul) Laboratorul internațional de referință cu privire 

la tulpinile de vaccin Salmonella și alte metode specifice de control; 
- furnizează Laboratoarelor Naționale de Referință din alte state, cu acordul 

ANSA, toate informațiile necesare. 
 

5. Program de biosecuritate 
Biosecuritatea reprezintă un ansamblu de reguli, tehnici și măsuri 

organizatorice pentru prevenirea și controlul bolilor sau organismelor care 
provoacă boli în exploatațiile de păsări. Succesul în controlul bolilor infecțioase 
este întreruperea ciclului de infecție și transmitere, acesta fiind un rezultat 
combinat al măsurilor de biosecuritate, vaccinări și programe de dezinfecție 
aplicate în unitățile de păsări. 
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 Măsuri de biosecuritate în exploatații: 
• Starea de sănătate a păsărilor de curte; 
• Împrejmuirea fermei 
• Amenajarea fermei 
• Bariera de dezinfecție 
• Controlul mișcării oamenilor 
• Igiena transportului 
• Igiena furajelor 
• Igiena apei 
• Managementul rozătoarelor și al faunei sălbatice 
• Curățarea și dezinfecția clădirilor 
• Managementul personalului 
• Gestionarea gunoiului de grajd 
• Înregistrarea tuturor evenimentelor și operațiunilor 

În caz de nerespectare, inspectorul va aplica Codul Contravențional al Republicii 
Moldova (nr. 218 din 24.10.2008), Articolul 196. Încălcarea normelor sanitare 
veterinare. 

Programul de control al Salmonella stabilește cerințe minime pentru 
conținutul regulilor de salubritate. Fermierii vor crea reguli de salubritate pentru 
exploatațiile lor. Prezentele instrucțiuni de funcționare și regulile de salubrizare ale 
exploatației se aprobă de DTSA. Un fermier ține evidența tuturor acțiunilor de 
dezinfecție și preventive efectuate în exploatație în registrele specifice (registre 
DDD). Regulile de salubrizare trebuie să conțină verificări ale eficacității 
dezinfectării și alte măsuri preventive care trebuie luate în rutina zilnică. 

Instrucțiunile de operare și regulile de salubritate sunt aplicate în toate 
procedurile de creștere, de la sosirea lotului de pui de o zi până la transportul la un 
abator/depopulare. 

Bunele practici de biosecuritate care trebuie respectate de ferme sunt, de 
asemenea, verificate în timpul vizitelor pentru recoltarea de probe oficiale și în 
timpul inspecției oficiale: 

 - Cel puțin o vizită de inspecție pe an de către medicul veterinar oficial; 
 - Verificări suplimentare pentru verificarea conformității unității cu 

funcționarea unităților. 
În cazul depistării unor neconformități în timpul controlului de biosecuritate, 

măsurile sunt în concordanță cu gradul de nerespectare. Măsurile pot merge de la 
stabilirea unui plan de măsuri corective (cu termene specifice și urmăriri și/sau 
penalități). 

Pentru ca fermierii să fie siguri de standardele adecvate de biosecuritate, aceștia 
pot implementa un Ghid voluntar de bune practici de igienă pentru crescătorii de 
păsări. În 2017 a fost elaborat un Ghid voluntar privind bunele practici de 
biosecuritate în întreprinderile avicole, menit să sprijine fermele de păsări să aplice 
măsurile de biosecuritate și să mențină un standard ridicat de sănătate animală la 
ferma de păsări. Acest ghid este disponibil pe site-ul ANSA. 
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http://www.ansa.gov.md/uploads/files/Sanitar-
Veterinar/SanatateAnimala/Biosecuritate-brosura.pdf  
 

6. Program de restricție privind utilizarea antimicrobienelor. 
Tratamentul antimicrobian nu poate fi utilizat pentru controlul Salmonella în 

PNC. Vaccinurile utilizate pentru combaterea Salmonelei pot fi utilizate în limitele 
stabilite în Hotărârea Guvernului nr. 398/2012 pentru aprobarea unor norme 
sanitar-veterinare privind controlul și reducerea prevalenței Salmonella la animale. 

 
În momentul prelevării probei, fermierii trebuie să indice, dacă efectivul este 

tratat sau a fost tratat în ultimele 2 săptămâni cu agenți antimicrobieni din motive 
de sănătate sau bunăstare animală. În cazul în care efectivele sunt tratate cu agenți 
antimicrobieni, sau au fost tratate cu agenți antimicrobieni în ultimele 2 săptămâni 
din motive de sănătate sau bunăstare a animalelor, probele vor fi prelevate din nou 
nu mai devreme de sfârșitul perioadei de așteptare pentru agentul antimicrobian 
utilizat în tratament. 

În cazul suspiciunii sau confirmării Salmonella Enteritidis sau Salmonella 
Typhimurium, LNR (IP CRDV) va notifica imediat ANSA și DTSA. 

Medicul veterinar oficial verifică documentația medicamentelor utilizate în 
exploatație (Registrele medicamentelor). Medicul veterinar oficial se concentrează 
în principal pe utilizarea antimicrobiene și a altor substanțe care inhibă creșterea 
bacteriilor. 

Dacă există suspiciunea prezenței substanțelor inhibitoare, care poate avea 
efect asupra rezultatelor testelor, se prelevează probe pentru testarea la prezența 
acestor substanțe. 

Prelevarea de probe poate fi efectuată de fiecare dată când medicul veterinar 
oficial consideră că este necesar. 

Proba pentru testarea prezenței substanțelor inhibitoare conține cinci păsări 
vii, proaspăt moarte sau proaspăt ucise din fiecare efectiv (hală). Uciderea păsărilor 
trebuie făcută fără utilizarea medicamentelor (preparate anestezice). 

