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Specialistul modern trebuie să fi e bine informat referitor la principiile de bază ale producerii 
alimentelor și a tratării lor sigure. Producătorul trebuie să urmărească realizarea corectă a 
trasabilității produselor horticole și alimentare – adică verifi carea produsului de la origine 
până la procesare, ambalare, transport, depozitare, comercializare. Într-o agricultură durabilă 
se ține cont de noile tehnici ale ingineriei, pentru a elimina factorii de risc din anumite puncte 
ale lanţului alimentar complex care include: producţia, procesarea, transportul și consumul, a 
drumului parcurs de la producător la consumator. 

Siguranţa alimentară constă în respectarea normelor igienico-sanitare în procesul de pro-
ducţie pentru a garanta sănătatea populaţiei prin consumul de alimente sigure din punct de 
vedere sanitar: al salubrităţii, prospeţimii și al valorii nutritive a alimentelor. 

Republica Moldova își apropie treptat legislația sa în domeniul sanitar și fi tosanitar de 
legislația Uniunii Europene (anexa 1). 

Lanţul alimentar benefi ciază de o legislaţie internaţională privind standardele de calitate, 
printre care menționăm:

• Legislaţia UE transpusă în legislaţia naţională privind igiena și siguranţa alimentelor, 
referitoare la modul de transportare și depozitare;

• Normele Organizaţiei Internaţionale de Standardizare (ISO), care conţin un capitol re-
feritor la depozitarea și livrarea produselor alimentare;

• Codex Alimentarius, înfi inţat în 1962 de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (World 
Health Organization, WHO) și Organizaţia Mondială pentru Alimentaţie și Agricultură 
(Food and Agriculture Organization, FAO). 

Astfel, principalele sisteme utilizate în siguranţa alimentelor sunt:

• Sistemul de “Bune Practici de Producţie” (Good Manufacturing Practices, GMP), ce impun 
condiţiile și procedeele de prelucrare a alimentelor, asigură o calitate constantă și o 
siguranţă ridicată a alimentelor.

• Sistemul de “Bune Practici de Igienă” (GHP).

• Analiza riscurilor de alterare a alimentelor și stabilirea “Punctelor Critice de Control” (Ha-
zard Analysis and Critical Control Points, HACCP), ce se concentrează asupra identifi cării 
riscurilor potenţiale și a controlului acestora, în timpul procesului de producţie.

• Aplicarea unui sistem de “Standarde de Asigurare a Calităţii” (Quality Assurance Stan-
dards), stabilite de către Organizaţia Internaţională de Standardizare (International 
Standards Organization, ISO).

În anexe sunt oferite extrase din experiențele internaționale la acest subiect (anexa 2, 3).

Defi niţia dată de “Codex alimentarius” este aceea că aliment înseamnă orice substanţă sau 
produs, indiferent dacă este prelucrat, parţial prelucrat sau neprelucrat, dacă se intenţionea-
ză sau dacă este așteptat să fi e consumat de oameni.

Generalităţi
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Capcane-insecticide – dispozitive electrice, dotate cu surse de radiere ultravioletă și plasă de 
înaltă tensiune, unde insectele ard și cad pe un suport special sau container.

Capcana cu clei special este destinată pentru eliminarea mecanică a insectelor sau rozătoarelor.

Contaminare înseamnă prezența sau crearea unui pericol într-un aliment sau în apropierea 
alimentelor. 

Contaminant – orice agent biologic sau chimic, materie străină sau alta substanță care nu 
este pus intenționat în produsul alimentar și poate compromite siguranța sau salubritatea 
produsului.

Controlul dăunătorilor presupune acțiuni de dezinsecție și deratizare:
• dezinsecţia înseamnă utilizarea mijloacelor și metodelor de prevenire și combatere a 

artropodelor (insectelor), care transmit direct sau indirect boli infecțioase, contagioa-
se și parazitare pentru om și animale; 

• deratizarea înseamnă măsuri aplicate permanent pentru a distruge și a menţine la un 
nivel numeric redus rozătoarele dăunătoare (șoarecii, șobolanii). 

Control ofi cial – orice formă de control organizat de autoritatea competentă în vederea veri-
fi cării conformităţii cu legislaţia a întregului lanţ alimentar.

