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1. SCOPUL
Prezenta procedură are ca scop verificarea modului cum sunt aplicate măsurile
de prevenire, depistare și combatere a bolii de Newcastle la păsări, indiferent de
forma de proprietate și sistemul de creștere.
Având în vedere implicațiile economice deosebit de grave, mai ales în ceea ce
privește mortalitatea crescută și cheltuielile ridicate cu eradicarea bolii, actiunile de
prevenire, depistare și combatere a bolii de Newcastle, au un rol decisiv în
supravegherea și eradicarea acestei boli.

2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplică la nivelul secției sănătatate animală din cadrul Direcţiilor raionale
/ municipale pentru siguranţa alimentelor.
3. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI
Conform definițiilor din actele normative în vigoare.
4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
- Legislație aferentă, proceduri generale și operaționale.
- Legea nr. 221 din 19.10.2007 „Privind activitatea sanitar-veterinară”
- Hotărîrea Guvernului nr. 51 din 16.01.2013 „Privind organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”;
- Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 164 din 11.07.2006
„Cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind profilaxia, supravegherea
şi combaterea bolii de Newcastle (pseudopesta aviară)”;
- Ordinul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor nr. 46 din 27.02.2014
privind aprobarea Planul de contingenţă al Republicii Moldova pentru Boala de
Newcastle (pseudopesta aviară) și Manualului operațional pentru intervenția în
focarele de boala de Newcastle.
- „Programul acţiunilor strategice de supraveghere, profilaxie şi combatere a
bolilor la animale, de prevenire a transmiterii bolilor de la animale la om şi protecţia
mediului” este aprobat anual de către Directorul general ANSA;
5. RESPONSABILITĂȚI
Conform fișelor de post.
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6. DESCRIEREA PROCEDURII
Având în vedere implicațiile economice ale bolii de Newcastle, acestei acțiuni i se
va acorda o atenție deosebită urmărindu-se urmatoarele aspecte:
a) La Direcţiile raionale/municipale pentru siguranţa alimentelor se verifică:
-

-

-

-

-

-

numirea prin decizie a unei persoane responsabile cu supravegerea si
monitorizarea pseudopestei aviare;
avizarea Programului de vaccinare pentru păsările din exploataţiile
nonprofesionale;
instruirea medicilor veterinari privind manipularea şi administrarea vaccinului,
respectarea prevederilor Programului strategic privind schema de vaccinare în
exploataţiile nonprofesionale și profesionale;
respectarea prevederilor Programului strategic privind recoltarea de probe de
sînge pentru stabilirea titrului de anticorpi postvaccinali. „Programul acţiunilor
strategice de supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale, de
prevenire a transmiterii bolilor de la animale la om şi protecţia mediului” este
aprobat anual de către Directorul general ANSA;
modul de întocmire a foilor de însoţire: în cazul materialului patologic (Anexa
1); în cazul testării imunităţii postvaccinale, trebuie să se menţioneze
categoria de vîrstă a păsărilor, profilul exploataţiei, programul de vaccinare,
vaccinul folosit, data vaccinării (Anexa 2);
respectarea prevederilor Programului strategic privind supravegherea activă
şi pasivă în pseudopesta aviară;
modul de acţiune în cazul rezultatelor de laborator necorespunzătoare;
modul de întocmire a Rapoartelor de încercări (în cazul Rapoartelor de
încercări privind statusul imun postvaccinal trebuie să se precizeze,
interpretarea rezultatelor şi recomandări);
existenţa materialelor de laborator necesare efectuării examenelor de
laborator conform prevederilor Programului strategic;
constituirea Centrului local de combatere a bolilor (Anexa 3);
existența unui dosar cu legislația în domeniu;
dosarul cu planul de acțiune în cazul confirmării și declarării bolii;
actul sanitar veterinar de declarare oficială a bolii (Anexa 4);
dacă au fost iniţiate campanii de educaţie şi conştientizare a populaţiei, a
proprietarilor sau deţinătorilor de păsări, precum şi a medicilor veterinari
oficiali şi de liberă practică împuterniciţi privind importanţa şi obiectivele
vaccinării împotriva pseudopestei aviare şi a anunţării în cel mult 24 de ore a
oricărei suspiciuni de îmbolnăvire a păsărilor (Anexa 5);
gestionarea Rapoartelor de Încercări neconforme , măsuri întreprinse;
existența stocurilor de materiale necesare în cazul suspiciunii, confirmării și
declarării unui focar de boala de Newcastle (A 160) și pregătirea pentru
intervenție în caz de confirmarea și declararea focarului (Anexa 6);
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b) În teritoriul Direcţiilor raionale/municipale pentru siguranţa alimentelor se
urmăreşte:
-