Eșantionul trebuie să fie livrat la laborator cât mai curând posibil, dacă este 
necesar proba poate fi congelată. Eșantionul de mușchi pieptului este prelevat de la 
5 păsări ucise și testat ca o probă comună. Testarea se realizează prin determinarea 
microbiologică a substanțelor inhibitoare (metoda 6 plăci). 

Dacă se detectează efect antimicrobian sau inhibitor al creșterii bacteriene, 
efectivul este considerat ca fiind un efectiv infectat pentru Salmonella Enteritidis 
sau Salmonella Typhimurium 

 
7. Program de vaccinare 
Vaccinurile vii împotriva Salmonella nu pot fi utilizate în programele 

naționale de control decât dacă producătorul furnizează o metodă adecvată care să 
permită diferențierea bacteriologică a tulpinilor de salmonella de tip sălbatic de 
tulpinile vaccinale. 

http://www.ansa.gov.md/uploads/files/Sanitar-Veterinar/SanatateAnimala/Biosecuritate-brosura.pdf
http://www.ansa.gov.md/uploads/files/Sanitar-Veterinar/SanatateAnimala/Biosecuritate-brosura.pdf
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Vaccinurile vii împotriva Salmonella nu pot fi utilizate în programele 
naționale de control la găinile ouătoare în perioada de producere, dar numai dacă s-
a stabilit că această utilizare este sigură și cu condiția ca vaccinurile să fie 
autorizate în acest scop. 

În conformitate cu legislația națională, fermele autorizate au dreptul să 
achiziționeze de la distribuitorii angro de produse medicinale veterinare, vaccinuri 
pentru vaccinarea propriului efectiv (păsări). Toate măsurile de vaccinare ale 
efectivelor proprii, precum și vaccinurile utilizate, sunt înregistrate în registre 
interne, conform modelelor aprobate de ANSA (Ordin ANSA Nr. 33/2021). 

În cadrul controalelor oficiale în fermele de păsări, inspectorii Agenției 
verifică schemele de vaccinare, vaccinurile utilizate, înregistrările interne 
efectuate, condițiile de păstrare a medicamentelor de uz veterinar. Controlul 
acestor aspecte este prevăzut în listele de verificare elaborate de ANSA pentru 
controlul fermelor (lista de verificare a unității de găini ouătoare). În caz de 
nerespectare, inspectorul ANSA este îndreptățit să aplice o sancțiune 
administrativă și, dacă este cazul, să interzică utilizarea unui anumit vaccin. 

De remarcat că în anul 2020, în Republica Moldova au fost vaccinate cu 
vaccinuri înregistrate un număr de 480.237 de păsări. 

La prelevarea probelor pentru investigații de laborator, fermierii 
(autocontrol) sau inspectorul (control oficial) vor respecta Procedura specifică 
privind prelevarea, transportul și recepția probelor de la găini ouătoare, și vor 
completa cererea de analiză de laborator, indicând obligatoriu dacă găinile 
ouătoare au fost sau nu vaccinate împotriva Salmonella și ce tip de vaccin a fost 
folosit dacă vaccinarea a avut loc. 

 
8. Program de măsuri în cazul rezultatelor pozitive ale testelor 
Atunci când un efectiv de găini ouătoare de Gallus gallus este suspectat că 

este infectat cu Salmonella Enteritidis și Salmonella Typhimurium, inclusiv 
Salmonella Typhimurium monofazică, serotipuri cu formula antigenică 
1,4,[5],12:i-, începe investigația.   

Exploatațiile de găini ouătoare sunt considerate infectate atunci când 
Salmonella Enteritidis sau Salmonella Typhimurium sunt izolate din probă de 
fecale, încălțăminte de unică folosință, țesuturi sau organe de la păsările din 
exploatație sau dintr-o probă de praf din mediu. Aceste investigații se aplică 
găinilor ouătoare de la o zi până la sfârșitul producției. 
O găină ouătoare este considerată pozitivă dacă: 

a) prezența Salmonella Enteritidis și Salmonella Typhimurium (cu excepția 
tulpinilor de vaccin) este detectată în una sau mai multe probe prelevate de 
la găini ouătoare, chiar dacă serotipul Salmonella relevant este detectat 
numai în proba de praf; 

b) în efectiv s-au detectat agenți antimicrobieni sau bacteriostatici. 
Un număr pozitiv de găini ouătoare este numărat o singură dată, indiferent de: 
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a) ori de câte ori serotipul Salmonella relevant a fost detectat în acest efectiv în 
perioada de producție și face obiectul unui raport numai în primul an de 
depistare; 

b) dacă prelevarea a fost efectuată la inițiativa fermierului sau a autorității 
veterinare competente. 
Eșantionarea oficială se efectuează pe baza controlului DTSA în toate 

efectivele înlocuite în care, efectivul anterior dintr-o hală/adăpost a fost detectat 
pozitiv pentru Salmonella Enteritidis și Salmonella Typhimurium, inclusiv 
Salmonella Typhimurium monofazică, serotipurile cu formula antigenică 1,4,[5]. 
],12:i. 

De asemenea, se prelevează probe oficiale pe baza controlului DTSA atunci 
când există o legătură epidemiologică cu un caz de boală umană într-un focar de 
intoxicare alimentară. 

De asemenea, se prelevează probe oficiale pe baza controlului DTSA în 
toate celelalte efective dintr-o exploatație atunci când Salmonella Enteritidis și 
Salmonella Typhimurium, inclusiv Salmonella Typhimurium monofazică, 
serotipuri cu formula antigenică 1,4,[5],12:i- este suspectată într-un efectiv din 
aceeași exploatație. Proprietarul sau persoana responsabilă pentru efectiv trebuie 
să-și contacteze medicul veterinar pentru sfaturi despre cum să reducă Salmonella. 
Consilierea include recomandări privind managementul, curățarea și dezinfecția, 
controlul dăunătorilor, biosecuritatea, monitorizarea și posibila utilizare a 
vaccinurilor. 

