Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspective

MEDICINĂ VETERINARĂ ȘI SIGURANȚA
PRODUSELOR ANIMALIERE
ASPECTE LEGISLATIVE PRIVIND NORME ALE
REZIDUURILOR DE MEDICAMENTE
ÎN PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ
Burlacu Svetlana, Enciu Valeriu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova, mun.Chișinău, Republica Moldova,
svetlanaburlaku24@gmail.com
Abstract: Veterinary drugs are widely used in raising animals and birds in
preventing diseases that may occur, for treatments, but also for increasing muscle mass. If
administration doses and waiting periods are not observed, residues may be detected in
foodstuffs obtained from them.
The competent authorities of the Republic of Moldova are responsible for
monitoring the use of substances for this purpose and apply systematic controls and
monitoring programs to determine compliance with the provisions of legislative acts and
to know the situation in the field.
For the regulation of residues of various veterinary medicinal substances, by experts
and specialists with competence in the field, rules and limits have been developed and adopted
by regulatory documents as directives, regulations. The given documents have been published
and proposed for use in all countries wishing to be governed by them.
In this study, we are performed on regulatory acts in the Republic of Moldova on
residues of veterinary drugs in food of animal origin and the specific requirements of
certain groups of substances with a major impact on consumer health. The current
information of modification or change in the context of the new requirements is presented,
as well as the planned implementation stage.
Keywords: veterinary drugs, regulatory documents, requirements, government
decision, directive.
INTRODUCERE
Creșterea animalelor și păsărilor este un sector complex de producție alimentară
care include o mare diversitate de specii și rase. Diferite grupuri de animale de crescătorie
și păsări joacă roluri diferite în alimentație și nutriție, dar și de asemenea, sunt mărfuri
importante în comerț internațional. Ele sunt de o importanță majoră în asigurarea
alimentației și nutriției naționale, securitatea alimentară a țării, satisfacerea cererii pieței
internaționale și contribuie la formarea mijloacelor de trai rurale. Înțelegerea tedințelor de
producție poate aduce contribuții pentru dezvoltarea viitoare a subsectoarelor și crearea
strategiilor necesare susținerii lor de dezvoltare [8].
Сu intentnsificarea și industrializarea proceselor de creștere a apărut necesitatea
prevenirii infecțiilor, aplicării măsurilor de biosecuritate, implementarea practicilor de control
în asistența medicală la întreținerea animalelor și păsărilor. Aceste obiective sunt esențiale în
controlul bolilor și infecțiilor, însă ele se implementează cu ajutorul utilizării medicamentelor
și a furajelor medicamentoase. Practica dată, în decursul unei perioade îndelungate, a adus la
dezvoltarea și răspândirea rezistenței la multe preparate medicamentoase ca în consecință să
elaborăm măsuri pentru minimalizarea acestor acțiuni și riscuri [8].
Siguranța alimentelor și a furajelor trebuie asigurată în cadrul global al lanțurilor
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de aprovizionare din ce în ce mai complexe. Pentru a garanta aspectele menționate,
autoritățile multor țări depun eforturi în diverse cercetări pentru dobândirea de date la
dezvoltarea unor tehnologii noi pentru a crea abordări inovatoare în îmbunătățirea
măsurilor de prevenire a bolilor cu limitarea nevoii utilizării de medicamente [7].
Legislația referențială direcției de medicamente veterinare este în mare măsura un reper
important în controlul și monitorizarea datelor, în evaluarea consecințelor și aplicarea
măsurilor de remediere. Cu depunerea eforturilor pentru implementarea acțiunilor concrete cu
valoare adăugată la nivelul țării, care se vor dezvolta și consolida, cu respectarea tuturor
cerințelor se pot obține rezultate acceptate a folosirii preparatelor în regim reglementat [7].