-

-

-

instruirea privind controlul pseudopestei;
respectarea prevederilor Programului strategic privind recoltarea de probe de
sînge pentru determinarea titrului de anticorpi posvaccinali;
respectarea prevederilor Programului strategic privind recoltarea de probe
pentru efectuarea examenelor de laborator;
sancțiuni contravenționale aplicate persoanelor fizice sau juridice pe
subiectul A 160;
modul cum au fost informate autoritățile locale privind restricțiile de circulație
ale păsărilor;
modul de întocmire a foilor de însoţire: în cazul materialului patologic (Anexa
1); în cazul testării imunităţii postvaccinale , trebuie să se menţioneze
categoria de vîrstă a păsărilor, profilul exploataţiei, programul de vaccinare,
vaccinul folosit, data vaccinării (Anexa2);
identificarea şi înregistrarea păsărilor din exploatații, localități, etc.
(catagrafie) (Anexa 7);
identificarea păsărilor sălbatice observate în apropierea exploatației,
localității (Anexa 8);
dacă a fost efectuată monitorizarea păsărilor bolnave, cu simptome de
pseudopestă aviara (Anexa 9);
dacă a fost stabilit şi comunicat la DRSA/DMSA necesarul de vaccin pentru
realizarea acţiunii de vaccinare;
modul de întocmire a evidenţelor privind acţiunea de vaccinare
antipseudopestoasă ( Anexa 10);
modul în care s-a realizat transportul, manipularea, depozitarea şi utilizarea
vaccinului în conformitate cu cerinţele producătoarului (spatiu frig, dotat cu
termometru și pentru care se intocmeste grafic de temperature);
respectarea instrucţiunilor privind realizarea acţiunii de vaccinare (vaccinarea
se efectuează conform instrucțiunii de administrare a vaccinului);
dacă au fost realizate examene clinice conform Manualului de diagnostic;
înregistrarea şi comunicarea către Direcţiile raionale/municipale pentru
siguranţa alimentelor a reacţiilor postvaccinale;
dacă în cazul suspiciunii de boală, cazurile au fost comunicate medicului
veterinar oficial;
modul de gestionare a
Rapoartelor de încercări neconforme și
măsurile întreprinse;
dacă boala a fost confirmată la o întreprindere avicolă, modul cum au fost
verificate evidenţele privind vaccinarea antipseudopestoasa la medicii
veterinari de liberă practică ( Anexa 11);
evidenţele privind vaccinul utilizat în acţiunea de vaccinare;
modul cum s-a realizat recuperarea acelor, seringilor, flacoanelor utilizate la
vaccinare;

c) La exploataţiile profesionale de păsări se urmăreşte:
- asigurarea conditiilor de biosecuritate specifice;
- efectuarea examenelor clinice de către medicul veterinar;
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efectuarea examenelor de laborator conform Programului strategic;
respectarea măsurilor stabilite de prevederile legale în cazul examenlor de
laborator cu rezultate necorespunzătoare;
evidenţele privind gestionarea vaccinului;
instruirea personalului antrenat în realizarea acţiunii de vaccinare;
respectarea condiţiilor de biosecuritate (împrejmuirea fermei, filtrul vestiar,
circulatia personalului si a animalelor, rampa de încărcare /descărcare a
animalelor, furajele, ecarisarea);
controlul monitorizării păsărilor bolnave, cu simptome de pseudopestă aviara
(Anexa 9);
controlul modului în care s-a realizat prelevarea de probe pentru examene de
laborator;
controlul efectuării tratamentelor la păsările din gospodăriile individuale
(Anexa 12);
controlul de evidenţă a tratamentelor curative şi antistress la întreprinderea
avicolă (Anexa 13);
controlul registrului imunologic şi al respectării schemei de vaccinare;
respectarea condiţiilor de achiziţionare, transport, depozitare şi utilizare a
vaccinului;
controlul registrului de imunizări şi al respectării schemelor de vaccinare
(pentru alte boli infecțioase);
monitorizarea mişcării păsărilor, dacă se respectă principiul „ totul plin, totul
gol ”;
realizarea curățeniei mecanice, a spălării și dezinfecției după depopulare;
verificarea eficienței DDD (prin probe sanitație).

