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1. SCOPUL 
Prezenta procedură stabilește cerințele pentru transportul, depozitarea şi utilizarea 

vaccinului antirabic cu administrare orală destinat imunizării vulpilor contra rabiei, 
precum și modul de informare a populației referitor la desfășurarea campaniei de 
vaccinare antirabică a vulpilor (îndeosebi a crescătorilor de animale). 

Scopul vaccinării antirabice la vulpi este de a diminua răspândirea turbării în cadrul 
efectivelor de animale domestice şi sălbatice, eliminând astfel riscul transmiterii bolii la 
om şi permițând Republicii Moldova să obțină statutul de „ţară liberă de rabie”.  

Supravegherea incidenței rabiei la vulpi, în regiunile în care este efectuată 
vaccinarea orală, trebuie realizată prin examinarea tuturor vulpilor suspecte de rabie, a 
celor găsite moarte, precum şi a celor ucise în accidente rutiere. 
 

2. DOMENIU DE APLICARE 
Procedura este aplicată în cadrul acțiunilor de transportare, depozitare, distribuire a 

vaccinului antirabic cu administrare orală destinat imunizării vulpilor, în cadrul acţiunilor 
de testare a eficienţei vaccinării și informare a populației prin personalul de specialitate 
din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor: 

            - Direcţiile de specialitate ale aparatului central ANSA- participă în cadrul 
Comisiei tehnice de verificare a campaniei de vaccinare antirabică a vulpilor din 
Republica Moldova şi monitorizează această acțiune; 

            - Subdiviziunile teritoriale pentru siguranța alimentelor  - participă la acțiunile 
de vaccinare prin distribuirea manuală a momelelor vaccinale, asigură recoltarea, 
ambalarea și transportarea probelor necesare stabilirii eficienței post vaccinale, inclusiv 
monitorizarea incidenței rabiei, precum și  asigură campania de informare a populației ; 

             - Centrul Republican de Diagnostică Veterinară – Laborator Naţional de 
Referinţă pentru Rabie - participă în cadrul Comisiei tehnice de verificare a campaniei 
de vaccinare antirabică a vulpilor şi asigură controlul tuturor seriilor de vaccin antirabic 
sub formă de momeli vaccinale destinate imunizării vulpilor, recepţionate în cadrul 
campaniei de vaccinare, efectuează teste de laborator pentru evaluarea eficienţei 
vaccinării şi după caz asigură transportarea probelor către laboratoarele internaționale. 

 
3. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 

Rabia (Turbarea): zoonoză majoră întâlnită la toate speciile de animale homeoterme, 
caracterizată prin evoluţie acută cu manifestări nervoase exprimate prin 
hiperexcitabilitate şi agresivitate urmată de paralizii şi moarte (Manual de diagnostic în 
rabie); 
medicament de uz veterinar imunologic – orice medicament de uz veterinar 
administrat animalelor pentru a induce o imunitate activă sau pasivă ori pentru a 
diagnostica statusul imunologic al unui animal sau al unui efectiv de animale; 
Momeală vaccinală antirabică – amestec furajer destinat vulpii, care conține un 
indicator (marker) al ingurgitării de către speciile ţintă și care are înglobat în interior un 
vaccin antirabic viu lichid pentru administrare orală la vulpi; 
ANSA- Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor; 
DSBA- Direcția sănătatea și bunăstarea animalelor; 
STSA- Subdiviziunile teritoriale pentru siguranța alimentelor; 
CRDV-  Instituția Publică Centrul Republican de Diagnostică Veterinară; 
SVPM- Societatea Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova; 
EDQM- Directoratul European pentru Calitatea Medicamentelor şi Sănătate. 
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4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ. 
- Hotărârea Guvernului nr. 185 din 15.03.2019 privind aprobarea Planului măsurilor de 

supraveghere, control şi eradicare a rabiei la vulpi în Republica Moldova pentru anii 
2019–2023; 

- Ordinul ANSA nr. 182 din 26.04.2019 cu privire la implementarea Planului măsurilor 
de supraveghere, control şi eradicare a rabiei la vulpi în Republica Moldova pentru 
anii 2019–2023; 

- Ordinul ANSA nr. 121 din 25.03.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind 
metodologia de prelevare, ambalare, identificare și transportare a probelor destinate 
examenelor de laborator din domeniul sănătății și bunăstării animalelor. 

- Acordul între Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a Republicii Moldova și 
Autoritatea Națională( Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a 
României, privind acordarea de asistență financiară nerambursabilă pentru realizarea 
supravegherii, controlului și eradicării rabiei la vulpe în zona – tampon stabilită pe 
teritoriul Republicii Moldova (RO nr.25464 din 15.04.2019); 

- Decizia Comisiei Europene SANTE/VP/2019/RO/Si2.798248 pentru aprobarea 
programelor naționale și a fondurilor asociate. 
 

5. RESPONSABILITĂŢI 
 Direcția sănătatea și bunăstarea animalelor: 

1) Deleagă personal de specialitate în vederea participării în cadrul Comisiei 
tehnice de verificare a campaniei de vaccinare antirabică a vulpilor la efectuarea 
recepţiei calitative şi verificarea numărului de momeli vaccinale ce vor fi distribuite 
aerian şi manual și semnează procesul-verbal de constatare al recepției momelilor 
vaccinale alături de toate părţile implicate, care constituie unul din documentele 
justificative ale plăţii; 

2) Verifică conformitatea execuţiei acţiunilor de distribuire aeriană și manuală a 
vaccinului antirabic sub formă de momeli vaccinale, precum și prin verificarea 
documentelor și a datelor primite de la prestatorul de servicii; 

3) Verifică documentația fiecărei serii de vaccin antirabic pentru vulpi, ce va fi 
distribuit aerian sau manual, conform caietului de sarcini; 

4) Verifică condiţiile de transport, depozitarea şi manipulare a vaccinului; 
5) Stabilește, împreună cu prestatorul, termenele de remediere a neconformităţilor 

constatate la locurile de depozitare a momelilor vaccinale; 
6) Identifică evenimentele care pot influenţa negativ calitatea momelilor și pot 

periclita campania de vaccinare; 
7) Stabilește, împreună cu prestatorul, termenele de remediere a neconformităţilor 

constatate la locurile de depozitare a momelilor vaccinale; 
8) Realizează împreună cu reprezentanţii firmei de distribuţie aeriană, corecţia 

finală a hărţilor/rutelor de vaccinare;  
9) Notifică începerea campaniei de vaccinare antirabică cu momeli la vulpi către 

toate instituţiile implicate şi anume: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 
Mediului, Agenția Moldsilva, Agenția de Mediu, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei 
Sociale, Agenția pentru Sănătate Publică, Societatea Vînătorilor și Pescarilor din 
Moldova, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Inspectoratul General pentru 
Situaţii de Urgenţă; 

10) Redactează materialele informative şi le postează pe site-ul ANSA (afişe de 
atenţionare, de informare, materiale informative cronologice); 

http://www.ansa.gov.md/uploads/files/Ordinele%20ANSA/2014/Ordin%20165.PDF
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11) Efectuează instruiri cu personalul responsabil din cadrul STSA și cu personalul 
prestatorului de servicii implicat în distribuirea aeriană; 

12) Verifică conformitatea planurilor de distribuţie pentru vaccinarea aeriană și 
manuală, astfel încât să poată fi verificate aleatoriu şi în orice moment pe parcursul 
campaniei; 

13) Păstrează legătura obligatorie pe toată durata desfăşurării campaniei de 
vaccinare cu STSA, furnizorul de servicii, prin adrese oficiale, precum și prin e-mail sau 
telefon, atunci când este nevoie de acțiuni rapide pentru realizarea campaniei de 
vaccinare în condiții bune; 

14) Desemnează un coordonator național al Comisiei tehnice de verificare a 
campaniei de vaccinare antirabică a vulpilor, prin Ordin al Directorului general ANSA, 
care va avea și rolul de persoană de contact între ANSA și prestatorul de servicii; 

15) Monitorizează buna desfăşurare a acţiunii, inclusiv a punctelor de risc şi a 
neconformităţilor apărute în vederea optimizării viitoarelor campanii de vaccinare la 
vulpi; 

16) Identifică evenimentele care pot influenţa negativ calitatea momelilor sau pot 
periclita campania de vaccinare; 

17) În funcţie de rezultatele evaluării eficienţei vaccinării, participă împreună cu 
experţii CRDV, în stabilirea deciziilor privind campania de vaccinare din anul curent, 
precum şi pentru acţiunile de vaccinare antirabică a vulpilor din anul următor; 

18) Analizează împreună cu Direcția tehnologii informaționale datele electronice 
criptate şi decriptate din unităţile GPS ale avioanelor, transmise de prestator, rutele şi 
traseele de zbor efectuate, distanţele parcurse de avioane în intervalele de timp 
consemnate şi înregistrate pentru fiecare zbor în parte, procesele-verbale întocmite din 
care rezultă că vaccinarea antirabică aeriană, la vulpi, a fost executată conform 
caietului de sarcini şi contractului; 

19) Întocmește și semnează raportul prin care Comisia tehnică de verificare a 
campaniei de vaccinare antirabică atestă finalizarea campaniei de vaccinare antirabică 
aeriană la vulpi şi recepţia serviciilor conform contractului și specificaţiilor caietului de 
sarcini. 