Construcție – orice clădire sau spațiu în care produsele alimentare sunt procesate, manipulate, 
depozitate sau expuse vânzării.

Curățenie – îndepărtarea pământului, a reziduurilor organice, anorganice și alimentare, pre-
cum și a murdăriei, grăsimilor sau a oricăror materii străine pentru produsul respectiv.

Dezinfecție – reducerea prin mijloace chimice sau fi zice a numărului de microorganisme pre-
zente în locul de producție, depozitare, transport sau vânzare a alimentelor, până la obținerea 
unui nivel care nu compromite siguranța lor și nu apare un risc de îmbolnăvire.

Igiena produselor alimentare – se ocupă cu normele de igienă sanitară a alimentelor, cu 
regulile privitoare la controlul lor sanitar și cu regulile de igienă privitoare la personalul impli-
cat. Include toate masurile pentru asigurarea securității și salubrității produselor alimentare 
la toate etapele producției primare: de pregătire, prelucrare, fabricare, ambalare, depozitare, 
transportare, distribuție, manipulare, vânzare sau punerii pe piață a produselor. Igienizarea 
cuprinde operațiile de curățare și dezinfecție.

Insecticid – preparat care se utilizează pentru tratări de eliminare a insectelor.

Lanţ alimentar – procesul ce începe cu producția primară, depozitarea, transportarea, vân-
zarea sau furnizarea către consumatorul fi nal și, după caz, importul, fabricarea, procesarea și 
distribuţia produselor alimentare.

Legislaţie alimentară – acte legislative la nivel naţional (decrete ale Președintelui Republicii 
Moldova, Hotărâri ale Guvernului, reguli și norme sanitare și igienice, veterinare, fi tosanitare, 
standarde etc.) referitoare la produsele alimentare, în general, și la siguranţa acestora, în spe-
cial, care acoperă întregul lanţ alimentar.

Numărul total de germeni mezofi li (NTG) – este un indicator cantitativ care relevă încărcarea 
microbiologică generală a echipamentului și/sau spațiului examinat. 

Pericol – agent biologic, chimic sau fi zic afl at în produsele alimentare sau în hrana pentru ani-
male sau o stare a acestora, având potenţialul de a cauza un efect negativ asupra sănătăţii.

Produse primare înseamnă produse rezultate din producția primară, inclusiv produse ale so-
lului (horticole), creșterii animalelor, vânătorii și pescuitului.
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Pentru asigurarea siguranţei alimentului și eliminarea unei surse importante de conta-
minare a produselor horticole depozitate sunt esenţiale igienizarea și combaterea dău-
nătorilor. Igiena alimentară prevede menținerea sănătății și implică operațiuni de igienă 
pentru a reduce riscul de boli. Toate regulile de protejare a calităților igienice și contro-
lul lor sanitar se aplică la recoltarea, la transportarea, depozitarea, prelucrarea și servirea 
producției alimentare, inclusiv horticole. 

Normele de igienă a alimentelor se referă la anumite calități organoleptice, bacteriolo-
gice, biologice și chimice ale alimentelor pentru a putea fi  declarate bune de consum. 
În general, toate alimentele trebuie să aibă aspect, miros și gust plăcut, să fi e lipsite de 
bacterii patogene, să nu prezinte semne de alterare prin putrefacție, fermentație și prin 
pătrunderea unor substanțe toxice.

Benefi ciile unei bune igienizări a alimentelor sunt: reputație bună, clienți mulțumiți, 
creșterea productivității, respectarea legislației, condiții bune de muncă, reducerea ris-
cului de intoxicație alimentară, perioadă de valabilitate mai lungă, un număr limitat de 
muncitori, profi turi mai mari.

Obiectivele procesului de igienizare în industria alimentară sunt:
• reducerea riscului ce apare la producerea alimentelor;
• creșterea termenului de valabilitate al alimentelor;
• obținerea unui spațiu de muncă curat și plăcut.

Igienizarea cuprinde două operații complementare, curățarea și dezinfecția. Ele urmă-
resc:

• din punct de vedere fi zic, îndepărtarea tuturor depozitelor organice vizibile de pe 
suprafețe;

• din punct de vedere chimic, eliminarea tuturor urmelor de substanțe chimice din 
soluțiile de spălare sau dezinfecție;

• din punct de vedere microbiologic, reducerea la maximum a microfl orei existente.

