
1ANEXA 4  

la ordinul ANSA nr._10_____ din ___11.01.17_____________ 

 

PROGRAM DE MONITORIZARE ȘI SUPRAVEGHERE A MATERIALELOR FURAJERE  

 

 

Nr. 

crt. 

 

Examen de 

laborator
 

(baza legală) 

Substanţa Grupa de furaje/matrici Frecvența 

prelevării 

probelor 

Unităţi controlate/ 

operatori 

Numărul 

de probe 

prelevate 

1.  Pesticide 

Organoclorurate 

(Hotărîrea 

Guvernului 

nr.1405 din 

10.12.2008) 

Aldrin,  

Dieldrin,  

Camphechlor, 

Chlordan,   

DDT,  

Endosulfan,  

Heptaclor,  

Endrin,  

Hexaclorbenzen,  

Hexachlorcicloxhexan. 

Nutreţuri combinate pentru 

porci 

Probă planificată  

o dată pe an, 

Unităţi producătoare 

de furaj combinat 

12 

Probă planificată  

o dată pe an, 

minim 50%, 

randomizat 

Malaxoare de pe lîngă 

ferme de porci 

23 

Nutreţuri combinate pentru 

păsări 

Probă planificată  

o dată pe an 

Unităţi producătoare 

de furaj combinat 

11 

Probă planificată  

o dată pe an, 

minim 50%, 

randomizat 

Malaxoare de pe lîngă 

ferme de păsări 

29 

Nutreţuri combinate pentru 

rumegătoare (vaci de lapte) 

Probă planificată  

o dată pe an 

Malaxoare de pe lîngă 

ferme de bovinei 

48 

2. Micotoxine 

(Hotărîrea 

Guvernului 

nr.1405 din 

10.12.2008) 

Aflatoxina B1 Nutreţuri combinate pentru 

rumegătoare 

Probă planificată  

o dată pe an minim 

50%, randomizat 

Malaxoare de pe lîngă 

ferme de bovine 

24 

Nutreţuri combinate pentru 

păsări 

Probă planificată  

o dată pe an 

Unităţi producătoare 

de furaj combinat 

11 

Probă planificată  

o dată pe an, 

minim 50%, 

randomizat 

Malaxoare de pe lîngă 

ferme de păsări 

29 



Nutreţuri combinate pentru 

porci 

Probă planificată  

o dată pe an 

Unităţi producătoare 

de furaj combinat 

12 

Probă planificată  

o dată pe an, 

minim 50%, 

randomizat 

Malaxoare de pe lîngă 

ferme de porci 

23 
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Metale grele 

(Hotărîrea 

Guvernului 

nr.1405 din 

10.12.2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plumb 

 

 

 

 

Nutreţuri de volum: fibroase, 

masă verde (inclusiv făinuri din 

lucernă, trifoi şi iarbă), 

rădăcinoase, tuberculi şi 

derivate 

Probă planificată  

o dată pe an, 

minim 25%, 

randomizat 

Exploataţii comerciale 

de bovine 

12 

Premixuri vitamino-minerale şi 

amestecuri minerale 

Probă planificată  

o dată pe an 

minim 25%, 

randomizat 

Unităţi producătoare 

de furaj combinat 

10 

Nutreţuri combinate pentru 

porci 

Probă planificată  

o dată pe an 

minim 50%, 

randomizat 

Unităţi producătoare 

de furaj combinat 

14 

Probă planificată  

o dată pe an 

minim 25%, 

randomizat 

Malaxoare de pe lîngă 

ferme de porci 

12 

Nutreţuri combinate pentru 

păsări 

Probă planificată  

o dată pe an 

minim 50%, 

randomizat  

Unităţi producătoare 

de furaj combinat 

12 

Probă planificată  

o dată pe an 

minim 25%, 

randomizat 

Malaxoare de pe lîngă 

ferme de păsări 

15 

Cadmiu Nutreţuri de volum: fibroase, Probă planificată  Exploataţii comerciale 10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