Direcția tehnologii informaționale: 
1)  Deleagă personal de specialitate în vederea participării în cadrul Comisiei 

tehnice de verificare a campaniei de vaccinare antirabică a vulpilor prin verificarea 
datelor electronice și semnează procesul-verbal de constatare, care constituie unul din 
documentele justificative ale plăţii; 

2) Analizează datele electronice criptate şi decriptate din unităţile GPS ale 
avioanelor, transmise de prestator, rutele şi traseele de zbor efectuate, distanţele 
parcurse de avioane în intervalele de timp consemnate şi înregistrate pentru fiecare 
zbor în parte, procesele-verbale întocmite din care rezultă că vaccinarea antirabică 
aeriană, la vulpi, a fost executată conform caietului de sarcini şi contractului;  

3) Întocmește și semnează raportul prin care Comisia tehnică de verificare a 
campaniei de vaccinare antirabică atestă finalizarea campaniei de vaccinare antirabică 
aeriană la vulpi şi recepţia serviciilor conform contractului și specificaţiilor caietului de 
sarcini. 

Direcția finanțe și contabilitate: 
1)  Deleagă personal de specialitate în vederea participării în cadrul Comisiei tehnice 

de verificare a campaniei de vaccinare antirabică a vulpilor la efectuarea recepţiei 
calitative şi verificarea numărului de momeli vaccinale ce vor fi distribuite aerian şi 
manual și semnează procesul-verbal de constatare al recepției momelilor vaccinale 
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alături de toate părţile implicate, care constituie unul din documentele justificative ale 
plăţii; 

2) Întocmește și semnează raportul prin care Comisia tehnică de verificare a 
campaniei de vaccinare antirabică atestă finalizarea campaniei de vaccinare antirabică 
aeriană la vulpi şi recepţia serviciilor conform contractului și specificaţiilor caietului de 
sarcini. 
 
 Secția achiziții publice 

1) Deleagă personal de specialitate în vederea participării în cadrul Comisiei tehnice 
de verificare a campaniei de vaccinare antirabică a vulpilor la efectuarea recepţiei 
calitative şi verificarea numărului de momeli vaccinale ce vor fi distribuite aerian şi 
manual și semnează procesul-verbal de constatare al recepției momelilor vaccinale 
alături de toate părţile implicate, care constituie unul din documentele justificative ale 
plăţii; 

2) Întocmește și semnează raportul prin care Comisia tehnică de verificare a 
campaniei de vaccinare antirabică atestă finalizarea campaniei de vaccinare antirabică 
aeriană la vulpi şi recepţia serviciilor conform contractului și specificaţiilor caietului de 
sarcini. 
 
 STSA: 

1) Repartizează după caz personal de specialitate în vederea participării în cadrul 
Comisiei tehnice de verificare a campaniei de vaccinare antirabică a vulpilor; 

2) Asigură depozitarea și evidența momelilor vaccinale încredințate pentru 
distribuirea manuală; 

3) Asigură distribuirea manuală a momelilor vaccinale, colaborând în acest sens cu 
Întreprinderile silvice și SVPM; 

4) Monitorizează și verifică permanent distribuirea manuală a momelilor vaccinale, 
pe baza documentaţiei şi înregistrărilor din care rezultă cantităţile de momeli 
recepționate și distribuite;  

5) Colectează datele electronice ale coordonatelor geografice de distribuire 
manuală a momelilor vaccinale; 

6) Pregăteşte protocoalele, planurile de vaccinare manuală la vizuină (25 
momeli/km²) şi hărţile cu reprezentarea densităţii mari a populaţiei de vulpi; 

7) Notifică începerea campaniei de vaccinare către toate instituţiile locale implicate; 
8) Realizează instruiri privind vaccinarea cu momeli vaccinale antirabice cu 

personal implicat în implementarea Planului măsurilor de supraveghere, control şi 
eradicare a rabiei la vulpi; 

9) Realizează campania de informare a populației; 
10)Coordonează recoltarea vulpilor pentru evaluarea eficienței postvaccinale; 
11) Asigură transportarea vulpilor către CRDV; 
12)Întocmește și transmite către ANSA formularele stabilite referitor la 

implementarea Planului măsurilor de supraveghere, control şi eradicare a rabiei la vulpi. 
 
CRDV: 
1) Desemnează personal de specialitate pentru participarea în cadrul Comisiei 

tehnice de verificare a campaniei de vaccinare antirabică a vulpilor; 
2) Participă la efectuarea recepţiei calitative şi cantitative a momelilor vaccinale ce 

vor fi distribuite aerian şi manual și semnează procesul-verbal de constatare alături de 
toate părţile implicate, care constituie documentul justificativ al plăţii; 
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3) Prelevează probe din fiecare serie de vaccin recepționată, care va fi distribuită 
aerian sau manual;  

4) Transmite  pentru realiza controlului calităţi seriilor de momeli vaccinale împotriva 
rabiei, către Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz 
Veterinar din România. 

5) Elaborează procedurile specifice privind prelevarea probelor de vulpi, pregătirea 
şi transportul acestora către laborator; 

6) Asigură evaluarea eficienţei vaccinării prin teste de laborator conform 
Programului, centralizează şi interpretează datele din tabelul cu probele prelevate de la 
vulpi pentru verificarea eficienţei vaccinării antirabice conform formularului din anexat 
nr. 8 la prezenta procedură – cod: TPVEV- 7.3; 

7) În funcţie de rezultatele evaluării eficienţei vaccinării, participă cu colaboratorii 
ANSA la luarea deciziei pentru campania de vaccinare antirabică la vulpi din anul 
respectiv, precum şi pentru acţiunile de vaccinare din anul următor; 

8) Verifică conformitatea buletinelor de analiză eliberate de producător, certificatelor 
de serie pentru medicamentele de uz veterinar eliberate de producător, certificatelor de 
eliberare oficială a seriei pentru medicamentele de uz veterinar imunologice eliberate de 
autoritatea competentă dintr-un stat membru UE conform cerinţelor EDQM (European 
Directorate for Quality Medicine), precum şi a buletinelor de analiză pentru testarea 
stabilităţii titrului viral în condiţii de teren, pentru fiecare lot de momeli vaccinale; 

9) Analizează împreună cu reprezentanții Comisiei tehnice de verificare a 
campaniei de vaccinare antirabică, datele electronice criptate şi decriptate din unităţile 
GPS ale avioanelor, transmise de prestator, privind numărul de momeli vaccinale 
distribuite aerian şi înregistrate de fiecare aparat de zbor, precum și respectarea 
condițiilor de temperatură la care pot fi administrate momelile vaccinale; 

10)Întocmește și semnează, raportul prin care Comisia tehnică de verificare a 
campaniei de vaccinare antirabică atestă finalizarea campaniei de vaccinare antirabică 
aeriană la vulpi, inclusiv recepţia serviciilor și administrarea momelilor în condițiile de 
temperatură specificate de producătorul vaccinului. 

11)Semnalează la ANSA în regim de urgenţă, orice problemă legată de vaccinul 
antirabic pentru vulpi, care ar putea afecta buna desfăşurare a companiei de vaccinare 
antirabică; 

12)  Coordonează activitatea de diagnostic al rabiei;  
13)Utilizează metodele de diagnostic în conformitate cu Manualul de Diagnostic 

OIE; 
14)Cooperează cu laboratoare internaționale ori de câte ori este nevoie. 
 