MATERIAL ȘI METODĂ
Lucrarea aduce informaţii la zi al stadiului actual de cunoaştere a celor mai
importante aspecte ale actelor legislative, adoptate în Republica Moldova, referitoare
domeniului cerințelor de control pentru utilizarea medicamentelor veterinare, efectuării
monitorizării și evaluării conformității cu cerințele stabilite.
Cu globalizarea lanțurilor de aprovizionare cu alimente și furaje din ce în ce mai
complexe, și informațiile pentru prezentul domeniu sunt în continuă schimbare, trebuie
reflecttată starea sa actuală cunoscută de noi pentru moment. Accentuarea se va face pe
programele de supraveghere și monitorizare desfășurate de structurile guvernamentale
competente din domeniul siguranței alimentelor.
Legea nr.113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor și a cerințelor generale
ale legislației privind siguranța alimentelor asigură un cadru normativ aliniat la standardele
internaționale și la cerințele de comunicare și gestionare a riscului. Legea stabilește
instrumentele necesare pentru asigurarea unui nivel înalt de protecție a sănătății omului și a
intereselor consumatorilor în raport cu produsele alimentare, inclusiv practici echitabile în
comerțul alimentar. Legea prevede abordarea trasabilității conform principiului „de la furcă la
furculiță”, aplicabilă la toate etapele de producție, procesare și distribuire a produselor
alimentare și hranei pentru animale, precum și obligațiile operatorilor din businessul alimentar
în ceea ce privește conformarea la cerințele relevante, stabilite pentru produsele alimentare și
hrana pentru animale, importurile și exporturile. Legislația cuprinde mai multe acte normative
care au fost armonizate cu Regulamentele și Directivele Europene pentru a fi în același sistem
de cooperare cu țările domeniului de comerț extern.
Obiectivele principale ale armonizării și implementării legislației Europene vin să
asigure deschiderea către piețele europene, extinderea comerțului cu mai multe și diverse
produse. Cerințele și standardele europene și din alte țări privind produsele alimentare de
origine animală și vegetală sînt extinse constant, iar informația trebuie să ajungă la
producătorii locali.
La moment, dintre produsele de origine animală sunt permise către export în Uniunea
Europeană mierea de albine și, de curând, produsele lactate. Din obiectivele propuse de
autoritățile naționale următoarele mărfuri care trebuie să primească statutul de export sunt
carnea de pui și ouăle de găină. Pentru a atinge acest obiectiv este necesar de a ajusta cerințele
statului în domeniile date la cerințele exportului, ceeea ce în prim plan sunt actele normative,
care sunt în mare parte armonizate, dar nu și implementate la nivelul necesar.
Cele mai importante din reglementările normative sunt cerințele pentru controlul
utilizării preparatelor medicamentoase la creșterea animalelor și păsărilor, și la acest
capitol se referă documentele:
- Hotărârea de Guvern nr.195 din 24.03.11 pentru aprobarea Regulamentului
privind măsurile şi procedurile de stabilire a limitelor maxime admise de reziduuri ale
substanţelor farmacologic active în produsele alimentare de origine animală;
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- Hotărârea de Guvern nr.298 din 27.04.2011 pentru aprobarea normei sanitarveterinare privind măsurile de supraveghere şi control al unor substanţe şi al
reziduurilor acestora la animalele vii şi la produsele lor, precum şi al reziduurilor de
medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală;
- Hotărârea de Guvern nr.942 din 11.10.2010 pentru aprobarea Normei sanitarveterinare privind interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal sau
tireostatic şi a substanţelor β-agoniste în creşterea animalelor;
- Regulamentul CE nr.37/2010 privind substanţele active din punct de vedere
farmacologic și clasificarea lor în funcţie de limitele reziduale maxime din produsele
alimentare de origine animală.
Regulamentul CE 37/2010 este aprobat prin ordinul Agenției Naționale pentru
Siguranța Alimentelor nr.5 din 13.01.2021.