masă verde (inclusiv făinuri din 

lucernă, trifoi şi iarbă), 

rădăcinoase, tuberculi şi 

derivate 

o dată pe an, 

minim 25%, 

randomizat 

de bovine 

Premixuri vitamino-minerale şi 

amestecuri minerale 

Probă planificată  

o dată pe an 

minim 25%, 

randomizat 

Unităţi producătoare 

de furaj combinat 

10 

Nutreţuri combinate pentru 

porci 

Probă planificată  

o dată pe an 

minim 50%, 

randomizat 

Unităţi producătoare 

de furaj combinat 

14 

Probă planificată  

o dată pe an 

minim 25%, 

randomizat 

Malaxoare de pe lîngă 

ferme de porci 

12 

Nutreţuri combinate pentru 

păsări 

Probă planificată  

o dată pe an 

minim 50%, 

randomizat  

Unităţi producătoare 

de furaj combinat 

12 

Probă planificată  

o dată pe an 

minim 25%, 

randomizat 

Malaxoare de pe lîngă 

ferme de păsări 

15 

Mercur 

 

 

 

 

 

 

 

Nutreţuri de volum: fibroase, 

masă verde (inclusiv făinuri din 

lucernă, trifoi şi iarbă), 

rădăcinoase, tuberculi şi 

derivate 

Probă planificată  

o dată pe an, 

minim 25%, 

randomizat 

Exploataţii comerciale 

de bovine 

10 

Premixuri vitamino-minerale şi 

amestecuri minerale 

Probă planificată  

o dată pe an 

minim 25%, 

Unităţi producătoare 

de furaj combinat 

15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

randomizat 

Nutreţuri combinate pentru 

porci 

Probă planificată  

o dată pe an 

minim 50%, 

randomizat 

Unităţi producătoare 

de furaj combinat 

14 

Probă planificată  

o dată pe an 

minim 25%, 

randomizat 

Malaxoare de pe lîngă 

ferme de porci 

12 

Nutreţuri combinate pentru 

păsări 

Probă planificată  

o dată pe an 

minim 50%, 

randomizat  

Unităţi producătoare 

de furaj combinat 

12 

Probă planificată  

o dată pe an 

minim 25%, 

randomizat 

Malaxoare de pe lîngă 

ferme de păsări 

15 

Arseniu Nutreţuri de volum: fibroase, 

masă verde (inclusiv făinuri din 

lucernă, trifoi şi iarbă), 

rădăcinoase, tuberculi şi 

derivate 

Probă planificată  

o dată pe an, 

minim 25%, 

randomizat 

Exploataţii comerciale 

de bovine 

10 

Premixuri vitamino-minerale şi 

amestecuri minerale 

Probă planificată  

o dată pe an 

minim 25%, 

randomizat 

Unităţi producătoare 

de furaj combinat 

15 

Nutreţuri combinate pentru 

porci 

Probă planificată  

o dată pe an 

minim 50%, 

randomizat 

Unităţi producătoare 

de furaj combinat 

14 

Probă planificată  Malaxoare de pe lîngă 12 



o dată pe an 

minim 25%, 

randomizat 

ferme de porci 

Nutreţuri combinate pentru 

păsări 

Probă planificată  

o dată pe an 

minim 50%, 

randomizat  

Unităţi producătoare 

de furaj combinat 

12 

Probă planificată  

o dată pe an 

minim 25%, 

randomizat 

Malaxoare de pe lîngă 

ferme de păsări 

15 

4. Nitriţi 

(Hotărîrea 

Guvernului 

nr.1405 din 

10.12.2008) 

Nitriţi  Nutreţuri de volum: fibroase, 

masă verde (inclusiv făinuri din 

lucernă, trifoi şi iarbă), 

rădăcinoase, tuberculi şi 

derivate 

Probă planificată  

o dată pe an  

 