6. DESCRIEREA PROCEDURII 
Vaccinurile antirabice pentru utilizare la vulpi trebuie să fie imunogene, inofensive şi 

produse pentru principalele specii susceptibile la turbare, astfel încât să fie utilizate în 
mai multe campanii de vaccinare, stabilite pe parcursul anului. 

Vaccinul oral, înglobate în momeală, este folosit în scopul imunizării active a vulpilor 
contra rabiei pentru prevenirea infectării şi mortalităţii animalelor sălbatice. Imunitatea 
se instalează după 21 de zile de la administrare şi nu se foloseşte pentru vaccinarea 
animalelor domestice.  

Momeala antirabică este constituită dintr-un amestec furajer destinat vulpii roşcate. 
Fiecare momeală conţine clorhidrat de tetraciclină care are rol de indicator (marker) al 
ingurgitării de către speciile ţintă. Principiul imunizării constă în faptul că după 
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mestecarea capsulei care conţine virusul vaccinal în interiorul momelii, acesta pătrunde 
în mucoasa cavităţii bucale sau în tonsile.  

Ingurgitarea mai multor momeli nu este dăunătoare pentru animalele ţintă. De 
asemenea, în cazul consumului accidental, s-a constatat că vaccinul nu este dăunător 
pentru animalele domestice (câini şi pisici). 

Vaccinarea orală a vulpilor se efectuează prin distribuirea momelilor vaccinale cu 
ajutorul aparatelor de zbor (aeronave/elicoptere), pe suprafeţe întinse sau în zonele 
greu accesibile, iar în jurul localităţilor se administrează şi manual, prin colaboratorii 
Întreprinderilor Silvice și a SVPM, cu asistenţa din partea medicilor veterinari oficiali. 

Pentru prevenirea contactului direct al mâinilor cu momeala, este obligatorie 
folosirea mănuşilor din cauciuc. În cazul expunerii unor subiecţi umani la ingredientul 
activ al vaccinului, trebuie solicitat imediat asistenţă medicală şi prezentat medicului 
prospectul sau eticheta vaccinului.  

Înainte de distribuirea momelilor vaccinale se va efectua obligatoriu Campania de 
informare a populaţiei. 

 
6.1 Campania de informare privind vaccinarea antirabică la vulpi 

Campania de informare se realizează de către STSA, prin afişe de informare, 
atenţionare şi materiale informative cronologice. 

Distribuirea afişelor de informare, afişelor de atenţionare şi materialelor informative 
cronologice se realizează în localităţile de pe teritoriul raioanelor în care se aplică 
vaccinarea antirabică a vulpilor, astfel încât informaţia să poată fi adusă la cunoştinţa 
tuturor persoanelor interesate, îndeosebi fermierilor a căror animale sunt scoase la 
păşunat. 

Notificarea începerii campaniei de vaccinare cu momeli vaccinale antirabice la vulpi 
se realizează şi către instituţiile implicate în vederea colaborării pentru acţiunile de 
mediatizare şi mai ales către consilii raionale, primării,  operatori media şi alte autorităţi 
locale competente.  

Se vor organiza întâlniri între reprezentanţii desemnaţi ai STSA şi reprezentanţi ai 
Consiliilor locale, ai primăriilor, Agenției pentru Sănătate Publică, Moldsilva, Agenției de 
Mediu  şi ai asociaţiilor de vânători şi pescari de la nivel local, pentru a fi informaţi 
asupra măsurilor care se aplică şi a procedurilor, precum şi a conduitei care trebuie 
urmată în cazul în care se găsesc momeli ajunse accidental în alte zone decât cele 
prevăzute în program.  

STSA întocmeşte Acte referitoare la postarea afişelor la nivel de localitate (primărie, 
şcoală, poştă, magazine, spital, etc). 

Pentru verificarea campaniei de informare privind vaccinarea antirabică la vulpi, 
DSBA verifică postarea afişelor de către STSA. Se vor verifica în vederea constatării 
postării de materiale informative, 1% din numărul total de localităţi supuse afişării de 
materiale informative, înaintea de începerea efectivă de distribuţie aeriană. 

Informarea populaţiei în raioanele în care se efectuează distribuția aeriană, trebuie 
să fie finalizată cu cel puţin 3 zile înaintea începerii activităţii de vaccinare antirabică la 
vulpi. 

Zona în care se efectuează vaccinarea trebuie marcată corespunzător, iar 
locuitorii respectivi trebuie informaţi în mod adecvat prin afişe informative, de 
atenţionare şi materiale informative cronologice. 

 
6.2 Condiţii de manipulare şi depozitare a vaccinului 
La manipularea momelilor vaccinale antirabice trebuie respectate cu stricteţe 

condiţiile de depozitare şi transport, precum şi cerinţele specificate de producător 
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privind lanţul frigorific. 
Vaccinul trebuie transportat de la producător până la locul de depozitare, la o 

temperatură de -20ºC sau mai scăzută, cu mijloace de transport prevăzute cu instalaţii 
de producere a frigului și dispozitive de monitorizare şi înregistrare a temperaturii. 

Până când se aplică manual sau din avion, vaccinul se depozitează în spaţii 
întunecoase, la o temperatură de -20 ºC sau mai scăzută. 

În cazul momelilor pentru distribuţia manuală, transportul vaccinului de la depozitul 
CRDV până la STSA, trebuie să respecte aceleaşi condiţii frigorifice.   

La momentul efectuării vaccinării manuale, momelile ce urmează a fi administrate 
în teren sunt transportate în lăzi izoterme, împachetate în materiale termoprotectoare, 
astfel încât să fie protejate împotriva temperaturii ambientale excesive (vaccinul nu 
trebuie expus la temperaturi de peste +15 ºC).  

La temperaturi ce depăşesc +30ºC, învelişul momelii se poate dezintegra, iar titrul  
vaccinului scade în ritm rapid, cu impact negativ asupra eficienţei vaccinării.  

Vaccinul va fi distribuit numai când temperaturile atmosferice se încadrează în 
limitele specificate de producătorul momelilor vaccinale, respectiv 0ºC - +30ºC.  

Când temperatura atmosferică scade sub 0 grade sau crește peste 30 grade, 
momelile nu vor fi distribuite în teren. 

 
6.3 Supravegherea condiţiilor de depozitare ale vaccinului şi de menţinere a 

lanţului de frig în cadrul depozitului frigorific 
Condiţiile de depozitare ale vaccinului şi menţinerea lanţului de frig vor fi verificate 

zilnic de personalul desemnat să facă parte din Comisia tehnică de verificare a 
campaniei de vaccinare antirabică a vulpilor, indiferent dacă sunt sau nu programate 
activităţi de distribuţie aeriană. 

Acţiunile de monitorizare vor consta în: 
      - verificarea  modulului de comutare între sursele de alimentare (electric ↔ 

carburant) ale depozitului frigorific - acesta trebuie să fie setat în modul „AUTOMAT”; 
      - verificarea echipamentului de condiţionare a temperaturii din depozit – trebuie să 

fie setat la -250C;  
      - verificarea zilnica a temperaturii afişate pe ecranul LCD al echipamentului de frig 

cu care este dotat depozitul frigorific şi consemnarea temperaturii; 
      - în zilele în care nu se efectuează distribuţia aeriană, personalul desemnat vor 

verifica condiţiile de depozitare şi temperatura din spaţiile de depozitare de două ori pe 
zi, dimineaţa şi seara; 

      - solicitarea zilnică a termogramelor şi verificarea acestora; 
      - se va urmării ca timpii alocaţi scoaterii momelilor din depozit (pentru încărcarea 

avioanelor) să fie de scurtă durată şi se va interveni atunci când aceştia se prelungesc 
nejustificat. 