7. INREGISTRĂRI
7.1. Foaie de însoțire a materialului patologic - formular cod: FÎP – 7.3;
7.2. Foaie de însoțire a mostrelor – formular cod: FÎM – 7.3;
7.3. Act sanitar veterinar de declarare oficială a bolii – formular cod: ASV – 7.3;
7.4. Dispoziție de informare a cetăţenilor cu privire la boală şi la măsurile instituite formular cod: DIC – 7.3;
7.5. Identificarea şi înregistrarea păsărilor din exploatații, localități - formular cod: IÎP 7.3;
7.6. Identificarea păsărilor sălbatice observate în apropierea exploatației, localității formular cod: IPS - 7.3;
7.7. Controlul monitorizării păsărilor bolnave, cu simptome de pseudopestă aviară formular cod: MPB - 7.3;
7.8. Tabelul privind evidența vaccinării / revaccinării contra pseudopestei aviare formular cod: TEV - 7.3;
7.9. Registrul de evidenţă a operaţiunilor imunologice la întreprinderea avicolă formular cod: ROI - 7.3;
7.10. Registrul ambulator de evidenţă a tratamentelor medicale efectuate - formular
cod: RA - 7.3;
7.11. Registrul de evidenţă a tratamentelor curative şi antistress la întreprinderea
avicolă - formular cod: RTA - 7.3;
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7.12. Forma de prezentare a prescripției - formular cod: FP – 7.3;
7.13. Forma de prezentare a actului de control - formular cod: FAC – 7.3.

8. ANEXE:
Anexa 1. Foaie de însoțire a materialului patologic - formular cod: FÎP – 7.3;
Anexa 2. Foaie de însoțire a mostrelor – formular cod: FÎM – 7.3;
Anexa 3. Constituirea, organizarea și dotarea Centrului local de combatere a bolii;
Anexa 4. Act sanitar veterinar de declarare oficială a bolii – formular cod: ASV – 7.3;
Anexa 5. Dispoziție de informare a cetăţenilor cu privire la boală şi la măsurile
instituite formular cod: DIC – 7.3;
Anexa 6. Echipament, materiale şi instrumente necesare intervenţiei în focarele de
Newcastle;
Anexa 7. Identificarea şi înregistrarea păsărilor din exploatații, localități - formular
cod: IÎP - 7.3;
Anexa 8. Identificarea păsărilor sălbatice observate în apropierea exploatației,
localității - formular cod: IPS - 7.3;
Anexa 9. Controlul monitorizării păsărilor bolnave, cu simptome de pseudopestă
aviară - formular cod: MPB - 7.3;
Anexa 10. Tabelul privind evidența vaccinării / revaccinării contra pseudopestei
aviare - formular cod: TEV - 7.3;
Anexa 11. Registrul de evidenţă a operaţiunilor imunologice la întreprinderea avicolă
- formular cod: ROI - 7.3
;
Anexa 12. Registrul ambulator de evidenţă a tratamentelor medicale efectuate formular cod: RA - 7.3;
Anexa 13. Registrul de
evidenţă a tratamentelor curative şi antistress la
întreprinderea avicolă - formular cod: RTA - 7.3;
Anexa 14. Forma de prezentare a prescripției - formular cod: FP – 7.3;
Anexa 15. Forma de prezentare a actului de control - formular cod: FAC – 7.3.
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Anexa 1

Solicitantul _________________________________________________________

(Direcția raională/municipală pentru Siguranța Alimentelor)
Medicul veterinar oficial___________________________________________L.Ș.