REZULTATE ȘI DISCUȚII
Rolul Hotărârii de Guvern Nr.195/2011 din 24.03.2011 - aprobă Regulamentul
privind măsurile şi procedurile de stabilire a limitelor maxime admise de reziduuri ale
substanţelor farmacologic active în produsele alimentare de origine animală Publicat:
01.04.2011 și
armonizează prevederile Regulamentului (CE) nr. 470/2009 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 6 mai 2009.
Aspecte-cheie. Prezenta Hotărâre este constituită din VI capitole care expun
cerințele privind înregistrarea preparatelor medicamentoase și stabilirea limitelor admise.
Capitolul I conţine cerinţe şi proceduri de stabilire:
1) a concentraţiei maxime admise de reziduuri ale unei substanţe farmacologic active în
produsele alimentare de origine animală (în continuare – limita maximă admisă de
reziduuri);
2) a nivelului reziduurilor unei substanţe farmacologic active în anumite substanţe pentru
care nu s-a stabilit o limită maximă admisă de reziduuri (în continuare – valoarea de
referinţă) în cadrul programului de monitorizare şi control;
3) a nivelului reziduurilor de anumite substanţe cu efect hormonal sau tireostatic şi al
substanţelor β-agoniste interzise pentru a fi administrate animalelor de la care se obţin
produse alimentare, și explică sensul noțiunilor utilizate în text.
Capitolul II face referire la evaluarea și gestionarea riscurilor, formularea
recomandărilor privind gestionarea lor : ”pentru asigurarea unui nivel înalt de protecţie a
sănătăţii publice, garantarea lipsei efectului negativ al produselor medicinale veterinare
asupra sănătăţii publice, sănătăţii şi bunăstării animalelor”. Trebuie luate în considerare
limitele maxime admise de reziduuri ale unei substanţe farmacologic active într-un produs
alimentar, pentru alte produse alimentare derivate din aceeaşi specie sau limitele maxime
admise de reziduuri ale unei substanţe farmacologic active la una sau mai multe specii,
pentru specii diferite de animale, în scopul de a garanta disponibilitatea produselor
medicinale veterinare autorizate pentru tratarea bolilor la animalele de la care se obţin
produse de origine animală şi asigurarea unui nivel înalt de protecţie a sănătăţii publice.
La evaluarea ştiinţifică a riscurilor, se va lua în considerare metabolismul şi eliminarea
substanţelor farmacologic active din organismul animalelor respective, tipul de reziduuri
şi cantitatea acestora care poate fi ingerată de către oameni pe parcursul unei vieţi fără un
important risc pentru sănătatea publică, exprimată în doză zilnică acceptabilă. O mare
importanță le au constatările ştiinţifice relevante și abordările alternative referitoare la
doza zilnică acceptabilă care tot trebuie luate în considerare.
Capitolul III explică cum se execută reexaminarea unui aviz iar în Capitolul IV se
face referire la clasificarea substanţelor farmacologic active:
- instituţiile responsabile clasifică substanţele farmacologic active care fac obiectul unui
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aviz cu privire la limita maximă admisă de reziduuri şi care sînt destinate includerii într-un produs
biocid utilizat la creşterea animalelor în funcţie de dispoziţiile specifice referitoare la condiţiile de
utilizare a substanţelor clasificate. Clasificarea dată prevede o listă cu substanţele farmacologic
active şi categoriile terapeutice cărora le aparţin și stabileşte legătura fiecărei substanţe, după caz,
cu anumite produse alimentare sau specii de animale cu indicarea:
a) limitei maxime admise de reziduuri;
b) limitei maxime admise provizorii de reziduuri;
c) absenţei necesităţii de stabilire a limitei maxime admise de reziduuri;
d) interdicţiei privind administrarea unei substanţe.
Limita maximă admisă de reziduuri se stabileşte în cazul în care aceasta este
necesară pentru protecţia sănătăţii umane, în baza avizului instituţiilor responsabile.