 
6.4 Constatarea abaterilor (neconformităţilor) privind asigurarea lanţului de frig 

în cadrul depozitului frigorific 
 Nu sunt considerate ca având impact negativ asupra calităţii vaccinului (asupra 
valorii imunizante a acestuia): 
        - creşterile de temperatură din interiorul depozitului frigorific pe perioade scurte de 
timp (cel mult 30 – 40 minute) datorate rulării ciclului de decongelare la instalaţia de 
producere a frigului. Se va evita pe cât posibil deschiderea depozitului în perioada în 
care instalaţia de producere a frigului rulează un ciclu de decongelare.   
        - creşterile de temperatură din interiorul depozitului frigorific, dacă sunt corelate cu 
momentele în care depozitul este deschis pentru a fi efectuată recepţia loturilor, 
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verificări de rutină, preluarea vaccinului destinat aplicării manuale sau pentru realizarea 
încărcării avioanelor. Creşterile de temperatură nu trebuie să depăşească valoarea de 
+ 50C. 
 Situaţiile în care în interiorul depozitului frigorific se constată creşteri ale valorilor 
de temperatură din alte motive decât cele menţionate la paragraful anterior, care 
depăşesc parametrii limită (de temperatură şi de timp) stabiliţi mai sus, vor fi catalogate 
ca incidente (neconformităţi). În astfel de situaţii, personalul desemnat  vor proceda la 
declanşarea unei investigaţii cu scopul de a afla cauza incidentului, intervalul de timp în 
care temperatura s-a situat în afara valorii standard de depozitare (-200C) şi evoluţia 
temperaturii în intervalul respectiv.  
 Dacă în urma apariţiei unui incident (a unei neconformităţi) care vizează 
asigurarea lanţului frigorific, se constată faptul că în depozitul sunt valori de 
temperatură mai mari de 00C, personalul desemnat deschid de urgenţă depozitul 
frigorific şi verifică starea de congelare a momelilor (a învelişului şi a conţinutului din 
blister) prin verificarea a 3 cutii sigilate (se vor verifica 3 momeli pe cutie). Se vor alege 
pentru verificare cutiile poziţionate marginal. Dacă în depozit există şi cutii desigilate 
(din care au fost distribuite momeli), se verifică suplimentar şi starea momelilor din 
aceste cutii (maximum 3 cutii, 3 momeli/cutie).  
 În situaţia în care în urma verificărilor se constată că momelile vaccinale sunt 
decongelate (învelişul şi conţinutul blisterului), se opreşte distribuirea aeriană a 
momelilor respective și se prelevează probe care se trimit la CRDV pentru verificarea 
titrului vaccinal. Numărul de momeli prelevate se stabilește de comun acord cu 
reprezentanții ANSA și CRDV.  
Distribuția aeriană a momelilor vaccinale în cauză, va putea fi reluată doar în baza 
rezultatului de laborator favorabil. În situația unui rezultat neconform, prestatorul de 
servicii are obligația de a distribui o altă cantitate de momeli egală cu cea neconformă. 
 Toate constatările (inclusiv dovezile tip foto, video) făcute cu ocazia investigării 
incidentului sunt înscrise într-un proces-verbal, care va fi semnat şi ștampilat de 
reprezentanţii ANSA şi ai distribuitorului de momeli vaccinale antirabice și apoi expediat 
către reprezentanții Comisiei tehnice de verificare a campaniei de vaccinare antirabică 
a vulpilor. 
 Toate incidentele vor fi anunţate imediat la ANSA. După finalizarea investigaţiilor 
desfăşurate la locul incidentului, toate datele obţinute vor fi transmise la adresa de e-
mail vaccinarevulpi@ansa.gov.md, pentru a fi analizate şi pentru a se dispune măsurile 
adecvate situaţiei constatate. 
 Ca măsuri de precauţie, reprezentanţii distribuitorului de momeli antirabice, vor 
avea în vedere identificarea unor alternative adecvate de depozitare a momelilor, 
pentru situaţiile în care depozitul frigorific devine impropriu stocării vaccinului şi până la 
remedierea defecţiunilor acestuia. 
 

6.5 Distribuţia aeriană 
 

Prestatorul serviciilor este responsabil cu asigurarea spaţiilor, echipamentelor şi 
facilităţilor necesare păstrării lanţului frigorific neîntrerupt până la finalizarea distribuţiei 
aeriene a întregii cantităţi de momeli vaccinale, la temperatura de -20 Cº sau mai 
scăzută. 

Spaţiile de depozitare vor fi dotate obligatoriu cu echipamente de înregistrare a 
temperaturii pe toată durata depozitării. Înregistrările privind temperaturile din spaţiile de 
depozitare vor fi realizate fără întrerupere de la momentul preluării momelilor vaccinale 
până la ieşirea ultimelor momeli vaccinale.  
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Prestatorul serviciilor de depozitare va asigura personal suficient, calificat/instruit în 
utilizarea spaţiilor, echipamentelor și facilităţilor de depozitare.     

Momelile sunt distribuite din aparatele de zbor (aeronave/ elicoptere) în 
conformitate cu documentele de zbor pregătite în acest sens, pe baza liniilor de zbor 
prestabilite. Pentru aplicare şi orientare corectă, se utilizează sistemul de navigare şi 
distribuţie direcţionată prin satelit (GPS). 

Persoanele numite şi instruite, distribuie momelile din avion într-un ritm mediu 
determinat de viteza de la sol, pe suprafeţe întinse, cu excepţia zonelor locuite, luciurilor 
de apă, zona drumurilor. 

Densitatea momelilor distribuite pe cale aeriană trebuie să fie de 25 momeli/km2. 
 
6.6 Verificarea distribuţiei aeriene 
Personalul nominalizat prin Ordinul Directorului general ANSA pentru a face parte 

din Comisia tehnică de verificare a campaniei de vaccinare antirabică a vulpilor, va 
asigura zilnic, prezenţa la aerodrom/aeroport, începând cu primul zbor şi până la 
sfârşitul ultimului zbor, al fiecărui aparat de zbor şi va verifica distribuţia momelilor 
vaccinale de către prestatorul de servicii, după cum urmează: 

1. Va verifica şi înscrie numărul de momeli existente în stoc înainte de începerea 
primului zbor. 

2. Va identifica aparatele de zbor care efectuează distribuţia aeriană a momelilor 
vaccinale după numerele de înregistrare ale acestora. 

3. Va verifica existenţa şi funcţionalitatea aparatelor de înregistrare a momelilor 
vaccinale, precum şi a  fiecărui aparat GPS de inregistrare a rutelor efectuate. 

4. Va înscrie fiecare oră de decolare şi aterizare a fiecărui avion care efectuează 
distribuţia aeriană a momelilor vaccinale, care este identificat cu un număr unic de 
înregistrare, precum şi temperatura exterioară. 

5. Va verifica şi înscrie cantitatea de momeli din avion înainte de decolare şi dacă 
mai există după aterizarea avionului. 

6. Va verifica aparatul GPS existent în fiecare avion, care înregistrează 
coordonatele GPS ale fiecărei momeli vaccinale, înainte de decolarea avionului şi după 
aterizarea lui, astfel: 

a. înainte de decolarea avionului, precum și după aterizarea lui trebuie verificat 
dacă este alimentat şi dacă functionează şi se notează distanţa setată, afişată, dintre 
momeli. 

b. după aterizarea avionului se va citi numărul de momeli de pe afisajul 
aparatului GPS. A se atenţiona operatorul să nu oprească acest aparat înainte de 
citirea lui. Dacă aparatul GPS se opreşte înainte de citire, atunci nu se vor mai putea citi 
informaţiile solicitate.    

7. Toate informaţiile de mai sus se vor completa în „Tabelul privind verificarea 
distribuţie aeriene cu momeli antirabice” – cod : VDAMA-7.3 

8. La finalul zilei, se vor colecta datele din cardurile de memorie ale fiecărui aparat 
GPS de înregistrat a coordonatelor momelilor, precum şi rutele de zbor efectuate din 
aparatul GPS al pilotului. Pentru a avea o evidenţă clară a distribuţiei aeriene a 
momelilor vaccinale, datele menţionate anterior se vor colecta şi îndosaria electronic pe 
fiecare avion la sfârşitul fiecărei zile de zbor.  

9. După aterizarea fiecărui avion, se va prelua cardul de memorie din camerele 
video montate în fiecare avion şi se va descărca în laptop. După descărcare, se va 
înapoia cardul de memorie prestatorului de servicii.  
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10. Se va face verificarea şi se va nota stocul de momeli la sfârşitul fiecărei zile de 
zbor. 

 
Pentru a se putea stoca datele electronice referitoare la momelile vaccinale 

distribuite, rutele de zbor efectuate și înregistrările video din camerele de filmat din 
avioane, se va  avea în vedere ca personalul desemnat ANSA aflați pe aerodrom, să 
dețină cel puțin un mediu de stocare extern  (hard disk extern de cel puțin 1 TeraByte). 