(semnătura numele prenumele)
Proprietarul_____________________________________________________

(denumirea agentului economic, proprietar, nume, prenume, adresa)
Medicul veterinar responsabil de prelevarea probelor
______________________________________________________________

(semnătura numele prenumele)
...........................................................................................................................................................................................
____________________________________________________________________________________________________________________

FPO - 10-02
Cod______________I.P. CRDV
„____”_______________a.20____
ora_______________
FOAIE DE ÎNSOȚIRE
a materialului patologic recoltat pentru cercetările de laborator
Se îndreaptă (cadavru, material patologic)____________________________________________
_____________________________________________________________________________
Specia, vîrsta___________________________________________________________________
Numărul animalului-crotaliei______________________________________________________
Data, ora de recoltare____________________________________________________________
Sigiliu Nr._____________________________________________________________________
Data, ora expedierii______________________________________________________________
Data îmbolnăvirii animalului______________________________________________________
Data morții____________________________________________________________________
Starea clinică___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Date anatomopatologice__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Imunizări, tratamente efectuate și data_______________________________________________
_____________________________________________________________________________
Diagnosticul prezumtiv___________________________________________________________
Scopul cercetării (monitoring, import/export, la solicitare)______________________________
_____________________________________________________________________________
Indicii determinați_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
P.S.
Documentul este întocmit în 3 exemplare, în primul exemplar se indică solicitantul,
proprietarul, se aplică ștampila DRSA/DMSA; în exemplarele 2 și 3 nu se indică
solicitantul, proprietarul, nu se aplică ștampila.
FORMULAR

Cod: FÎP - 7.3.

Ediţia 1/10.2013
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Anexa 2
Solicitantul __________________________________________________________________________
(Direcția raională/municipală pentru Siguranța Alimentelor)

Medicul veterinar oficial__________________________________________________________L.Ș.
(semnătura numele prenumele)
Proprietarul______________________________________________________________________
(denumirea agentului economic, proprietar, nume, prenume, adresa)

Medicul veterinar responsabil de prelevarea probelor
_______________________________________________________________________________
(semnătura numele prenumele)
..........................................................................................................................................................................
____________________________________________________________________________________

FPO - 10-02
Cod______________I.P. CRDV
„____”_______________a.20____
ora_______________
FOAIE DE ÎNSOȚIRE
a mostrelor recoltate pentru cercetări de laborator

Se îndreaptă_________________mostre de___________________________________________
De la (specia)__________________________________________________________________
Data, ora de recoltare a mostrelor___________________________________________________
Sigiliu Nr._____________________________________________________________________
Data, ora expedierii mostrelor_____________________________________________________
Scopul cercetării (monitoring, import/export, la solicitare)______________________________
_____________________________________________________________________________
Indicii determinați_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Nr.

Numărul
animalului
(crotaliei)

specia

genul

vîrsta

Data vaccinării,
denumirea
vaccinului

Rezultatele analizei

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
P.S.
Documentul este întocmit în 3 exemplare, în primul exemplar se indică solicitantul,
proprietarul, se aplică ștampila DRSA/DMSA; în exemplarele 2 și 3 nu se indică
solicitantul, proprietarul, nu se aplică ștampila.
_____________________________________________________________
FORMULAR
Cod: FÎM - 7.3.
Ediţia 1/10.2013
Pag 1/1
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Anexa 3
Constituirea, organizarea și dotarea Centrului local
de combatere a Bolii de Newcastle
In caz de confirmare a Bolii de Newcastle administraţia publică locală instituie
Centrul Local de Combatere a Bolii, coordonat cu Agenţia Națională pentru Siguranţa
Alimentelor;
Administrația publică locală trebuie:
a) să garanteze, că Centrul local de combatere a bolii va dispune de personal,
facilități, inclusiv încăperi și echipament;
b) să dispună de o structură organizatorică eficientă și clară pentru
implementarea măsurilor de control al Bolii de Newcastle și protecție a mediului;
Membrii Centrului local de combatere a bolii sînt:
a) şeful direcţiei raionale/municipale pentru siguranța alimentelor - preşedinte;
b) specialist epizootolog;
c) specialist morfopatolog;
d) specialist în sănătatea şi bunăstarea animalelor;
e) specialist responsabil de prelevarea şi transportul probelor la laborator;
f) medic veterinar responsabil pentru identificarea animalelor;
g) alţi specialişti la nivel raional/municipal compatibili cu funcţia de expert al
Centrului;
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Anexa 4