Atunci când un efectiv de găini ouătoare de Gallus gallus este suspectat că 
este infectat cu Salmonella Enteritidis și Salmonella Typhimurium, inclusiv 
Salmonella Typhimurium monofazică, serotipuri cu formula antigenică 
1,4,[5],12:i-, efectivul este plasat sub control oficial de către DTSA. Dacă efectivul 
se află în faza de ouat, niciun ou din exploatație nu va putea fi ulterior 
comercializat pentru consum uman dacă nu au fost tratate termic pentru a elimina 
Salmonella. 

Dacă Salmonella Enteritidis și Salmonella Typhimurium, inclusiv 
Salmonella Typhimurium monofazică, serotipurile cu formula antigenică 
1,4,[5],12:i sunt izolate din probe oficiale de fecale / probe de încălțăminte de 
unică folosință, nu pot fi comercializate ouă direct pentru consumul uman. Această 
restricție va rămâne în vigoare pe perioada producției acelui efectiv. Dacă 
Salmonella Enteritidis și Salmonella Typhimurium sunt izolate din probe oficiale 
de fecale sau din încălțăminte de unică folosință în orice efectiv din exploatație, 
ouăle din exploatație nu pot fi comercializate direct pentru consumul uman, iar 
această restricție va rămâne în vigoare atâta timp cât efectivul rămâne în producere. 

Un efectiv de găini ouătoare este considerat pozitiv, dacă prezența 
Salmonella Enteritidis și Salmonella Typhimurium (cu excepția tulpinilor de 
vaccin) este detectată într-una sau mai multe probe prelevate de la găini ouătoare, 
chiar dacă serotipul Salmonella relevant este detectat numai în proba de praf sau 
tamponul de praf. 



17 

 

Se va trimite o notificare prin care se cere proprietarului să curețe și să 
dezinfecteze exploatațiile în care a fost întreținut efectivul infectat. Proprietarul sau 
persoana responsabilă pentru efectiv trebuie să curețe și să dezinfecteze 
hala/adăpostul în care au fost ținute păsările infectate și să furnizeze dovezi DTSA 
cu privire la conformitatea curățirii și dezinfectării prin prelevarea de mostre 
corespunzătoare și testarea acestora pentru prezența Salmonella. Repopularea nu 
poate avea loc până când halele/încăperile nu au fost curățate și dezinfectate, iar 
probele prelevate și examinate sunt negative pentru Salmonella Enteritidis și 
Salmonella Typhimurium. 

Atunci când Salmonella Enteritidis și Salmonella Typhimurium, inclusiv 
Salmonella Typhimurium monofazică, serotipurile cu formula antigenică 
1,4,[5],12:i- sunt izolate dintr-o probă prelevată dintr-un efectiv înainte de a ajunge 
la stadiul de ouat, efectivul este plasat sub control oficial. Dacă Salmonella 
Enteritidis și Salmonella Typhimurium, inclusiv Salmonella Typhimurium 
monofazică, serotipurile cu formula antigenică 1,4,[5],12:i- sunt izolate din probe 
oficiale, efectivul nu poate fi folosită pentru a produce ouă direct pentru consumul 
uman, cu excepția cazului în care: ouăle sunt tratate pentru a elimina Salmonella. 

 
Diagramă de mostre pentru Salmonellă 

Cercetări la Salmonellă pentru autocontrol   
Pasul 1 Prelevare de probe din exploatație 
Pasul 2 Centrul Republican de Diagnostic Veterinar (CRDV) a depistat 

Salmonellă 
Pasul 3 CRDV identifică serotipul Salmonella Enteritidis și Salmonella 

Typhimurium, inclusiv Salmonella Typhimurium monofazică, 
serotipurile cu formula antigenică 1,4,[5],12:i 

Pasul 4 Dacă probele sunt pozitive la Salmonella 
Enteritidis și Salmonella Typhimurium, 
inclusiv Salmonella Typhimurium 
monofazică, serotipurile cu formula 
antigenică 1,4,[5],12:I, ouăle din exploatație 
nu pot merge direct pentru consumul uman. 
Toate ouăle din acel efectiv sunt marcate și 
vândute ca clasa B. 
Proprietarul va decide să distrugă efectivul, 
cu prescripția medicului veterinar oficial 

Dacă probele sunt  
negative, nu se iau 
măsuri suplimentare 

 
Restricțiile privind circulația ouălor se aplică atunci când Laboratorul 

național de referință a depistat Salmonella (Pasul 3). 
Toate efectivele vor fi testate și se va aplica restricții de mișcare a ouălor 

atunci când un efectiv este pozitiv pentru un serovar țintă. Proprietarul trebuie să 
opereze numai cu ouă din clasa B până la primirea rezultatelor de la alte efective. 
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9. Program pentru Laboratorul Naţional de Referinţă  
Probele prelevate în cadrul implementării controlului oficial sunt examinate 

de IP CRDV, Laboratorul Naţional de Referinţă pentru sănătatea animală, precum 
şi LNR pentru Salmonella la animale vii. 

În 2020, LNR a fost acreditat de către Organismul Național de Acreditare 
MOLDDAC pentru detectarea și sero-tipizarea Salmonella spp. pe baza 
Documentului de Referință SM SR EN ISO 6579-1:2017, care este conform cu 
metoda de detectare EN ISO 6579-1 specificată la punctul 3.2 din Regulamentul 
(UE) nr. 517/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 2160 /2003 al Parlamentului European și al Consiliului, 
ceea ce reprezintă un obiectiv al UE pentru reducerea prevalenței anumitor 
serotipuri de Salmonella la găinile ouătoare Gallus gallus și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 și a Regulamentului (UE) nr. 200/2010. 