Metodele de curățare specifi ce industriei 
alimentare sunt:

• obișnuită: manuală sau cu ajutorul 
mașinilor specializate,
− sub presiune,
− cu spumă,
− cu dioxid de carbon (gheață us-

cată),
• curățarea, inclusiv deschisă, cu uti-

laje preinstalate; 

Igienizarea și combaterea dăunătorilor

Figura 1. Mașini de curăţare sub presiune, 
cu spumă
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• spălarea la locul de producție;
• dezinfecția termică;
• dezinfecția chimică.

Materialele, echipamentele și instrumen-
tele utilizate pentru igienizare sunt:

• soluţii pentru spălare și dezinfectare;
• apă potabilă;
• aparat de spălat cu presiune, perii, 

găleţi, spatule;
• echipament individual de protecţie 

(costum, salopetă, jachetă, panta-
loni, șorț, mănuși, cizme, ochelari și 
măști de protecţie).

La nivelul unităţii de depozitare trebuie 
să existe un program scris pentru moni-
torizarea și controlul tuturor elementelor 
de igienizare și combatere a dăunătorilor, 
cu menţinerea înregistrărilor. Respectarea 
normelor igienico-sanitare în procesul de 
producţie este necesar pentru siguran-
ţa materiei prime, a materialelor auxilia-
re, inclusiv în timpul depozitării acestora. Controlul dăunătorilor presupune acțiuni de 
dezinsecție și deratizare, care sunt realizate pentru prevenirea sau/și pentru combaterea 
insectelor și rozătoarelor dăunătoare. 

Figura 2. Mașini de curăţare cu dioxid de 
carbon

Figura 3. Curăţarea cu utilaje preinstalate
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În procesul depozitării calitatea mărfurilor alimentare poate suferi modifi cări importante 
și de cele mai multe ori nedorite. Aceste modifi cări sunt infl uențate atât de factorii interni, 
cât și de cei externi, prin procese de degradare, alterare, contaminare chimică sau micro-
bacteriologică, impurifi care cu substanțe străine etc.

Igiena depozitelor și ambalajelor este unul dintre cei mai importanți factori externi din 
timpul depozitarii. În timpul depozitării se verifi că periodic parametrii de microclimate, 
precum și celelalte condiții de păstrare a produselor horticole. Produsele nu pot fi  păstra-
te decât o anumită perioadă, în cadrul termenului de valabilitate. 

Trebuie să existe un program de igienizare a tuturor spaţiilor de depozitare, a utilajelor și 
a instalaţiilor aferente, a spaţiilor destinate angajaţilor, precum și a zonelor de descărcare 
și încărcare, de asemenea, peste tot unde există pericolul contaminării încrucișate. În zo-
nele de încărcare-descărcare se va acorda o atenţie deosebită contaminării cu dăunători 
(insecte, mucegaiuri, acarieni), a produselor cu grade și calităţi diferite.

Programul de igienizare trebuie să includă următoarele: 
• lista persoanelor responsabile pentru sarcinile legate de igienizare; 
• descrierea modului și a momentului când se curăţă și se dezinfectează diferitele 

zone ale unităţii;
• descrierea practicilor de lucru corespunzătoare, importante pentru prevenirea și 

reducerea contaminării; 
• lista practicilor importante de igienă personală, care trebuie respectate de întregul 

personal;
• explicarea modului în care va fi  monitorizată și verifi cată efi cienţa programelor de 

sanitaţie, ca și a păstrării documentelor legate de acestea; 
• acţiunile corective specifi ce, care trebuie întreprinse atunci când se constată defi -

cienţe de sanitaţie.

Tratarea sanitară generală a depozitelor se realizează în mod obligatoriu la începutul sezo-
nului de producție și ulterior, pe parcursul perioadei de depozitare a producției horticole, 
în dependență de necesități:

• după eliberarea din depozit a produselor horticole; 
• la depistarea mucegaiului pe pereţi, tavane, echipamente și produse;
• la depistarea dăunătorilor. 