SUBDIVIZIUNEA TERITORIALĂ PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
_________________
ACT SANITAR-VETERINAR DE DECLARARE OFICIALĂ A BOLII
Nr. ............ din ..........
1. Denumirea bolii ..................................................
2. Speciile de animale afectate .....................................
3. Data apariţiei bolii .............................................
4. Localitatea .................., raionul/municipiul...........................
5. Exploataţiile sau locurile contaminate (denumirea exploataţiei, codul
exploataţiei, fondului de vânătoare, numele şi adresa proprietarului/administratorului)
.....................................................................
.....................................................................
6. Efectivele de animale existente în exploataţie/zona infectată sau în locurile
contaminate:
Specia
Categoria
Numărul de animale
7. Numărul de animale bolnave, tăiate de urgenţă ..........., moarte ........., numărul
şi seria formularelor de mişcare ....................
8. Originea bolii (surse şi mod de contaminare) .....................
.....................................................................
.....................................................................
9. Măsurile şi restricţiile sanitare veterinare stabilite în focarul de boală/zona
infectată şi în localitate
.....................................................................
.....................................................................
Medic veterinar oficial,
L.S.
(semnătura şi parafa)
Am luat cunoştinţă
Consiliul Local ...........
Primar,
L.S.
(semnătura şi parafa)
________________________________________________________________
FORMULAR
Cod: ASV - 7.3.
Ediţia 1/10.2013
Pag 1/1
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Anexa 5
Dispoziție
de informare a cetăţenilor cu privire la boală şi la măsurile instituite
Stimați cetățeni,
Pe teritoriul localității________________________, în exploatația_________________
______________________________________________________________________
există suspiciunea de evoluție a bolii de Newcastle Centrul local de combatere a bolii
din raionul/municipiul_______________________a aplicat măsuri de control în
conformitate cu prevederile Normei sanitare veterinare privind profilaxia, supravegherea
și combaterea bolii de Newcastle (pseudopesta aviară) aprobată prin Ordinul nr. 164 din
11. 07. 2006.
Pentru a limita răspândirea bolii, până la noi dispoziții, se ordonă urmatoarele:
- toate păsările din localitate se vor ține închise în curte, fără acces la bălți,
pentru a împiedica venirea în contact a păsărilor domestice cu cele sălbatice și pentru a
limita răspândirea bolii;
- toate cazurile de imbolnavire sau moarte la păsările din curtea proprie, vor fi
anunțate, fără întârziere, medicului veterinar de liberă practică;
- toate cazurile în care cadavrele de păsări sunt descoperite în locuri publice, se
anunță, fără întarziere, medicului veteinar de liberă practică împuternicit;
până
la
clarificarea
situației
sub
aspect
epidemiologic
din
exploatația____________________________, se interzice organizarea pe teritoriul
localității de piețe, târguri sau expoziții de păsări și animale;
- toate indicațiile medicului veterinar de liberă practică se respectă necondiționat.
Toți cetățenii din această localitate sunt obligați să respecte măsurile indicate în
prezenta dispoziție. Nerespectarea acestei dispoziții reprezintă încălcarea legii și se
sancționează în conformitate cu legislația în vigoare.
Cu stimă,
Nume……………………………….. Funcție: Conducătorul CLCB raional/municipal
Semnătură