Capitolul V desfășoară cerințele de administrare a substanţelor la animalele de la
care se obţin produse alimentare. Principalul reper este că: numai substanţele
farmacologic active pentru care este stabilită legătura fiecărei substanţe, după caz, cu
anumite produse alimentare sau specii de animale cu indicarea limitei maxime admise de
reziduuri, limitei maxime admise provizorii de reziduuri sau absenţei necesităţii de
stabilire a limitei maxime admise de reziduuri pot fi administrate animalelor productive.
Capitolul VI stabilește că: se consideră neconforme şi interzise pentru import şi
plasare pe piaţă produsele alimentare de origine animală în care se conţin reziduuri ale
unei substanţe farmacologic active:
1) clasificată şi pentru care este indicată limita maximă admisă de reziduuri, limita
maximă admisă provizorie de reziduuri sau absenţa necesităţii de stabilire a limitei maxime
admise de reziduuri – în cazul în care limita maximă admisă de reziduuri este depăşită;
2) neclasificată şi pentru care nu este indicată limita maximă admisă de reziduuri, limita
maximă admisă provizorie de reziduuri sau absenţa necesităţii de stabilire a limitei maxime
admise de reziduuri, cu excepţia cazului în care au fost stabilite valori de referinţă pentru
substanţa respectivă şi nivelul reziduurilor nu atinge sau nu depăşeşte aceste valori de referinţă.
Rolul Hotărârii de Guvern Nr.298/2011 din 27.04.2011- armonizează norma
sanitar-veterinară privind măsurile de supraveghere şi control al unor substanţe şi al
reziduurilor acestora la animalele vii şi la produsele lor, precum şi al reziduurilor de
medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală și prevederile Directivei
Consiliului nr. 96/23/CE din 29 aprilie 1996.
Aspecte cheie. Prezenta HG prevede monitorizarea anumitor substanţe şi reziduurile acestora în animalele vii și produsele de origine animală, și se referă la următoarele grupe de substanțe pentru care sunt stabilite limite admisibile de reziduuri:
1) grupa A - substanţe cu acţiune anabolică şi substanţe neautorizate:
a) stilbene, derivaţi ai stilbenelor, precum şi sărurile sau esterii lor;
b) agenţi antitiroidieni;
c) steroizi;
d) lactone resorcilic de acid, inclusiv zeranol;
e) β-agoniste;
f) substanţe neautorizate pentru utilizare de către animalele productive cum ar fi:
Aristolochia spp. şi preparatele obţinute din aceasta, cloramfenicol, cloroform,
clorpromazină, colchicină, dapsonă, dimetridazol, metronidazol, nitrofurani (inclusiv
furazolidonă), ronidazol;
2) grupa B - medicamente veterinare, inclusiv substanţe neautorizate care ar putea
fi utilizate în scopuri veterinare şi contaminanţi:
a) substanţe antimicrobiene, inclusiv sulphonomides, chinolone;
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b) alte medicamente de uz veterinar, inclusiv: antihelmintice; anticoccidiene şi
nitroimidazol; carbamaţi şi piretroizi; sedative; medicamente antiinflamatorii nesteroide
(AINS); alte substanţe farmacologic active;
c) alte substanţe contaminante şi de mediu, cum ar fi: compuşi organocloruraţi,
inclusiv bifenilii policloruraţi (PCB), dioxinele, furanii, bifenilii polucloruraţi, compuşi
organofosforici, metale grele, micotoxine, coloranţi, alte substanţe.
Prezentul document stabilește etapele necesare care trebuie implementate de către
autorități pentru a efectua controlul în acest domeniu. Cum se va elabora un program de
monitorizare a reziduurilor de substanțele menționate, principiile de clasificare a produselor,
stabilirea numărului de probe în funcție de cantitatea de produs fabricat. Ponderea substanțelor
în program conform numărului de probe analizate, strategia și frecvența recoltării de probe.
Hotărârea nr.298 mai specifică și responsabilitățile fiecărei structuri în prezentul program și
rolul operatorilor de întreprinderi, cerințele de implementare și respectare a prezentei norme.