Probele pentru Salmonella pe găini ouătoare prelevate de proprietari pentru 
autocontrol pot fi analizate doar în Laboratorul Național de Referință – IP CRDV 
care este acreditat pentru Salmonella spp. 

LNR pentru Salmonella a participat la 2 teste de competență pentru 
Determinarea Salmonella în 2019, Vetqas, Marea Britanie pentru (detecție) Cod 
PT 0087 și în 2020, Vetqas, Marea Britanie, Cod PT 0087, ambele cu rezultate 
satisfăcătoare și 2 teste de competență pentru Salmonella serotipare în 2019, 
Vetqas, Marea Britanie Cod PT 0084 și 2020, Vetqas, Marea Britanie Cod PT 
0084, de asemenea, cu rezultate satisfăcătoare. 

 Probele oficiale sunt trimise la IP CRDV, în termen de 24 de ore de la 
recoltare. Dacă nu sunt trimise în decurs de 24 de ore, trebuie păstrate la frigider. 
Probele pot fi transportate la temperatura mediului, cu condiția ca temperatura să 
nu fie peste 25 °C și să nu fie expuse la lumina soarelui. La IP CRDV, probele vor 
fi păstrate în frigider până la 48 de ore de la primire. 

Încălțăminte de protecție de unică folosință: 
a) fecalele de pe încălțăminte se recoltează și se pun în 225 ml soluție 

tamponată cu apă cu peptonă la temperatura mediului; 
b) se amestecă preparatul până când proba este complet saturată și se 

continuă cultura folosind metoda de detecție. 
Alte probe de fecale și praf: 
a) se recoltează și se amestecă cu grijă probe de fecale, iar pentru cultură se 

prelevează o subprobă de 25 g; 
b) subproba de 25 g este scufundată în 225 ml soluție de apă tamponată cu 

peptonă la temperatura mediului. 
Cel puțin un izolat din fiecare probă pozitivă trebuie să fie serotipat conform 

clasificării Kaufmann - White. 
Pentru determinarea criteriilor microbiologice în alimente IP CRDV 

efectuează investigații în conformitate cu metoda analitică de referință SM EN ISO 
6579-1:2017 (pentru detecție) și SM CEN ISO/TR 6579-3:2014 (pentru 
serotipizare), care transpun prevederile Regulamentului (CE) nr. 2073/2005 al 
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Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele 
alimentare. 

Probele prelevate în conformitate cu cerințele prevăzute în Legea nr. 
129/2019 privind subprodusele de origine animală și produsele derivate 
nedestinate consumului uman (armonizate cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009) 
sunt examinate prin metoda SM EN ISO 6579-1:2017 (pentru depistare) care este 
conform cu—ISO 6579 pentru detectarea Salmonella). 

La finalizarea investigației, IP CRDV trimite rezultatul autorității veterinare 
competente în cazul programului oficial de control sau proprietarului în cazul 
programului de autocontrol.  

LNR asigură păstrarea și garantarea integrității cel puțin a tulpinilor izolate 
din Salmonella spp. Din probe prelevate de ANSA pe o perioadă de cel puțin doi 
ani pentru serotipare ulterioară sau testare de susceptibilitate-microbiană, în 
conformitate cu metodele normale de recoltare a culturilor. 

 
10. Program  pentru exportul în Uniunea Europeană 

• Supravegherea veterinară de rutină a exploatațiilor producătoare de ouă 
destinate UE 

Controalele oficiale se efectuează în conformitate cu Planul anual privind 
controalele oficiale, conform prevederilor Legii nr. 50/2013 privind controalele 
oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale 
și produsele alimentare și cu normele de sănătate și bunăstare a animalelor, ce 
transpune a Regulamentul (CE) nr. 882/2004, Legea nr. 131 din 2012 privind 
controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător. În cadrul controlului oficial, 
listele de verificare se îndeplinesc în conformitate cu Ordinul Ministerului 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 79/2019 cu privire la aprobarea 
listelor de verificare pentru domeniile de control ale Agenției Naționale pentru 
Siguranța Alimentelor 

 ANSA este responsabilă de controlul implementării tuturor cerințelor legale 
referitoare la exploatațiile de găini ouătoare. 

Toate exploatațiile de găini ouătoare sunt supuse controlului oficial, efectuat 
de către DTSA. Controalele oficiale sunt planificate într-o frecvență bazată pe risc 
și în conformitate cu PS aprobate de ANSA pentru fermele de găini ouătoare 
(PS(D02/1E)05/01). PS-urile sunt actualizate în mod regulat datorită noii legislații. 

Listele de verificare specifice pentru control sunt aprobate și utilizate în 
cadrul inspecției exploatațiilor (Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului nr. 79 din 2019 Anexa nr. 16). Aceste liste de verificare 
includ întrebări despre programul de control al Salmonella (autocontrol) și 
măsurile de biosecuritate care sunt implementate în exploatație. 

Proprietarul este responsabil de cerințele de sănătate și bunăstare a păsărilor 
și este obligat să notifice DTSA și ANSA în cazul în care există unele modificări 
în ceea ce privește sănătatea animală sau apariția bolii și trebuie să aplice programe 
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de autocontrol pentru a se asigura că respectă cerințele sanitar-veterinare de 
întreținere a păsărilor. 