Curăţarea celulelor se va realiza cu respectarea normelor de tehnica securităţii muncii. Cel 
puţin o dată pe an se vor executa văruirea și dezinsecţia magaziilor. De asemenea, trata-
rea sanitară a depozitelor frigorifi ce include:

• curățarea mecanică cu apă sub presiune sau curățarea mecanică utilizând perii, spa-
tule a tavanului, plafoanelor, răcitoarelor de aer de reziduuri de producție, praf;

Tratarea sanitară a depozitelor și ambalajelor 
pentru produsele vegetale



7

• curățarea chimică cu soluție de detergent-dezinfectant prin spălarea și dezinfecția 
(manuală sau mecanică) a tavanului, răcitoarelor de aer, pereților, ușilor interne și 
externe, a podelelor;

• clătirea manuală sau mecanică cu apă a tavanului, corpurilor de iluminat, răcitoa-
relor de aer, pereților până la înlăturarea completă a soluției de detergent și dezin-
fectant;

• ștergerea cu lavete a corpurilor de iluminat și a surselor de lumină.

Subprodusele nevaloroase, materialele, deșeurile, gunoaiele etc. vor fi  adunate și depo-
zitate în spaţii special amenajate, în funcţie de destinaţia lor. Containerele pentru deșeuri 
trebuie curăţate și dezinfectate în mod regulat. Fiecare unitate de depozitare trebuie să 
aibă un program de curăţenie pentru spaţiile de depozitare, care include curăţenia inte-
rioară și exterioară a acestora, prin respectarea procedurilor de curăţare. După evaluarea 
produselor și golirea spaţiilor de depozitare, se vor asigura curăţenia, igienizarea și dezin-
secţia acestora și a echipamentelor din dotare.

Materialele folosite pentru igienizare și dezinfecţie vor fi  depozitate, în spaţii separate, us-
cate și bine aerisite, astfel încât să se prevină contaminarea produselor depozitate și a 
eventualelor materiale de ambalare. Vasele și ustensilele folosite pentru curăţenie se pre-
zintă în bune condiţii, sunt curate și dezinfectate regulat. Toate substanţele și materialele 
folosite la curăţenie și dezinfecţie sunt: 

• adecvate scopului lor; 
• aprobate pentru utilizarea în industria alimentară; 
• etichetate și păstrate corespunzător.

În procesul de recoltare, transportare și depozitare a producției horticole sunt folosite 
diferite ambalaje, care trebuie să corespundă unor norme igienice și sanitare. Tratarea sa-
nitară a ambalajelor destinate recoltării fructelor și legumelor se efectuează după fi ecare 
utilizare a lor și presupune:

• eliberarea mecanică cu apă sub presiune a lăzilor de reziduuri de producție, praf și 
sol, utilizând perii și spatule; 

• spălarea cu apă sub presiune sau manuală până la curățarea completă de reziduuri 
alimentare, utilizând perii și spatule;

• spălarea și dezinfecția manuală sau mecanică a lăzilor cu o soluție de detergent-
dezinfectant;

• clătirea manuală sau mecanică cu apă a lăzilor până la înlăturarea completă a 
soluției detergent-dezinfectant;

• uscarea lăzilor.

Este importantă menținerea înregistrărilor operațiilor de spălare și dezinfecție (Anexa 4).
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Controlul calității igienizării presupune verifi carea prezenţei sau lipsei reziduurilor de 
murdării, verifi carea aspectului exterior al ambalajelor, prezenţa sau lipsa reziduului de 
detergenți și dezinfectanți pe suprafeţele prelucrate, inclusiv cele din depozitele frigorifi ce. 

Spre exemplu, reziduurile soluţiei pentru 
spălare și dezinfectare sunt determinate 
cu ajutorul unui indicator universal. Pentru 
aceasta, banda de indicator se aplică pe 
suprafața clătită, după care se compară cu 
o scară-etalon (fi g. 4). Examinarea rezulta-
telor de pe banda-indicator se face pe un 
fundal alb. În cazul când este atestată o de-
viere de la culoarea galben-pal (colorație 
caracteristică apei potabile), atunci este 
continuată clătirea suprafețelor până la 
înlăturarea completă a reziduurilor deter-
gentului-dezinfectant. 