În cazul constatării de neconformităţi privind nerespectarea cerinţelor referitoare la 
asigurarea momelilor vaccinale antirabice, transportul de momeli, depozitarea, 
distribuţia aeriană a momelilor vaccinale, nefinalizarea campaniei în termenul prevăzut 
în contracte, se vor lua măsuri unilaterale, în funcţie de gravitatea acestor 
neconformităţi, dar numai cu acordul Comisiei tehnice de verificare a campaniei de 
vaccinare antirabică a vulpilor din România din cadrul ANSA. 

6.6 Distribuţia manuală 
Distribuţia manuală a momelilor vaccinale se va realiza de către personalul STSA, 

dar și personalul din cadrul Întreprinderile silvice și SVPM instruit de către STSA. 
STSA va preda zilnic personalului implicat, o cantitate de momeli vaccinale 

necesare distribuţiei în maxim 24 ore. 
Momelile trebuie depuse în locuri ferite de lumina solară directă. După ce s-au 

depus, trebuie acoperite cu material organic (frunze, iarbă, sol) pentru a fi protejate de 
soare sau pentru a se evita ingerarea de către păsări. În timpul anotimpurilor reci, la 
temperaturi de sub 0ºC, momelile nu trebuie depuse/distribuite în teren, deoarece după 
perforarea momelii, vaccinul îngheţat, conţinut în acestea poate să nu vină în contact cu 
mucoasa bucală şi să nu imunizeze animalul. 

În situaţia vaccinării vulpilor la vizuină, persoane numite şi instruite (vânători, 
personal silvic, îngrijitori de animale sălbatice) trebuie să localizeze vizuinile de vulpi şi 
să le înregistreze coordonatele GPS. Momelile trebuie plasate la intrarea în vizuini, în 
funcţie de numărul de vulpi existente în vizuini. Momelile vaccinale trebuie plasate pe 
întregul habitat al vulpilor. 

Distribuirea manuală a momelilor vaccinale trebuie efectuată doar în zonele în care 
există vizuini:  

         - prioritare vor fi zonele din jurul localităţilor în care au fost confirmate cazuri de 
rabie (zone rabigene) şi zona împădurită de 500 metri din jurul localităţilor; 

        - în cazurile excepţionale, în care a fost rabie confirmată în toate fondurile 
cinegetice de pe teritoriul unui raion, momelile vaccinale vor fi distribuite la vizuină în 
toate aceste fonduri; 

        - momelile vor fi distribuite şi în zonele din jurul celorlalte localităţi, a lacurilor şi 
a drumurilor publice. 

Se vor distribui manual la vizuină 25 momeli/km², după cum urmează: 
- dacă  există o vizuină/km2, vor fi distribuite în jur de 25 momeli; 
       - în cazul în care există 2 vizuini/km2, vor fi administrate manual aproximativ 12-

13 momeli/vizuină. 
Momelile vor fi amplasate la fiecare gură de intrare în vizuină, asfel încât să fie 

administrate aproximativ 10 momeli/vizuină. Momelile vor fi plasate şi pe traseele 
vulpilor, în imediata apropiere a vizuinilor. 

Timp de două săptămâni după distribuirea momelilor trebuie restricţionată circulaţia 
liberă a câinilor şi pisicilor în zona respectivă, întrucât aceste animale reprezintă 
competitori pentru momeală. De asemenea, în regiunile în care s-au distribuit momeli, 
vânătoarea va fi interzisă pentru o perioadă de 14 zile de la distribuirea acestora. 
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Pentru distribuţia manuală a momelilor vaccinale la vizuină se vor completa 
următoarele documente, ataşate:  

1. proces-verbal predare- primire momeli vaccinale de la STSA către personalul 
implicat în distribuţia manuală, conform formularului din anexa nr. 2 la prezenta 
procedură – cod PVDMV-7.3; 

2. proces-verbal de vaccinare antirabică manuală cu momeli vaccinale la vulpi, 
conform formularului din anexa nr. 3  la prezenta procedură – cod PVVAM- 7.3; 

3. coordonate de distribuţie manuală a momelilor vaccinale antirabice, conform 
formularului din anexa nr. 4  la prezenta procedură – cod: CDMV- 7.3; 

În maxim 15 de zile de la finalizarea distribuţiei manuale la vizuină, efectuată pe 
teritoriul raionului se va completa şi transmite la adresa de e-mail 
vaccinarevulpi@ansa.gov.md, coordonatele de distribuţie manuală a momelilor 
vaccinale - conform anexei 4. 

După finalizarea campaniei de vânătoare pentru fiecare campanie de vaccinare, se 
vor completa şi transmite în maxim o lună, “Locurile în care s-au efectuat vânătorile”, 
anexa 6 la prezenta procedură – cod: LEV-7.3. Documentaţia care trebuie să o conţină 
dosarele pentru distribuţia manuală a momelilor vaccinale antirabice pentru vulpi şi 
pentru campania de împuşcare a vulpilor pentru evaluarea eficienţei vaccinării va fi 
conform pct. 6.10; 

 
6.7 Testarea momelilor vaccinale antirabice 
La recepţia momelilor vaccinale antirabice, Comisia tehnică de verificare a campaniei 

de vaccinare antirabică a vulpilor prelevează probe din toate seriile de momeli 
recepţionate. 

Testarea se va efectua în cadrul Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi 
Medicamentelor de Uz Veterinar, România unde se va realiza controlul calităţii seriilor 
de momeli vaccinale împotriva rabiei . 

CRDV monitorizează titrul viral din momelile vaccinale pentru toate seriile de 
vaccinuri ce vor fi utilizate în campania de vaccinare.  

 
În timpul campaniei de vaccinare, în situaţia în care se constată întreruperi ale 

lanţului de frig în spaţiul de depozitare, se pot preleva probe din loturi alese în mod 
aleatoriu, cu scopul verificării titrului viral. 

În cazul în care după prelevarea şi analiza unor probe, extrase aleator de către 
Comisia tehnică de verificare a campaniei de vaccinare antirabică a vulpilor, din fiecare 
lot de fabricaţie, se constată în urma analizei, făcută de un laborator specializat, că 
acestea nu sunt conforme cu produsul din oferta tehnică, în ceea ce priveşte compoziţia 
calitativ - cantitativă, forma farmaceutică, particularităţi clinice, dozare, caracteristici 
imunobiologice, natură şi compoziţie ambalaj, cheltuielile serviciilor aferente întregului 
lot vor fi suportate de către furnizorul de momeli vaccinale, inclusiv cele privind 
distribuţia aeriană a lotului necorespunzător, deoarece va trebui repetată operaţiunea 
de distribuire.    

 
6.8 Prelevare probelor de la vulpile împuşcate 

6.8.1 Prelevare probelor de la vulpi suspecte de rabie 
Pentru supravegherea incidenţei rabiei la vulpi, în regiunile în care este efectuată 

vaccinarea orală, trebuie efectuată examinarea tuturor vulpilor găsite moarte şi a celor 
ucise în accidente rutiere prin IFD, iar cele suspecte de rabie și ucise se vor examina 
prin IFD și inoculare pe șoareci (bioproba) în cazul în care IFD este negativ. 
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6.8.2 Prelevarea de probe pentru determinarea eficientei vaccinării (IFD, 
tetraciclină marker și seroconversie 

După minim 45 de zile de la efectuarea vaccinării cu momeli antirabice la vulpi 
începe acţiunea de vânătoare în scopul prelevării de probe pentru testarea eficienţei 
vaccinării.   

STSA vor pune la dispoziţia Întreprinderilor silvice  și SVPM sigilii și saci rezistenți 
pentru plasarea cadavrelor de vulpi.  

Fiecare vulpe împuşcată trimisă către CRDV va fi identificată printr-un sigiliu. 
Predarea şi transportul probelor de vulpi conforme (nealterate)  la CRDV se va 

efectua conform formularului din anexa nr. 5 la prezenta procedură – cod: TPVÎEV-7.3. 
Colaboratorii Întreprinderilor silvice și vânătorii, aduc vulpile împuşcate, la STSA, 

care ulterior le transmite către CRDV în vederea evaluării vaccinării prin punerea în 
evidenţă a markerului vaccinal (tetraciclină) şi a evaluării nivelului anticorpilor antirabici 
postvaccinali. 