Dacă la fermă este identificată o neconformitate, ANSA prin DTSA 
efectuează verificări neplanificate și asigură măsuri în conformitate cu legislația 
națională (prelevare suplimentară de probe, uciderea animalelor, sancțiuni etc.). In 
funcție de situație, inspectorul dispune restricționarea oficiala a circulației păsărilor 
și produselor obținute de la acestea. 

În cazul în care Salmonella este detectată în efectivele de păsări, se aplică 
restricții de mișcare a păsărilor și a produselor și se utilizează eșantionare oficiale 
până la rezultatul final. 

Exploatațiile de găini ouătoare desemnate pentru export în UE vor fi supuse 
unor controale oficiale cu o frecvență de cel puțin odată în trimestru. Listele de 
verificare vor fi utilizate atunci când se efectuează controlul oficial. La fel, în cazul 
identificării unor riscuri, acestea vor fi verificate suplimentar. 

 
• Înregistrarea fermelor care transportă ouă către UE 

Toate exploatațiile, care întrețin găini ouătoare în scop comercial trebuie să 
fie autorizate de ANSA. Autorizarea exploatațiilor se face conform procedurilor de 
înregistrare și evidență a exploatațiilor de găini ouătoare, aprobate de Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare. Astfel, se acordă un număr distinctiv pentru 
fiecare exploatație de găini ouătoare, care este înscris în Registrul administrat de 
ANSA. Numărul de identificare al exploatației este disponibil tuturor DTSA. 

Exploatația autorizată pentru export trebuie să implementeze toate cerințele 
legate de sănătatea animală și să fie inspectată de inspectorul delegat de la 
aparatului central ANSA, împreună cu inspectorul DTSA. 

Numai exploatațiile cu peste 1000 de găini ouătoare vor fi autorizate să 
exporte ouă în Uniunea Europeană. Aceste exploatații vor adresa o solicitare către 
ANSA pentru a fi verificate de către aparatul central al ANSA. Dacă o singură 
exploatație este autorizată să exporte ouă în UE, aceasta se referă la toate efectivele 
din exploatația în cauză. 

Exemplu: O exploatație are 5 adăposturi (hale) și este autorizată să exporte 
ouă în UE, înseamnă că toate aceste adăposturi (hale) trebuie să corespundă 
cerințelor UE de întreținere a găinilor ouătoare și ouăle pe care le-a produs în 
aceste 5  adăposturi (hale) pot fi exportate în UE. 

 
• Cerințe pentru înregistrarea centrelor de ambalare, care exportă ouă în 

UE (inclusiv măsuri de trasabilitate) 
Operatorul din sectorul alimentar este responsabil să se asigure că toate 

etapele producției, procesării și distribuției alimentelor respectă cerințele legislației 
veterinare în vigoare. 

Înregistrarea exploatației de găini ouătoare se realizează în conformitate cu 
Hotărârea Guvernului nr. 1208 din 27-10-2008 privind aprobarea Normei sanitar-
veterinare privind comercializarea ouălor pentru consum uman, armonizată cu 
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Regulamentul Comisiei (CE) Nr. 589/2008 si in baza Procedurii specifice PS 
(04/1) -1/01 Autorizarea unităților din domeniul produselor de origine animala 
destinate consumului uman. 

 
Prevederi normative 
Legea nr. 50/2013 Cu privire la controalele oficiale pentru verificarea 

respectării legislației privind hrana pentru animale și alimentele și normele de 
sănătate și bunăstare a animalelor armonizată conform Regulamentului (CE) nr. 
Regulamentul (CE) nr. 882/2004; 

Hotărârea Guvernului nr. 435 din 28.05.2010 privind aprobarea Regulilor 
specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală, armonizate cu 
Regulamentul (CE) nr. 853/2004; 

Legea nr. 306 din 30.11.2018 privind siguranța alimentelor, armonizată cu 
Regulamentul (CE) Nr. 931/2011 și Regulamentul (CE) Nr. 178/2002. 
 

Înregistrarea 
Operatorii din sectorul alimentar care intenționează să exporte ouă și 

produse din ouă în Uniunea Europeană trebuie să depună o cerere către DTSA 
pentru a evalua conformitatea unității cu cerințele actuale ale UE. După inspecția 
efectuată de DTSA, ANSA deleagă un inspector de nivel central care verifică 
conformitatea cu cerințele UE și înaintează cererea către DG SANTE cu privire la 
atestarea unității de listare pentru export în Uniunea Europeană. 

ANSA acordă exploatației un număr de atestare format din: codul țării MD, 
trei litere „EPC”, un cod al unei regiuni teritoriale și numărul de identificare 
ANSA. 

 
Control oficial înainte de înregistrare 
Înainte de a fi înregistrat, în exploatație este organizat controlul oficial în 

conformitate cu Procedura Generală COD: PG-13/02 privind pregatirea și 
efectuarea controlului oficial la unitățile din domeniul siguranța altmentelor și 
Lista de verificare pentru controlul și supravegherea oficială a colectării, marcării 
și ambalării ouălor. Mai mult, implementarea de HACCP se realizează în 
conformitate cu Lista de verificare a ouălor și auditul HACCP în centrele de 
ambalare, în conformitate cu Regulamentul nr. 852/2004 și Regulamentul nr. 
853/2004. 

Trasabilitate 
Exploatațiile de găini ouătoare trebuie să implementeze un sistem de 

trasabilitate în toate procesele tehnologice. În vederea verificării sistemului de 
trasabilitate în exploatație, ANSA a aprobat Procedura Generală PS/SA-MSD-
01/01 Verificarea trasabilității alimentelor. Lista de verificare pentru controlul și 
supravegherea oficială a centrelor de colectare, marcare și ambalare a ouălor este 
utilizată pentru verificarea trasabilității conform Regulamentului nr. 853/2004. 
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Inspectorul verifică evidența și sistemul de trasabilitate internă, precum și 
etichetarea, marca de identificare pe ambalaj și pe ouă. 