O stare sanitară satisfăcătoare este consi-
derată atunci când lipsesc reziduurile de 
murdării, ale soluției pentru spălare și dezinfectare. Criteriul dat prevede, că numărul total 
de germeni mezofi li (NTG) este de maximum 300 UFC (unități formatoare de colonii)/cm2. 
Dacă rezultatele controlului după tratarea sanitară nu corespund acestor cerințe, atunci 
se indică repetarea tratării sanitare.

Dăunătorii de origine animală (rozătoare, păsări, insecte și acarieni) sunt o mare pro-
blemă a tuturor unităţilor de depozitare. În spaţiile alimentare și horticole nu se admit 
animalele domestice, șobolani, șoareci, păsări, gândaci de bucătărie, muște și alte in-
secte, care sunt surse potenţiale de infecţii și transmit (direct sau indirect) boli infecto-
contagioase și parazitare. Acestea din urmă prezintă un pericol înalt de contaminare 
a producţiei depozitate. Principalele rozătoare sunt: șobolanul cenușiu, șobolanul de 
casă, șoarecele de mișună, specia albastră a șoarecelui de casă, șoarecele de pădure etc. 
(Anexa 5).

În depozitele unde se păstrează produse vegetale trebuie să fi e o temperatură de 12-14 oC 
și o atmosferă uscată. Înmulţirea și dezvoltarea dăunătorilor prezintă o mare sensibilitate la 
temperaturi ridicate sau scăzute, fi ecare specie preferând o anume temperatură și având o 
rezistenţă proprie între anumite limite, cu un maxim (50-60 oC), optim (18-36 oC) și un minim 
(8-12 oC). Astfel, în depozitele cu o temperatură mai ridicată de 18 oC, optimă pentru dez-
voltarea dăunătorilor, potenţialul biologic și de atac va fi  maxim. S-a observat, că multe 
insecte nu se mai dezvoltă și nu se mai reproduc normal sub 12 oC, iar la temperaturi sub 
5 oC, intensitatea proceselor fi ziologice scade.

Calitatea igienizării și controlul dăunătorilor 

Figura 4. Indicator universal
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Factorul antropic (omul), poate reduce la maximum atacurile cauzate de dăunători. Astfel, 
se recomandă: 

• produsele agricole și horticole ce se depozitează să nu cuprindă dăunători; 
• produsele să aibă procentul de umiditate normal (13%); 
• construcţiile (magazii, depozite etc.) să corespundă igienic, să fi e curate, dezinfec-

tate și deratizate de două ori pe an; 
• să creeze condiţii defavorabile biologiei dăunătorilor prin: curăţenie, temperaturi 

scăzute pentru distrugerea ouălor și a larvelor ce sunt stadii mai sensibile etc.

În general, focarul de înmulţire a dăunătorilor îl constituie depozitele unde nu se respectă 
regulile elementare de igienă a spaţiilor de depozitare, construcţiile cu umezeală, cele 
întunecate, uneori cu ventilaţie necorespunzătoare și crăpături pronunţate în pereţi, po-
dele, acolo, unde se localizează paraziţii.

Astfel, în cadrul organizației care depozitează producția horticolă și agricolă, trebuie să 
existe un program pentru combaterea dăunătorilor cu ajutorul substanţelor toxice, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare, în incinte și utilaje. În programul pentru com-
baterea dăunătorilor trebuie să fi e indicat: 

• numele persoanei din cadrul unităţii de depozitare responsabile de combaterea 
dăunătorilor, care analizează efi cacitatea programului și asigură luarea măsurilor 
corective adecvate; 

• numele societăţii comerciale specializate (în situaţia în care acest serviciu este ex-
ternalizat pe bază de contract) sau numele responsabilului de această activitate 
(persoana specializată din cadrul unităţii de depozitare); 

• lista produselor și metodelor folosite pentru combaterea dăunătorilor, conform le-
gislaţiei în vigoare. 

Pentru combaterea rozătoarelor trebuie să fi e întreprinse acțiuni specifi ce integrate într-
un plan concret ce ar avea indicat: 

• harta sau planul punctelor unde s-au pus momeli/
capcane; 

• numărul momelilor/capcanelor, conform hărţii; 
• periodicitatea verifi cării momelilor și reîmprospăta-

rea acestora; 
• procese-verbale complete și detaliate de suprave-

ghere și control al rozătoarelor.