ANSA poate decide ca CRDV să transmită probele necesare, conform 
procedurilor stabilite către laboratorele desemnate de către Autoritatea Naţională 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor din România pentru testarea 
eficienţei vaccinării. 

Recoltarea şi prelucrarea probelor destinate examenelor de laborator, provenite 
de la vulpi împuşcate, din zonele unde s-a efectuat vaccinarea antirabică cu momeli 
vaccinale se va efectua respectând următoarele cerinţele: 

• Vulpile adulte vor fi împuşcate în campanii de vânătoare organizate (4 vulpi/100 
km²/an), după cel puţin 45 de zile de la administrarea momelilor vaccinale, în zonele în 
care s-a efectuat vaccinarea antirabică;  

• Campaniile de vânătoare, vor fi organizate de Întreprinderile silvice și SVPM cu 
notificarea STSA pentru planificarea transportului loturilor de vulpi. Campaniile de 
vânătoare se vor desfăşura fără câini de vânătoare; 

• Personalul care manipulează vulpile împuşcate va purta obligatoriu mănuşi de 
protecţie, evitând alte manopere decât cele de recoltare a vulpilor după împuşcare; 

• Vulpile împuşcate vor fi plasate în saci de plastic rezistenți care vor fi sigilați cu 
un sigiliu şi se transportă către STSA imediat după încheierea vânătorii; nu se acceptă 
vulpi în stare alterată (putrefacţie); 

• Medicul veterinar oficial împreună cu gestionarul fondului silvic, sau după caz 
reprezentantul SVPM  întocmesc cererea de analiză în care se va specifica: fondul 
silvic, data efectuării vânătorii şi modalitatea de distribuţie (aeriană sau manuală) din 
zona în care a fost împuşcată vulpea, numărul vulpilor împuşcate şi identificate, 
vaccinul utilizat şi data vaccinării, nr. de identificare al vulpii/vulpilor, nr. de vulpi tinere 
sau/şi adulte, locul de împuşcare al vulpilor (coordonate GPS), conform formularului din 
anexa nr. 6 la prezenta procedură- cod: LEV-7.3; 

• STSA va transmite cât mai curând posibil cadavrele vulpilor în întregime către 
CRDV. 

Eficienţa vaccinării antirabice, se monitorizează electronic prin intermediul 
sistemului informațional Managementul Laboratoarelor  (LIMS) de către CRDV. 

Data începerii şi finalizării campaniei de vaccinare antirabică a vulpilor, precum şi 
data începerii şi finalizării prelevării de probe în vederea evaluării eficienţei vaccinării, 
vor fi comunicate de către ANSA la CRDV şi STSA, precum și Ministerului Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și Mediului și Agenției Moldsilva. 

Direcția sănătatea și bunăstarea animalelor va totaliza  numărul vulpilor recoltate 
conform formularului din Anexa nr.7 la prezenta procedură- cod: TRV-7.3; 
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6.9 DETERMINAREA VÂRSTEI  LA VULPI 

 
Vârsta se poate determina după dentiție dar şi după alte criterii de exterior sau 

anumite modificări ale oaselor. Formula dentară la vulpe este: 
I = 3/3; C = 1/1; P = 4/4; M = 2/3; Total = 42 

Dentiţia de lapte are următoarea evoluţie: caninii apar la 15 zile, imediat ce 
animalele au început să roadă. Apoi apar incisivii laterali până la 20 zile, iar până la 30 
de zile apar incisivii mijlocaşi. Cleştii îşi fac apariţia între 25-30 zile ca şi molarii. La 
vârsta de o lună sunt apăruţi toţi dinţii, erupţia dentară durând 15 zile. Uzura dinţilor de 
lapte durează în jur de 5 zile. În momentul în care dinţii de lapte cad, se vede deja 
tuberculul central al dintelui permanent. Schimbarea dinţilor de lapte se face în ordine 
inversă apariţiei lor şi începe la vârsta de 4 luni, iar la 8 luni toată dentiţie de lapte este 
schimbată. Aprecierea vârstei după tocirea dinţilor poate fi eronată când animalele se 
hrănesc excesiv cu oase. Totuşi există unele puncte de reper astfel: 

- incisivii sunt netociţi şi albi până la vârsta de 1 an; 
- cleştii inferiori se tocesc până la sfârşitul lunii a 15-a; 
- la doi ani cleştii inferiori sunt complet tociţi, nu mai prezintă treflă; 
- la 3 ani sunt tociţi şi mijlocaşii inferiori; 
- în jurul vârstei de 8 ani toţi incisivii sunt complet tociţi şi nu mai prezintă treflă; 
 - după 5 ani determinarea vârstei este în general dificilă după criteriul dentar. 

Aprecierea după alte criterii se poate face: 
- după vârsta de deschidere a ochilor, iar la animalele bătrâne după transparenţa 

corneei, care după 8-9 ani devine opacă datorită cataractei senile; 
- după modificarea părului, după 8-10 ani apar fire albe în jurul botului şi ochilor. 

Odată cu schimbarea în totalitate a detiţiei de lapte şi apariţia dentiţiei definitive  
vulpile devin adulte. 

Maturitatea sexuală la femelă apare la vârsta de 9-10 luni. 
La masculi maturitatea sexuală se instalează la vârsta de 8-9 luni.  
Determinarea vârstei la vulpi se mai poate face şi după numărarea straturilor de 

dentină pe rădăcinile caninilor acoperiţi cu cement pe lungime, (Metoda simplă de 
determinare a vârstei la vulpile roşii, Vulpes vulpes- dupa Jana Roulichova şi Milos 
Andera - Departamentul de zoologie, Muzeul naţional de istorie naturală, Praga, 
Republica Cehă). 
 

Metoda simplă de determinare a vârstei la vulpile roşii ( vulpes vulpes) 
După Jana Roulichova şi Milos Andera - Departamentul de zoologie, Muzeul 

național (de istorie naturală), Praga, Republica Cehă, 
Este descrisa o metoda simplă de determinare a vârstei vulpilor roșii (Vulpes 

vulpes). Aceasta se bazează pe numărarea straturilor de dentină pe rădăcinile caninilor 
acoperiți cu cement pe lungime, fară anevoioasa procedura de pregătire a secțiunilor 
histologice. Metoda face posibilă estimarea exacta a speciilor de vulpi roșii începând de 
la un an . 

Fiecare determinare individuală a vârstei este o parte importantă a studiilor 
privind populația din diferite grupe de animale. În cazul vulpilor roții (Vulpes vulpes), au 
fost utilizate mai multe metode pe baza greutății corpului, a lungimii corpului, a 
dimensiunilor craniene, a greutății cristalinului, a gradului de fuziune a suturilor craniene 
sau a dezvoltării creșterii sagitale, a uzurii dinților, a ocluziunii pulpei dentale sau a 
creşterii straturilor de dentină. 
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Numărarea straturilor incrementale de ciment dentar secundar este considerată 
relativ cea mai exactă metodă. În secțiunile din rădăcinile dinților, acestea apar ca inele 
anuale caracteristice, care au o culoare opacă și pală în timpul verii și în timpul iernii, 
capătă suprafețe cu un aspect mai închis și mai transparent. 

Secţiunile longitudinale sagitale sunt mai satisfăcătoare, deoarece în secțiunile 
transverse mai simple din punct de vedere tehnic, interpretarea numărului de zone 
incrementale poate fi problematică, deoarece straturile de ciment nu sunt distanțate în 
mod uniform pe partea exterioara a rădăcinii, și prin urmare, este importantă selectarea 
unui nivel adecvat din aceasta secțiune. În timp ce exactitatea acestei metode este de 
pîna la 90%, deficienta acesteia se refera la faptul ca se consuma prea mult timp. 
Dintele trebuie decalcifiat cu 5% acid nitric (36-48 ore) si prin urmare, trebuie clătit cu 
apă (24 ore), apoi, secțiunea transversă de 20 μm grosime trebuie prelucrata cu un 
microtom de îngheţare (la - 20 grade Celsius) si trebuie colorata, utilizând tehnici 
histologice standard (hematoxilina) si in final examinate la microscop optic mărit de x 
80. 