 Malaxoare de pe 

lîngă ferme de bovine 

48 

Nutreţuri combinate pentru 

păsări 

Probă planificată  

o dată pe an  

Unităţi producătoare 

de furaj combinat 

11 

Nutreţuri combinate pentru 

porci 

Probă planificată  

o dată pe an 

Unităţi producătoare 

de furaj combinat 

14 

5. Seminţe de 

buruieni şi 

plante 

toxice 

(Hotărîrea 

Guvernului 

nr.1405 din 

10.12.2008) 

Seminţe si fructe de 

buruieni si plante cu 

continut alcaloizi, 

glicozizi si alte 

substanţe 

toxice 

Materii prime vegetale pentru 

nutreţuri combinate: cereale 

boabe, seminţe întregi, 

oleaginoase şi derivate,  şroturi 

Probă planificată  

o dată pe an 

minim 50%, 

randomizat 

Unităţi producătoare 

de furaj combinat 

12 

6. Microorganisme 

Patogene 

(Hotărîrea 

Guvernului 

Salmonella spp. Nutreţuri combinate pentru 

păsări 

Probă planificată 

de două ori pe an 

Unităţi producătoare 

de furaj combinat 

12 

Proba planificată o 

dată pe an 

Malaxoare de pe lîngă 

ferma de păsări 

29 



nr.264 din 

12.04.2011) 

Nutreţuri combinate pentru 

porci 

Probă planificată  

o dată pe an 

Unităţi producătoare 

de furaj combinat 

12 

7. Coccidiostatice  

(Hotărîrea 

Guvernului 

nr.1405 din 

10.12.2008) 

Amprolium,  

Lasalocid sodiu, 

Maduramicin amoniu,  

Monesin sodiu, 

Narazin,  

Nicarbazin,  

Salinomicin sodiu 

Nutreţuri combinate pentru 

găini ouătoare 

 

 

 

 

Probă planificată  

o dată pe an 

Unităţi producătoare 

de furaj combinat 

pentru găini ouătoare 

14 

Amprolium,  

Vazuril,  

Toltrazuril,  

Diclazuril 

Apă potabilă pentru găini 

ouătoare 

Probă planificată  

o dată pe an 

Unităţi producătoare 

de furaj combinat 

pentru găini ouătoare 

14 

8. Antibiotice 

 (Hotărîrea 

Guvernului 

nr.1405 din 

10.12.2008) 

Enrofloxacina, 

Tetraciclina,  

Tilozina,  

Gentamicină, 

Colistină 

Nutreţuri combinate pentru 

păsări 

Probă planificată  

o dată pe an 

minim 50%, 

randomizat  

 

Unități de avicole 19 

Nutreţuri combinate pentru 

porci 

Probă planificată  

o dată pe an 

minim 50%, 

randomizat  

 

Unități de porcine 23 

Apă potabilă pentru păsări Probă planificată  

o dată pe an 

minim 50%, 

randomizat  

 

Unități de avicole  19 

Apă potabilă pentru porcine Probă planificată  

o dată pe an 

minim 50%, 

randomizat  

 

Unități de porcine 23 



9. Contaminarea 

radioactivă a  

furajelor 

Radioactivitate 

cumulată de  

Cs
 137

 şi St
 90

 

Nutreţuri combinate Probă planificată  

o dată pe an,  

Unităţi producătoare 

de furaj combinat 

23 

Nutreţuri de volum: fibroase, 

masă verde (inclusiv făinuri din 

lucernă, trifoi şi iarbă), 

rădăcinoase, tuberculi şi 

derivate 

Probă planificată  

o dată pe an  

 

 Malaxoare de pe 

lîngă ferme de bovine 

24 

TOTAL 823 

 

 

Notă: 

1. Probele vor fi prelevate de către inspectorii Subdiviziunilor Teritoriale pentru Siguranța Alimentelor, conform procedurilor de prelevare a 

probelor; 

2. Probele vor fi supuse încercărilor de laborator în laboratoarele desemnate; 

3. În cazul obținerii unor rezultate de laborator neconforme, vor fi aplicate măsurile necesare în conformitate cu Legislația în vigoare; 

Probă planificată - prelevare planificată (obiectivă) sau prelevare programată în conformitate cu planul cifric al acţiunilor de supraveghere; 

 