________________________________________________________________
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Anexa 6
Echipament, materiale şi instrumente necesare intervenţiei
în focarele de Newcastle
Fiecare Centru local de combatere al bolii trebuie să fie în măsură să contacteze
rapid persoanele sau organizaţiile implicate în lichidarea focarului.
Echipamentele şi materialele trebuie să fie disponibile pentru aplicarea
corespunzătoare a măsurilor de control al bolii. Astfel, atât la nivel central cât şi
teritorial, unităţile operaţionale pentru controlul bolii de Newcastle trebuie să aibă
acces imediat la echipamentul de protecţie şi la facilităţile materiale care asigură
implementarea întregului set de măsuri pentru controlul bolii.
O parte din aceste materiale şi echipamente trebuie să fie depozitate pentru
cazuri de urgenţă în incinta (depozitul) subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța
alimentelor raionale/municipale, iar restul pot fi cumpărate rapid, în concordanță cu
condițiile prezentate de legislația în vigoare privind achiziţionarea din surse publice sau
private.
Stocul trebuie să includă:
1. echipamente complete de protecţie pentru întregul personal (cizme,
combinezon, halat, mănuşi, mască, bonetă, ochelari de protecţie etc); echipamentele de
unică folosinţă vor fi distruse la sfărşitul fiecărei zile sau ori de căte ori se impune acest
lucru;
2. truse pentru recoltarea, ambalarea şi etichetarea probelor de diagnostic;
3. mijloace de comunicare rapidă (telefoane mobile);
4. mijloace auto pentru transportul rapid al probelor;
5. dezinfectanți eficienți împotriva virusului bolii de Newcastle, detergenţi şi
săpunuri;
6. instalatii pentru asigurarea curăţeniei mecanice şi a dezinfecţiei;
7. instalaţii pentru eutanasierea păsărilor;
8. postere, semne de avertizare sau interzicere şi panglici pentru delimitarea
teritoriului;
9. containere pentru depozitarea cadavrelor în condiţii de maximă siguranţă;
10. materiale necesare incinerării (substanţe inflamabile, anvelope vechi etc) care
să asigure temperaturi mai mari de 100 grade;
11. agregate de dezinfecţie;
12. autovehicole pentru transportul cadavrelor în vederea incinerării;
13. excavatoare;
14. hărţi detaliate;
15. generatoare electrice;
16. arzătoare cu flacără.
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Anexa 7
Identificarea şi înregistrarea păsărilor din exploatații, localități (catagrafie)
În Manualul operațional pentru intervenția în focarele de boala de Newcastle,
aprobat prin Ordinul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor nr. 46 din
27.02.2014, în Formularul nr. 7 „Ancheta epidemiologică inițială” în anexa 2 și anexa 3
sînt prezentate tabelele de mai jos:
STRUCTURA PE SPECII
a efectivelor de păsări din localitatea …………………..raionul/municipiul
………………...

Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Număr capete

SPECIA
Găini
Raţe
Gâşte
Curci
Bibilici
Porumbei
altele

10.
SITUAŢIA
păsărilor ucise din localitatea ……………………. raionul/municipiul ………………....

Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.

SPECIA

Număr capete

Număr total
exploataţii

din care:
Exploataţii
exploataţii
afectate
neafectate

Găini
Raţe
Gâşte
Curci
Bibilici
altele

10.

________________________________________________________________
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Anexa 8

Identificarea păsărilor sălbatice observate în apropierea exploatației, localității

În Manualul operațional pentru intervenția în focarele de boala de Newcastle,
aprobat prin Ordinul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor nr. 46 din
27.02.2014, în anexa 2 și anexa 3 din Formularul nr. 7 „Ancheta epidemiologică inițială”,
sînt prezentate tabelele de mai jos:

Păsări sălbatice * observate în perioada ..................................în apropierea
localităţii ...................……………………...............
din raionul/municipiul……………………..............

Nr.
Crt.

SPECIA

Data aproximativă
a observaţiei

Zona din apropierea
localităţii
unde au fost
observate

Număr
aproximativ de
păsări observate

Lebădă
Gâscă sălbatică
Raţă salbatică
Bâtlan
Cufundac
altele

1.
2.
3.
4.
5.
15.

________________________________________________________________
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Anexa 9
Controlul monitorizării păsărilor bolnave, cu simptome de pseudopestă aviara
În Manualul operațional pentru intervenția în focarele de boala de Newcastle,
aprobat prin Ordinul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor nr. 46 din
27.02.2014, în Formularul nr. 4 „Raport de inspecție al exploatației de păsări”, prezentat
în tabelul de mai jos este descrisă monitorizarea păsărilor bolnave cu simptome de
pseudopestă aviară:
Raport de inspecție al exploatației de păsări
Subdiviziunea teritorială a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor
raionul/municipiul___________________________________________________
Data
Medicul
veterinar

Ora
Începerea
examenului
Terminarea
examenului

Localitatea
Cod medic
Numele
proprietarului/
deţinătorului
Adresa
Cod postal/ Oraş
Adresa/Cod
exploataţie