În studiile privind structura populației de vulpi roșii din Republica Cehia, am 
utilizat o metoda mult mai simpla de  numărare a straturilor incrementale de ciment 
dentar secundar, pe baza unei acoperiri cu ciment pe lungimea rădăcinii dentale. 
Acestea au fost pregătite din unul sau doi canini superiori sau din oricare din cei inferiori 
(în cazul în care, în cazuri extreme, oricare din canini pot lipsi, se poate folosi orice 
premolar disponibil). Dintele a fost extras cu grija din maxilar (cu mâna sau cu forcepsul 
dental). Apoi, rădăcina a fost fixata manual până la aproximativ jumătate din grosimea 
ei, utilizând hârtie grunjoasa medicală de 80, apoi aceasta rădăcină trebuie finisată la 
aproximativ 400 și apoi finisata la 1200. Prepararea poate fi examinată la microscop 
stereoscopic. 
 

 
 

Fig. 1-4 - Acoperirea cu cement a rădăcinilor de canini superiori la vulpile roșii: 
1) în vârsta de 12 luni (săgeata indica începutul formării primului strat de ciment 

secundar); 
2) în vârsta de 2 ani (două linii clare, vizibile, complet formate de ciment secundar 

pe toată circumferința rădăcinii) 
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3) în vârsta de 5 ani (cinci linii închise de ciment secundar vizibile pe fiecare parte a 
rădăcinii) 

4) în vârsta de 8 ani (7 linii complet formate, cea de-a 8-a linie se poate distinge pe 
marginea exterioara a rădăcinii), mărite de 25 x, fără nicio colorare (fig. 1-4). 

Vârsta specimenelor care depășește 1 an este estimata prin simpla numărare a 
liniilor închise și prin adăugarea unui număr de luni între data de naștere estimată (în 
Europa centrală, aceasta este pe 1 aprilie, în medie Ansorge1990, data proprie) și data 
cunoscută a morții. Liniile închise sunt mai ușor de distins la marginile rădăcinii 
apropriate de vârf, deoarece acest loc este adesea distrus sau structura sa este netedă 
și sticloasă și liniile fiind insesizabile. Pentru verificarea reciprocă și o precizie sporită, 
se recomandă să se facă cel puțin două preparate din fiecare specimen. 

Principalul avantaj al metodei descrise mai sus constă în  măsurarea 
nesemnificativa a timpului și a materialului. Vârsta specimenelor se poate determina cu 
precizie considerabilă până la atingerea unei vârste mai înaintate. Un alt avantaj inerent 
al acestei metode atente în care sunt implicate materialele dintr-o colecție este acela că 
nu necesită o distrugere completă a dinților examinați  (printr-o zdrobire atentă, dintele 
se poate înlocui în maxilar fără nicio distrugere vizibilă).  

 
6.10 Dosarele referitoare la documentaţia pentru distribuţia manuală a 

momelilor vaccinale antirabice pentru vulpi şi pentru campania de împuşcare a 
vulpilor pentru evaluarea eficienţei vaccinării. 

 
Dosarul trebuie să conţină următoarele documente: 
1)  Protocole de colaborare privind implementarea Planului măsurilor de 

supraveghere, control şi eradicare a rabiei la vulpi între STSA şi administratorii 
fondurilor silvice, asociații de vînători. 

2) Documentul privind  efectivele de vulpi pe fondurile cinegetice şi repartiţia 
vizuinilor. 

3) Cotele de recoltă aprobate pe anul ......... 
4) Hărţile fondurilor cinegetice cu identificarea topografiei vizuinilor, lista şi datele de 

contact ale persoanelor care asigură paza fondurilor (nr. tel.). 
5) Procese verbale de instruire „ în cascadă”. 
6) Proces verbal predare-primire momeli vaccinale. 
7) Proces verbal de vaccinare antirabică manuală cu momeli vaccinale la vulpi 

(Anexa 3) și Coordonate de distribuire manuală a momelilor vaccinale (Anexa 4). 
 
Dosarele pe fiecare fond cinegetic se vor introduce într-o mapă care va/vor conţine 

şi actele de furnizate a momelilor vaccinale de ANSA.  
 
După începerea campaniei de împuşcare vulpi se va adăuga un dosar cu 

următoarele documente: 
- Locuri în care s-au efectuat vânători - completată; 
- Situaţia împuşcării vulpilor în scopul evaluării eficienţei vaccinării şi a efectuării 

testelor de laborator pentru confirmarea/infirmarea rabiei. 
 
În funcţie de solicitările ANSA, se vor adăuga şi alte documente la dosar 

 
 



 PROCEDURĂ SPECIFICĂ 
  PRIVIND VACCINAREA ANTIRABICĂ LA VULPI 
TRANSPORTUL, DEPOZITAREA, DISTRIBUIREA, 

TESTAREA VACCINULUI ANTIRABIC 
 CU ADMINISTRARE ORALĂ ŞI A EFICIENŢEI 

VACCINĂRII INFORMAREA POPULAŢIEI  

Cod: PS/SV-SA-01/02 

Ediția 1 

Revizia 0 

Ex. nr. 2 

Pagina 20 din 28 
 

 

7. ÎNREGISTRĂRI    

7.1 Tabelul privind verificarea distribuţiei aeriane cu momeli antirabice:– formular 
cod: VDAMA-7.3; 

7.2 Proces-verbal predare primire momeli vaccinale pentru distribuţia manuală 
de la STSA către personalul desemnat pentru distribuirea manuală- formular cod: 
PVDMV- 7.3; 

7.3 Proces-verbal de vaccinare antirabică manuală cu momeli vaccinale la vulpi– 
formular cod: PVVAM- 7.3; 

7.4 Coordonate de distribuţie manuală a momelilor vaccinale – formular cod: 
CDMV- 7.3; 

7.5 Tabel probe vulpi împuşcate pentru determinarea eficienţei vaccinării în 
fondul de vânătoare– formular cod: TPVÎEV-7.3; 

7.6 Locurile în care s-au efectuat vânătorile – formular cod: LEV-7.3; 
7.7 Totalizator al recoltărilor de vulpi în vederea realizării examenelor de 

laborator pentru determinarea eficienței vaccinării.- formular cod: TRV- 7.3; 
7.8 Tabel probe prelevate de la vulpi pentru verificarea eficienţei vaccinării 

antirabice- formular cod: TPVEV- 7.3. 
 

8. ANEXE 
Anexa 1- Tabelul privind verificarea distribuţiei aeriane cu momeli antirabice – 

cod: VDAMA-7.3; 
Anexa 2- Proces-verbal predare primire momeli vaccinale pentru distribuţia 

manuală de la STSA către personalul desemnat pentru distribuirea manuală- cod 
VDAMA-7.3; 

Anexa 3 -Proces-verbal de vaccinare antirabică manuală cu momeli vaccinale la 
vulpi– cod PVVAM- 7.3; 

Anexa 4- Coordonate de distribuţie manuală a momelilor vaccinale – cod: CDMV- 
7.3; 

Anexa 5- Tabel probe vulpi împuşcate pentru determinarea eficienţei vaccinării în 
fondul de vânătoare– cod: TPVÎEV-7.3; 

Anexa 6- Locurile în care s-au efectuat vânătorile – cod: LEV-7.3; 
Anexa 7-  Totalizator al recoltărilor de vulpi în vederea realizării examenelor de 

laborator pentru determinarea eficienței vaccinării.- cod: TRV- 7.3; 
Anexa 8- Tabel probe prelevate de la vulpi pentru verificarea eficienţei vaccinării 

antirabice- cod: TPVEV- 7.3; 
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Anexa 1  
 

TABEL VERIFICARE DISTRIBUŢIE AERIANĂ MOMELI ANTIRABICE 

 

Nr. ……/                                                            
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COMISIA TEHNICĂ DE VERIFICARE A CAMPANIEI DE  

VACCINARE ANTIRABICĂ A VULPILOR:                                                                                                                         

     

 

PRESTATOR DE SERVICII: 

Numele:                                                                                                                                                                 
Numele: 
Semnătura:                                                                                                                                                            
Semnătura și ștampila: 
Data:                                                                                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

  

FORMULAR                                      Cod: VDAMA-7.3                       Ediția 1/05.2020                                          Pag 1/ 1 
 