Acțiunile de deratizare, fi e de prevenire a pătrunderii roză-
toarelor, fi e de combatere a lor prevăd: 

• dotarea ecluzelor sistemului de ventilaţie și canale-
lor cu plase metalice de dimensiuni nu mai mari de 
0,25 х 0,25 cm; 

• astuparea cu materiale adecvate a crăpăturilor pe-
reţilor, podelelor și crăpăturilor de lângă apeducte;

• utilizarea metodelor mecanice de combatere prin 
ultrasunet, capcane cu clei, stații de intoxicare 
(fig. 5, 6) etc.; 

Figura 5. Capcană cu 
ultrasunet

Figura 6. Stație de intoxicare
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• utilizarea metodelor chimice efectuate de specialiș-
tii și organizațiile certifi cate. 

Spre exemplu, pentru stațiile de intoxicare de tip carton, 
plastic sau cu structură metalică sunt utilizate etichete de 
avertizare asupra conținutului (fi g. 7). Pe ele este indicat 
numărul stației, de către cine a fost amplasată și controla-
tă, numărul contractului cu organizația certifi cată.

Speciile de insecte cele mai des întâlnite sunt: gândacul roșu 
de bucătărie, gândacul negru de bucătărie, musca, țânțarul, 
molia de haine, greierul de casă, păianjenul de casă, viespea, 
furnica neagră, molia covoarelor etc. (anexa 6).

Pentru prevenirea apariției insectelor se efectuează urmă-
toarele activităţi de dezinsecție:

• tratarea sanitară a încăperilor;
• controlul calităţii tratării sanitare realizate;
• colectarea deșeurilor industriale și a gunoiului în 

containere cu capace;
• eliminarea la timp a deșeurilor și a 

gunoiului din cadrul organizaţiei; 
• tratarea sanitară și dezinfectarea 

containerelor după evacuarea 
deșeurilor din ele;

• utilizarea draperiilor de plastic la 
intrările în depozit;

• ferestrele cu deschidere în exteri-
or trebuie să fi e dotate cu plase de 
protecţie împotriva insectelor, ce 
pot fi  ușor de îndepărtat pentru a 
efectua curăţenia;

• distrugerea insectelor în timpul de 
vară cu ajutorul:
– capcanelor lipicioase de insec-

ticide (fi g. 8);
– lămpilor insecticide (fi g. 9);
– curselor electrice sau plaselor 

pentru păsări.

Pentru dezinsecția și deratizarea depo-
zitelor sunt subcontractate organizațiile 
licențiate în domeniul dat. Pregătirea pen-
tru lucrările de dezinsecție și deratizare a 
spațiilor de depozitare a produselor hor-
ticole trebuie realizată din timp, de către 
angajații sau administratorii depozitelor.

Figura 8. Capcană lipicioasă

Figura 9. Aparat cu lămpi anti-țânțari, 
anti-muște, anti-gândaci zburători

Figura 7. Etichetă pentru 
stația de intoxicare
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Dezinsecția prevede:
• protejarea și/sau îndepărtarea oricăror materiale sensibile (electrice, electronice 

etc.); 
• eliberarea și deschiderea dulapurilor de păstrare a echipamentului individual de 

protecţie, a echipamentelor utilizate la igienizare;
• golirea coșurilor de gunoi;
• asigurarea accesului la coloanele de apă și aer;
• ambalarea alimentelor în pungi și depozitarea în spații închise; 
• îndepărtarea cu 30 cm de la perete a frigiderelor, meselor, dulapurilor și altor echi-

pamente.

Pregătirea spațiilor pentru lucrările de deratizare include:
• tratarea sanitară a spațiilor;
• golirea coșurilor de gunoi;
• acces pe perimetrul interior la o distanță de la pereți de 50 cm;
• acces la punctele de amplasare pentru substanța toxică care stârpește șoarecii (ra-

ticidă).

Activitățile de dezinsecție și deratizare sunt realizate de către specialiștii organizațiilor 
licențiate în domeniu. Aceste activități pot fi  planifi cate și neplanifi cate. 

Activitățile planifi cate se realizează în baza unui contract ce are un ”Plan de inspecție 
pentru combaterea dăunătorilor” anexat la contract. Contractantul va planifi ca vizite de 
inspecție la un interval de la patru până la cinci săptămâni pentru a preveni infestarea. În 
cadrul inspecțiilor realizate se verifi că: 

• evidențele ce țin de infestare; 
• capcanele de monitorizare.