Efectuarea controalelor oficiale va fi executată de către Agenția Națională pentru Siguranța
Alimentelor prin sondaj în stadiul de fabricare a produselor la:
- substanţele cu acţiune anabolică şi a substanţelor neautorizate: stilbene, derivaţi
de stilbenelor, precum şi sărurile sau esterii lor, agenţi antitiroidieni, steroizi, lactone
resorcilic de acid, inclusiv zeranol, β-agoniste, a substanţele neautorizate animalelor
productive pentru utilizare cum ar fi: aristolochia spp. şi preparatele obţinute din aceasta,
cloramfenicol, cloroform, clorpromazină, colchicină, dapsonă, dimetridazol, metronidazol, nitrofurani (inclusiv furazolidonă), ronidazol, precum şi în stadiul de manipulare,
depozitare, transport, distribuţie, vînzare sau achiziţionare, în timpul producerii și
distribuției hranei pentru animale pe tot fluxul tehnologic.
Rolul HG nr.942 din 11.10.2010 – aprobă Norma sanitar-veterinare privind
interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal sau tireostatic şi a substanţelor
β-agoniste în creşterea animalelor și transpune prevederile Directivei Consiliului Uniunii
Europene nr. 96/22/CE din 29 aprilie 1996.
Aspecte-cheie. Hotărârea data interzice:
1) plasarea pe piaţă: a) a substanţelor tireostatice, stilbenilor, derivaţilor de stilbeni,
sărurilor şi esterilor acestora, estradiolului 17-β şi derivaţilor esterificaţi ai acestuia, în scopul
administrării la animale din orice specie; b) a substanţelor β-agoniste în scopul administrării
acestora la animalele a căror carne şi produse sînt destinate consumului uman, cu excepţia
utilizării autorizate în condiţiile şi în scopurile specificate în prezenta Normă sanitar-veterinară;
c) a substanţelor cu acţiune androgenică, gestagenică şi estrogenică (cu excepţia estradiolului
17-β şi derivaţilor esterificaţi ai acestuia), cu excepţia utilizării autorizate în condiţiile şi în
scopurile specificate în prezenta Normă sanitar-veterinară;
2) deţinerea în cadrul exploataţiei a animalelor tratate cu medicamente veterinare
menţionate în prezentul punct, cu excepţia celor aflate sub control oficial, precum şi a
tuturor medicamentelor veterinare menţionate în prezentul punct, cu excepţia deţinerii lor
autorizate de către medicul veterinar de liberă practică sau liberă practică împuternicit şi
sub controlul sanitar-veterinar oficial; 3) aplicarea tratamentului zootehnic, prevăzut de
prezenta Normă sanitar-veterinară, animalelor productive, inclusiv în timpul perioadei de
îngrăşare şi animalelor reproducătoare la sfârşitul perioadei reproductive.
Rolul Regulamentului CE nr.37/2010 din 22 decembrie 2009 privind substanţele
active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcţie de limitele reziduale
maxime din produsele alimentare de origine animală - prevede clasificarea substanţelor
farmacologic active pe baza evaluării știinţifice a siguranţei lor, și implementarea unei
proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de produse
medicinale veterinare în alimentele de origine animală.
Aspecte-cheie. Anexa I conţine substanţele pentru care a fost fixată o limită
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maximă de reziduuri, anexa II conţine substanţele pentru care nu a fost necesar să se
fixeze o limită maximă de reziduuri, anexa III conţine substanţele pentru care a fost fixată
o limită maximă provizorie, iar anexa IV conţine substanţele pentru care nicio limită
maximă nu poate fi fixată, deoarece reziduurile, indiferent de limita lor, constituie un
pericol pentru sănătatea umană.
În scopul simplificării, este necesar ca aceste substanţe farmacologic active și
clasificarea lor în funcţie de limitele maxime de reziduuri să fie integrate într-un
regulament al Comisiei. Datorită faptului că respectă sistemul de clasificare prevăzut în
Regulamentul (CE) nr. 470/2009, această clasificare ar trebui să fie luată în considerare și
cu privire la posibilitatea administrării respectivelor substanţe farmacologic active
animalelor de la care se obţin alimente.