 PROCEDURĂ SPECIFICĂ 
  PRIVIND VACCINAREA ANTIRABICĂ LA VULPI 
TRANSPORTUL, DEPOZITAREA, DISTRIBUIREA, 

TESTAREA VACCINULUI ANTIRABIC 
 CU ADMINISTRARE ORALĂ ŞI A EFICIENŢEI 

VACCINĂRII INFORMAREA POPULAŢIEI  

Cod: PS/SV-SA-01/02 

Ediția 1 

Revizia 0 

Ex. nr. 2 

Pagina 22 din 28 
 

 

Anexa 2  
 

 
PROCES-VERBAL PREDARE PRIMIRE MOMELI VACCINALE - DISTRIBUŢIE MANUALĂ 

 

Încheiat astăzi.____________________ 

 

 

Între: 

 

Subdiviziunea teritorială pentru siguranţa alimentelor ______________________________, 

cu sediul în _______________________________________________________________, 

reprezentată prin medic veterinar oficial:_____________________________________________ 

şi dl.:________________________________________________________________________, 

având funcţia de ______________________________________________________________, 

în cadrul _____________________________________________________________________ 

 

cu ocazia predării - primirii unui nr. de …………............  doze vaccin antirabic 

pentru vulpi sub formă de momeli vaccinale, seria___________________________, 

valabilitatea___________________,  

Momelile vor fi distribuite manual la o dată ce va fi stabilită de comun acord, cu 

asistenţă din partea medicului veterinar oficial. Până la distribuire, momelile vor fi 

păstrate la o temperatură constantă de -20ºC. 

S-a încheiat prezentul proces – verbal in 2 (două) exemplare. 

 

Am predat,                                                                                                                                                                                        

 

 

Am primit, 
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Anexa 3  
 

PROCES-VERBAL DE VACCINARE ANTIRABICĂ MANUALĂ CU MOMELI VACCINALE LA VULPI  

 

Încheiat astăzi___/___202... 

 

Subsemnatul medic veterinar oficial    _______________________________, din cadrul STSA  

_______________________________________ 

 

astăzi am procedat în prezenţa personalul implicat în distribuţia manuală 

dl________________________________________________responsabil cu administrarea momelilor vaccinale din 

cadrul __________________________________________________în arialul_____________________ cu 

suprafața de ____________________(Km2) la: 

4. Identificarea numărului de vizuini vulpe active______________________________ 

5. S-au aplicat momeli vaccinale la un număr de vizuini___________ 

6. Coordonatele GPS ale vizuinii (grade zecimale) si localitatile in conformitate cu CDMV- 7.3- 

„Coordonatele geografice ale locului de distribuire manuala a momelilor vaccinale”, anexat 

7. Nr. vulpi estimat la vizuinile active  identificate________________ 

8. Nr. vulpi estimat la vizuinile unde s-au aplicat momeli__________ 

9. Nr. total de momeli administrate______________________buc; 

10. Au fost aplicate afise de avertizare în localitatile limitrofe de aplicare a momelilor vaccinale si traseelor 

turistice. 

              DA                                                             NU  

Denumire localităţi (în cazul în care se va bifa DA se vor trece localităţile):___________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

La data administrării momelilor vaccinale au fost constatate 

următoarele_______________________________________ 

1.date despre alte carnasiere competitive din zonele vaccinate: _____________________________________ 

 

 

2. starea vremii (ex.: înnorat, ploaie, soare/caniculă, TºC estimată) ___________________________________ 

3.altele (localitatile în care s-a constatat absenţa materialelor informative, s.a.....):________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Administrarea momelilor s-a realizat cu respectarea instrucţiunilor de folosire, personalul a folosit mănuşi de 

protecţie. 

Momelile vaccinale au fost transportate în containere izoterme până la locul administrării. 

 

 

DIN PARTEA STSA,   _________________________________________                              

 

 

Personalul implicat în distribuţia manuală____________________________________ 

        

 
 
 
 

FORMULAR                                               Cod: PVVAM- 7.3                       Ediția 1/05.2020                               Pag 1/ 1 

 



 PROCEDURĂ SPECIFICĂ 
  PRIVIND VACCINAREA ANTIRABICĂ LA VULPI 
TRANSPORTUL, DEPOZITAREA, DISTRIBUIREA, 

TESTAREA VACCINULUI ANTIRABIC 
 CU ADMINISTRARE ORALĂ ŞI A EFICIENŢEI 

VACCINĂRII INFORMAREA POPULAŢIEI  

Cod: PS/SV-SA-01/02 

Ediția 1 

Revizia 0 

Ex. nr. 2 

Pagina 24 din 28 
 

 

Anexa 4  
COORDONATE DE DISTRIBUŢIE MANUALĂ A MOMELILOR VACCINALE ANTIRABICE 

 

Coordonatele geografice ale 
locului de distribuire manuala a 

momelilor vaccinale 

Campania …. 
202.... 

Nr.curent al 
locului de 
distribuire 
al momelii 
(in ordinea 
cronologica 

a 
distribuirii) 

Arealul din care face 
parte locul 

administrarii 
momelii) 

Localitatea cea 
mai apropiata de 

locul de 
distributie 

Raionul 

Latitudine GPS 
locului de 
distributie 

(obligatoriu) 

Longitudinea GPS 
locului de 
distributie 

(obligatoriu) 

Data/perioada 
distribuirii 
momelilor 
vaccinale 

Nr. momeli 
distribuite 

Observatii (se va 
trece tipul locului in 

se administreaza 
momeli si numarul 

lor) 

EXEMPLU cum se completeaza ( acest rand se va sterge, este doar informativ)  

 

1 
Trupul de pădure 

manta V  Manta Cahul 48.1822317 27.386339  11 
malul drept al râului 

Nîrnova 

2 
Extravilanul s. 

Cobani Cobani  Taraclia 48.182317 27.38339  15 Malul iazului 

3 
Extravilanul s. 

Cobani Cobani  Taraclia 48.182317 27.38339  15 
Marginea localității 

cobani 

  TOTAL             
 

Șef STSA: 
 
Sef Secție supraveghere sanitar-veterinară:                                                                           Responsabil prelevare date....................................................................... 
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Anexa 5  
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Anexa 6 
 

LOCURILE ÎN CARE S-AU EFECTUAT VÂNĂTORILE 
 

Locurile în care s-au 
efectuat vânătorile 

Campania de 
vaccinare…………

….. 
perioada........... 

Anul…... 

Campania de împuşcare 
vulpi perioada……… 

Nr.curent 
(în ordinea 
cronologic

ă a 
vânătorii) 

Localitate (se 
va completa 

cea mai 
apropiată de 

locul de 
vânătoare) 

Raionul 

Numele FS 
din care face 

parte locul 
vânătorii 

Latitudine 
locului de 
împuşcar

e 

Longitudine
a locului de 
împuşcare 

Data 
împușcării 

Nr. vulpi 
împuşcate 

Observaţii (se 
va trece tipul 
locului în care 
s-a efectuat 
vânătoarea) 

         

         

         

                 

 
Responsabil prelevare date :                                                                                                               Data:  
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Anexa  7 

 
Totalizator al recoltărilor de vulpi 

 în vederea realizării examenelor de laborator pentru 

 determinarea eficienței vaccinării. 

 
Anul____________ 
 

Nr.  Raionul  

Campania de vaccinare prin 
distribuție aeriana* 

Data începerii  
campanii de 
împușcare a 

vulpilor 

 Total nr. vulpi 
împușcate pentru 

anul 2020  data începerii  data finalizării 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

TOTAL  
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Anexa 8 
 

TABEL PROBE PRELEVATE DE LA VULPI 
PENTRU VERIFICAREA EFICIENŢEI VACCINĂRII ANTIRABICE 

 
Cererea de analiza     Nr............./Data............ 
 

Data vaccinării  ………………………………………………. 

Vaccin ................ Lot…….....…/ Val.……… 

Perioada 

recoltării ………………………………………………. 

 

Nr. crt. 
Cod  identificare 

animal 

Categoria de 

vârsta 
Raionul  Localitate Proprietar  

Locul de împușcare a 

vulpilor (coordonate 

GPS) 
Provenienţa 

probei 

(Fond silvic) 

Tip probe* 

Latitudin
e 

Longitudin
e 

Mandibulă 
Lichid 

toracic 

                      

                      

                      

                      

 
*se bifeaza ambele tipuri de probe 

 
Sef laborator                                                                                                                                                                                                             Responsabil analize 
(Nume si prenume / Semnătura)                                                                                                                                                                       (Nume si prenume / Semnătura) 
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