DA*
Aţi examinat toate păsările?
Există simptome ale bolii de Newcastle?
Există simptome de boală care nu corespund bolii de Newcastle?
Consumul de hrană este în limite normale?
Consumul de apă este în limite normale?
Au fost administrate medicamente?
Există registru de fermă pentru vizitatori, completat
corespunzător?Precizează scopul, data şi durata vizitei?
Au fost respectate regulile de igienă privitoare la intrarea într-o
exploataţie de catre toate persoanele care au patruns în incintă?
* Observaţii:
_______________________________________________________________
FORMULAR

Cod: MPB - 7.3.
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NU*
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Numărul de păsări examinate
Numărul de păsări moarte de la debutul bolii
până la primul examen clinic
Numărul de păsări moarte între primul
examen clinic şi cel de al doilea examen
clinic
Numărul total de păsări …………………= sănătoase ………….. + bolnave..................
……………
Numar
probă

Număr identificare pasăre

Probe recoltate

Formular

DA

NU

DA

NU

EXISTĂ FORMULARUL DE INSOŢIRE AL PROBELOR
AŢI COMPLETAT ALTE FORMULARE?
DACĂ NU, CE ALTCEVA AŢI FĂCUT

MEDIC
VETERINAR

__________________________________________________________________
FORMULAR

Cod: MPB - 7.3.

Ediţia 1/10.2013
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Anexa 10

TABEL
privind evidența vaccinării / revaccinării contra........................................., la specia........................., la data de..................................
cu vaccin............................................................................................, seria.................................................................................................
valabilitatea............................................................, doza / cap......................................, metoda de aplicare............................................
în localitatea...........................................................................................................

Nr. de
identificare
al
animalului

1

2

3

4

5

6

8

9

7

_______________________________________________________________
FORMULAR

Cod: TEV - 7.3
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Semnătura
proprietarului
Refuz

Codul de
identificare
(IDNP/IDN)

Cauze
obiective

Adresa

Sub vîrsta
de
vaccinare

Proprietarul

Vaccinate

Nr.

Animale
Nevaccinate

10
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Anexa 11
Registru de evidenţă a operaţiunilor imunologice la întreprinderea avicolă

№
d/o

1

Data

Nr.
încăperii,
halei

Specia, sexul
şi vîrsta
păsărilor

Numărul
de păsări
(cap.)

Denumirea
măsurilor

Denumirea vaccinului, seria
şi control producătorul,
data fabricării şi termenul
de valabilite

Calea de
administrare
şi doza

Cantitatea
totală
folosită

Semnătura
medicului
veterinar

2

3

4

5

6

7

8

9

10

_______________________________________________________________
FORMULAR

Cod: ROI - 7.3
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Anexa 12
Registrul ambulator de evidenţă a tratamentelor medicale efectuate
Numărul
curent

1

2

Dat
a

Proprietar
ul
și adresa

Specia,rasa,vîrs
ta, nr. matricol,
semne
particulare

3

4

5

Data
Diagnosticul
îmbolnăvi Prima Fina
rii
dată
l
animalulu
i
6
7
8

Tratament
ul,
prescripții

Rezultatul
tratamentul
ui

Plata
pentru
deservire

Nr.
bon de
plată

Semnătur
a
medicului
veterinar

9

10

11

12

13

_______________________________________________________________
FORMULAR
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Anexa 13

Registrul de evidenţă a tratamentelor curative şi antistress
la întreprinderea avicolă

Medicamente folosite
Nr.
d/o

1

Data

Numărul
încăperii
, halei

Speciile
şi vîrsta
păsărilo
r

Numărul
de
păsări
(cap.)

Denumire
a
măsurilor

2

3

4

5

6

Denumire
a şi
producăto
r
7

Doza
(cap)
kg/zi
8

Perioada
Calea de
de tratare administrar
e
9

10

_______________________________________________________________
FORMULAR

Cod: RTA - 7.3
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Semnătur
Cantitatea
a
folosită
medicului
Pe zi Totală
veterinar
11

12

13
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Anexa 14

Forma de prezentare a prescripției
(fața)

_______________________________________________________________
FORMULAR

Cod: FP - 7.3
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(verso)

_______________________________________________________________
FORMULAR

Cod: FP - 7.3
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Anexa 15

Forma de prezentare a actului de control
(fața)

_______________________________________________________________
FORMULAR

Cod: FAC - 7.3
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(verso)

______________________________________________________________
FORMULAR

Cod: FAC - 7.3
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