Pentru a simplifica implementarea trasabilității pentru ferme, ANSA a 
elaborat două ghiduri: Ghid de bune practici privind trasabilitatea de-a lungul 
lanțului de producție avicole și Ghid privind implementarea procedurilor HACCP 
și utilizarea aditivilor pentru hrana animalelor în exploatațiile de păsări. Au fost 
organizate training-uri pentru părțile interesate, s-au desfășurat mese rotunde de 
discuții cu medici veterinari oficiali, operatori din sectorul alimentar, precum și cu 
asociații de profil pe diverse teme. 

Fiecare exploatație autorizată să exporte în UE are propriul centru de 
ambalare. Cerințele privind conformitatea cu UE sunt aceleași pentru toate ouăle. 

 
• Documente care însoțesc ouăle atunci când sunt expediate în UE 

Procedura de eliberare a certificatelor se realizează în conformitate cu 
Hotărârea Guvernului nr. 385 din 25.06.2009 privind unele măsuri pentru 
organizarea și efectuarea certificării sanitar-veterinare, Ordin ANSA nr. 158 din 
08.10.2013 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a normelor privind 
certificatele sanitar-veterinare si alte formulare tipizate și in baza Procedurii 
specifice PS/SA: Certificarea alimentelor de origine animala destinate exportului. 
Conform Procedurii, medicul veterinar oficial/inspector ANSA nu va semna 
certificate veterinare necompletate sau incomplete sau certificate veterinare 
referitoare la produse pe care nu le-a inspectat sau care nu se află sub controlul său. 

Certificarea ouălor se realizează de către medicii veterinari desemnați,  
nominalizați și aprobați în sistemul TRACES ca responsabili pentru eliberarea 
certificatelor veterinare. Modelele de certificate corespund cerințelor UE stabilite 
pe 21.04.2021 în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2235 al Comisiei 
(Capitolul 19 din anexa III la Regulamentul (UE) 2020/2235). 

Totodată, pentru fiecare lot exportat către UE, ANSA asigură efectuarea 
controlului oficial, prelevarea de probe pentru cercetări la Salmonella și reziduuri 
și certificarea sanitar-veterinară pe baza rapoartelor de testare. Medicul veterinar 
oficial responsabil de certificare trebuie să verifice dacă efectivul nu a fost infectat 
cu un serovar Salmonella țintă pe baza rezultatelor anterioare de laborator și numai 
după aceea va elibera certificatul. 

 
Dispoziții finale 
ANSA organizează controlul oficial, conform procedurilor armonizate cu 

legislația UE și se fac eforturi substanțiale pentru ca numai exploatațiile care 
respectă pe deplin cerințele UE să fie aprobate pentru a exporta ouă de clasa A și B 
în Uniunea Europeană. De menționat că nu va exista un amestec de ouă de clasa A 
și B în același centru de ambalare. 
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Protocolul de prelevare a probelor pentru efectuarea autocontrolului 
 

Notă de însoţire a probelor 
Nr*........................./Data.................................... 

*nr unic /de cod 
 

Astăzi, data de mai sus, la ora................................, subsemnatul............................................ 
........................................., am prelevat, în conformitate cu Programul Naţional de Control al 
Salmonellozelor zoonotice la găini ouătoare de la ......................................................................., din 
localitatea (adresa) ……………......................................................................................,următoarele 
probe de material biologic de origine animală în cadrul programului de autocontrol: 
Nr. 
Crt. 

Probe recoltate Mărimea efectivului 
supus testării 

Examene de laborator 
solicitate Felul probei 

(fecale, meconiu, 
cadavre) 

Provenienta probei 
(hala, compartiment) 

     
     
     
     
     
     
 
Proba a fost ambalata, etichetata (individualizata) şi sigilata în conformitate cu instrucţiunile în vigoare şi 
se va expedia către Centrul Republican Diagnostic Veterinar ...............................  
Date de identificare ale exploataţiei: 
1.Identificarea exploataţiei – codul exploataţiei (valori alfanumerice):     
  

        
2. Capacitatea exploataţiei/ciclu (număr de păsări existente/ciclu) (valori alfanumerice):    

        
3. Capacitatea exploataţiei/an (numărul de păsări existente/an) (valori alfanumerice):    

        
4. Vârsta păsărilor de la care au fost recoltate probele: 

    
5. Tratamente efectuate păsărilor: 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
6. Vaccinarea anti-Salmonella a efectivului de păsări de unde au fost recoltate probele: 
DA   NU   NU SE CUNOAŞTE  
7. Tipul de vaccin anti-Salmonella folosit (se completează dacă la punctul 7 răspunsul este pozitiv) 
 
 
   
 
 
 
 
8. Data administrării vaccinului (se completează dacă la punctul 7 răspunsul este pozitiv ) 
          a. La origine                                                                          b. Ultima administrare    
                                 
                         

9. Furajarea păsărilor……………………………………………………………………………………………………........…………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   VACCIN INACTIVAT  

   VACCIN VIU (se va preciza 
tulpina) 
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10. Rezultatul ultimei testări  pentru Salmonella:  
POZITIV   NEGATIV   NU SE CUNOAŞTE  

11.Serovarurile de Salmonella detectate anterior (se completează dacă la punctul 11 rezultatul este pozitiv) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
12. Materialele folosite pentru prelevarea de probe .......................................................................  
13. Sistemul de creştere 

SISTEM DE CREŞTERE CONVENŢIONAL  
SISTEM DE CREŞTERE LIBER STANDARD  
SISTEM DE CREŞTERE LIBER ECOLOGIC  
SISTEM DE CREŞTERE..........................  