Informaţiile existente privind clasificarea terapeutică a substanţelor farmacologic active
menţionate în anexele la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 ar trebui să fie încorporate într-o
coloană în cadrul clasificării terapeutice a substanţelor. (4) Pentru a facilita utilizarea, toate
substanţele farmacologic active ar trebui să fie enumerate în ordine alfabetică într-o anexă. Din
considerente de claritate, ar trebui întocmite două tabele separate: unul pentru substanţele
autorizate, menţionate în anexele I, II și III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90, și unul pentru
substanţele interzise, menţionate în anexa IV la regulamentul menţionat anterior. Limitele
maxime provizorii de reziduuri pentru substanţele farmacologic active, stabilite în anexa III la
Regulamentul (CEE) nr. 2377/90, a căror perioadă de aplicare s-a încheiat, nu ar trebui să fie
încorporate în prezentul regulament.
După consultarea documentelor și cerințelor în vigoare se poate afirma, că efectele
nedorite ale contaminarii produselor alimentare cu medicamente veterinare asupra
sănătății consumatorilor pot fi directe și pot ajunge la manifestări de tip toxic. La fel,
efectele indirecte creează posibilități majore pentru dezvoltarea microorganismelor
rezistente la antibiotice. Evaluarea riscurilor la care sunt supusi consumatorii, pe baza
concentrațiilor determinate în studiile de laborator, cu dozele zilnice acceptabile sau cu
limitele săptămânale sunt stabilite de Organizația Mondială a Sănătății, pentru fiecare
medicament elementar determinat.
CONCLUZII
1. Protecția și îmbunătățirea sănătății umane este un domeniu în care statul are
competența de a sprijini, coordona sau să completeze acțiunile operatorilor în domeniul
producerii, distribuției și vânzărilor în ceea ce privește calitatea și siguranța medicamentelor, și a furajelor pentru animale;
2. Asigurarea faptului că instrumentele de reglementare care contribuie la lupta
împotriva utilizării nejustificate a substantelor medicamentoase sunt utilizate la maximum
potențial, în special prin adoptarea legislației privind medicamentele veterinare, privind
hrana pentru animale și punerea în aplicare a legislației privind sănătatea animalelor;
3. Implementarea măsurilor naționale pentru utilizarea dirijată a antimicrobienelor și
prevenirea infecțiilor;
4. Îmbunătățirea cunoștințelor despre contribuția substanțelor medicamentoase
asupra mediului, prin analiza aprofundată a prezenței lor în mediu, nivelurile potențial
dăunătoare și influența lor posibilă la dezvoltarea efectelor nedorite și adoptarea măsurilor
adecvate de monitorizare;
5. Acțiunile prevăzute în activitățile de supraveghere și control oficial efectuate de
către autoritățile de competență trebuie să aducă rezultate ale minimalizării de folosire a
medicamentelor și furajelor medicamentoase în hrana animalelor și păsărilor.
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4. Hotărârea de Guvern nr.1150 din 20.12.2017 cu privire la aprobarea Strategiei în domeniul
siguranței alimentelor pentru anii 2018-2022;
5. Legea nr.113 din 18.05.2012 cu privire la stabilirea principiilor și a cerințelor generale ale
legislației privind siguranța alimentelor;
6. Regulamentul CE nr.37 din 22.12.2009 privind substanţele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcţie de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de
origine animală., art.1.;
7. http:// europa.eu.int/eur-lex/en/index.html, cadrul legislativ al Uniunii Europene - accesat - iunie 2021;
8. http:// publications.europa.eu, publicatii, accesat - iunie 2021;
9. http:// www.efsa.eu – autoritatea europeană competentă în domeniul siguranţei alimentare,
accesat - iunie 2021.
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