14. Data şi ora prelevarii probei 
   Data                   Ora 

               
15. Condiţii de transport 

- asigurarea temperaturii (2-8°C) 
 
                                                          Reprezentantul unităţii, 
 

 
 
 
 
 
 

Protocolul de prelevare a probe pentru efectuarea controlului oficial 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
Direcţia Raională pentru Siguranţa Alimentelor.......................................................... 

 
PROCES-VERBAL 

de recoltare a probei 
Nr*........................./Data.................................... 

*nr unic /de cod 
 

Astăzi, data de mai sus, la ora................................, subsemnatul...................... 
........................................., medic veterinar oficial, am prelevat în conformitate cu Programul Naţional 
de Control al Salmonellozelor zoonotice la găini ouătoare, de 
la.............................................................................................................................., din localitatea 
(adresa) …………….........................................................................., următoarele probe de material 
biologic de origine animală: 
Nr. 
Crt. 

Probe recoltate Mărimea 
efectivului 

supus 
testării 

Examene de laborator 
solicitate Felul probei (fecale, 

praf) 
Identificarea probelor 

     
     
     
     
Probele au fost ambalate, etichetate (individualizate) şi sigilate cu sigiliu nr. ...........................în faţa 
noastră, conform instrucţiunilor în vigoare şi se vor expedia către Centrul Republican Diagnostic Veterinar  
Date de identificare ale exploataţiei: 
1. Identificarea exploataţiei – codul exploataţiei (valori alfanumerice):      

DA   NU  
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2. Capacitatea exploataţiei/ciclu (număr de păsări existente/ciclu) (valori alfanumerice):    

        
3. Capacitatea exploataţiei/an ( numărul de păsări existente/an) (valori alfanumerice):    

        
Date despre efectivul testat 
4. Identificarea efectivului de unde au fost recoltate probele (valori alfanumerice): 

        
5. Vârsta păsărilor de la care au fost recoltate probele: 

    
6.Tratamente efectuate păsărilor………………………………………………………………………………………………………. 
.........................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................... 

1. Vaccinarea anti-Salmonella a efectivului de păsări de unde au fost recoltate probele: 
DA   NU   NU SE CUNOAŞTE  
8. Tipul de vaccin anti-Salmonella folosit (se completează dacă la punctul 7 răspunsul este pozitiv) 
 
 
   
 
 
9. Data administrării vaccinului (se completează dacă la punctul 7 răspunsul este pozitiv ) 
          a.La origine                                                                          b.Ultima administrare                                    

                         
10. Furajarea păsărilor …………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
11. Rezultatul testărilor anterioare pentru Salmonella:  
POZITIV   NEGATIV   NU SE CUNOAŞTE  
12. Serovarurile de Salmonella detectate anterior (se completează dacă la punctul 11 rezultatul este pozitiv) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
13. Materialele folosite pentru prelevarea de probe ............................................................................ 
.......................................................................................................................................................... 
14. Sistemul de creştere 

SISTEM DE CREŞTERE CONVENŢIONAL  
SISTEM DE CREŞTERE LIBER STANDARD  
SISTEM DE CREŞTERE LIBER ECOLOGIC  
SISTEM DE CREŞTERE..........................  

Date privind transportul probelor recoltate 
15. Data şi ora transmiterii probelor recoltate către laboratorul sanitar veterinar 
 Data         Ora 

               
16. Dacă se garantează următoarele condiţii de transport 

- asigurarea temperaturii (2-8°C) 
 
Prezentul proces verbal s-a întocmit în 3 exemplare, dintre care una din copii însoţeşte probele ce se 
trimit la laborator, originalul rămane la medicul veterinar oficial care a efectuat prelevarea de probe, iar 
cealaltă copie rămâne la unitate (proprietar). 
      -  de scris în procedura 
 
Medic veterinar oficial,                                                           Reprezentantul al unităţii, 
..............................                                                            ........................................... 
(L.S. Semnătura şi parafa)                                                                   (proprietar) 

   VACCIN INACTIVAT  

   VACCIN VIU (se va preciza 
tulpina) 
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Transportul şi pregătirea probelor prelevate  
Eşantioanele sunt trimise prin curier expres sau prin curier la CRDV, în 

termen de 24 de ore de la prelevare. 
Dacă nu sunt trimise în 24 de ore, acestea trebuie refrigerate. 
Probele pot fi transportate la o temperatură ambiantă, cu condiţia ca 

temperatura să nu fie excesivă (peste 25 °C)  şi să nu fie expuse la lumina solară. 
În IP CRDV, probele se păstrează refrigerate până în momentul examinării, 

care trebuie începută în termen de 48 de ore de la primire  şi în termen de patru zile 
de la prelevare. 

La IP CRDV, eşantioanele trebuie păstrate refrigerate până la analiza lor, 
efectuată în următoarele 48 de ore de la primirea acestora. 

Încălţăminte de protecţie de unică folosinţă: 
a) cele două perechi de încălţăminte de protecţie de unică folosinţă (sau 

tălpici) sunt despachetate cu grijă, astfel încât să nu se desprindă materiile fecale 
aderente, acestea fiind adunate şi puse în 225 ml de soluţie tamponată de apă cu 
peptonă încălzită în prealabil la temperatura mediului ambiant; 

b) preparatul se amestecă până când eşantionul este saturat în întregime şi se 
continuă cultura prin utilizarea metodei de depistare. 

Alte eşantioane de materii fecale şi de praf: 
a) eşantioanele de materii fecale sunt adunate şi amestecate cu grijă, iar un 

subeşantion de 25 g se prelevează în vederea culturii; 
b) subeşantionul de 25 g este imersat în 225 ml de soluţie tamponată de apă 

cu peptonă încălzită în prealabil la temperatura mediului ambiant; 
Examinările de laborator pentru Salmoneloza la animale sunt efectuate de 

LNR pentru Salmoneloza la animale.  
Pentru detectarea Salmonela spp. se utilizează metoda pentru salmonelă 

(SMV ISO 6579 „Microbiologia alimentelor şi a hranei pentru animale – Metoda 
orizontală de detectare a Salmonela spp.: Detectarea Salmonela spp. în fecale  de 
animale şi în probele de mediu din etapa de producţie primară”), care prevede 
utilizarea unui mediu semisolid (mediu semisolid Rappaport-Vassiliadis modificat 
– MSRV) ca mediu de îmbogăţire selectiv unic. 

Cel puţin un izolat din fiecare eşantion pozitiv trebuie serotipizat, în 
conformitate cu clasificarea Kaufmann-White. 

Pentru probele prelevate la iniţiativa operatorului din industria alimentară, 
metodele de pregătire a eşantioanelor, de depistare şi serotipizare, metodele de 
analiză pot fi înlocuite cu alte metode alternative relevante, validate în plan 
internaţional şi naţional. 

Laboratorul naţional de referinţă va asigura depozitarea şi garanta 
integritatea a cel puţin a suşelor izolate de Salmonela spp. de la probele prelevate 
de către autoritatea competentă, pentru o perioadă de minimum doi ani, în vederea 
unei lizotipii ulterioare sau a unui test de sensibilitate la agenţii antimicrobieni, în 
conformitate cu metodele normale de colectare de culturi.Depozitarea tulpinilor: 
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11. Criteriile de evaluare tehnică şi financiară preliminară la supravegherea Salmonellei 
 

 Denumirea exploatației  Nr, distinctiv 
acordat de 
Agenţie (la 
marcarea 
ouălor) 

Tipul efective Nr. total 
efective 

 

Nr. total 
păsări 

Tipul 
testului 

Tipul de probe Nr. de teste 
planificate 

1 SRL "Raiplai Avicola" 3 MD BR 004 Găini ouătoare 2 71 000 Bacteriologic Probe de fecale și praf 6 
2 SRL "Rediagro" 3 MD DN 006 Găini ouătoare 3 100 400 Bacteriologic Probe de fecale și praf 9 
3 SRL "Rom-Cris"  3 MD DN 005 Găini ouătoare 4 185 383 Bacteriologic Probe de fecale și praf 12 
4 SRL „DANT-AGRO” 3 MD UN 015 Găini ouătoare 1 47 135 Bacteriologic Probe de fecale și praf 3 
5 SRL "Acoustic technology" 3 MD AN 026 Găini ouătoare 3 106 000 Bacteriologic Probe de fecale și praf 9 
6 SRL "Intervetcom" 3 MD CM 001 Găini ouătoare 2 145 000 Bacteriologic Probe de fecale și praf 6 
7. SRL ,,AVI ULM PRIM” AS1*VF*00477

15VF 
Găini ouătoare 1 9 000 Bacteriologic Probe de fecale și praf 3 

8 LLC "ADALVA" 3 MD IL 017 Găini ouătoare 2 20 040 Bacteriologic Probe de fecale și praf 6 
9. SRL "Aviton Agro" 3 MD TR 016 Găini ouătoare 3 147 428 Bacteriologic Probe de fecale și praf 9 
10. SRL. "Speranța" 3 MD VL 012 Găini ouătoare 4 180 173 Bacteriologic Probe de fecale și praf 12 
11. SRL ,, Pasarea argintie ,, 3 MD C 002 Găini ouătoare 3 130 000 Bacteriologic Probe de fecale și praf 9 
12. SA “Avicola” 3 MD RS 003 Găini ouătoare 2 150 000 Bacteriologic Probe de fecale și praf 6 
13. SRL "PB Nord" 3 MD ED 013 Găini ouătoare 2 94 000 Bacteriologic Probe de fecale și praf 6 

Total  32 1 385 559   96 
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12. Analiza detaliată a costului programului  
Costurile menţionate mai jos sunt estimate pentru o perioadă de un an (1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022) 

 
Costuri referitoare la Specificare Număr de 

unități 
Cost unitar 

în, lei 
Suma totală 

în, lei 
1. Testare     
1.1. Costul analizei Test: Examen bacteriologic pozitiv pentru detectarea Salmonellei spp. 96 560 53760 
 Test: Examen bacteriologic negativ pentru detectarea Salmonellei spp. 96 560 53760 
 Test : Serotipizarea Salmonellei spp. 96 560 53760 
 Test: detectarea agenţilor antimicrobieni sau efectului de inhibare a 

proliferării bacteriene în ţesuturi provenite de la păsări din efectivele testate 
pentru Salmonella cu metoda HPLC 

96 386 37056 

1.2. Costul prelevării Containere sterile de unică folosinţă pentru prelevarea materiilor fecale 288 3 864 
 Pereche de mănuşi de unică folosinţă 96 7 672 
 Probe de pe încălţămintea de unică folosinţă 96 1 96 
1.3. Alte costuri Halate de protecţie 96 13 1248 
2. Vaccinarea     
3. Sacrificarea şi eliminarea     
4. Curăţarea şi dezinfecţia Test: Test bacteriologic privind verificarea eficienţei dezinfectării 

adăposturilor de păsări domestice după depopulare dintr-un efectiv testat 
pozitiv cu Salmonella 

96 70 6720 

5. Salarizarea (personal 
contractat doar pentru 
program) 

    

6. Consumabile şi 
echipament specific 

    

7. Alte costuri     
TOTAL:    207 936 
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