Contractantul va furniza și va instala capcane în conformitate cu ”Planul de amplasare a 
capcanelor” (fi g. 10). În plan se indică numărul de capcane și locații unde sunt instalate. 

Figura 10. Plan de amplasare a capcanelor
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Următoarele cerințe tehnice sunt pentru toate tipurile de capcane care trebuie să fi e:
• protejate împotriva factorilor ambientali externi; 
• instalate fi e în interiorul sau în exteriorul spațiilor, la o distanță de 50 m una de 

alta, de-a lungul întregii zone a obiectului, chiar dacă nu există semne vizibile de 
infestare;

• să fi e numerotate și marcate în planul general al organizației pentru a fi  monitori-
zate; 

• capcanele externe cu momeală trebuie amplasate în locuri sigure, iar momeala 
trebuie să fi e granulată;

• capcanele electrice contra insectelor trebui să fi e instalate în locuri unde insectele 
moarte nu pot fi  o sursă de contaminare a producției horticole sau a materialelor 
de ambalare.

Verifi carea ulterioară a capcanelor de monitorizare include:
• înlocuirea momelilor expirate sau care sunt inutile;
• schimbarea benzii adezive în cazul capacelor pe bază de clei împotriva insectelor 

(cel puțin o dată la trei luni);
• numărarea și îndepărtarea dăunătorilor capturați în capcane.

Activitățile neplanifi cate se efectuează atunci când au fost identifi cate dovezi ale prezenței 
dăunătorilor și/sau sunt probleme cu capcanele de monitorizare. La prima solicitare a 
organizației, contractantul trebuie să răspundă la cerere în termen de 24 de ore din mo-
mentul primirii ei. Activitățile neplanifi cate sunt urmate de inspecții suplimentare când 
sunt întreprinse măsuri de control al dăunătorilor. În cazul deratizării, acțiunile se reali-
zează până când capcanele vor arăta lipsa dăunărilor în depozit. Contractantul va oferi 
copiile certifi catelor de conformitate a produsele chimice (rodenticide) și instrucțiunile 
privind aplicarea acestora, inclusiv Fișele tehnice de siguranță. De asemenea, personalul 
întreprinderii sau depozitului care este implicat în procesul de monitorizare și control a 
dăunătorilor va fi  instruit privind tehnica securității. 

La fi nele fi ecărei vizite planifi cate sau neplanifi cate se vor înscrie rezultatele într-un Regis-
tru de monitorizare a prezenței dăunătorilor (Anexa 7).
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Fişa de lucru a elevului. Sarcina nr. 1

Abilitatea: Tratarea sanitară a depozitelor frigorifi ce și ambalajelor destinate 
recoltării fructelor, legumelor. 

Echipamente 
și materiale:

Laborator, specifi cații tehnice, soluţii pentru spălare și dezinfectare, 
riglă, ruletă, calculator.

GHID DE PERFORMANȚĂ

Nr. Pasul Da Nu

Măsurați lungimea, lățimea, înălțimea celulei frigorifi ce.

1.*

Calculați suprafața pereților necesari de dezinfectat, m2

S = L × B

În care:
L – lungimea, m;
B – lățimea (înălțimea), m.

2.*

Calculați cantitatea nediluată a soluţiei de spălare și dezinfectare, ml

X = 10 × m × bρ
În care:

m – concentrația procentuală a soluției diluate (de utilizare propriu-zis), %;
ρ – densitatea soluţii pentru spălare și dezinfectare, g/cm3 ;
b – cantitatea soluției diluate, l.

3.*

Calculați cantitatea de apă pentru soluția diluată, ml

a = b – X

În care:
b – cantitatea soluției diluate, ml.
X - cantitatea nediluată a soluţiei de spălare și dezinfectare, ml

* – pași ce necesită o atenție maximă.

Fișe și sarcini de lucru

MODELLANȚĂNȚĂ

EL
DEL
DE

MO
lulei frigorifi ce.lulei frigorifi ce.

ri de dezinfectat, m de dezinfectat, m22

S = L × B L × B

mea), m.mea), 
tea nediluată a soluţiei dea nediluată a soluţiei de

X = 10X

ntrația procentutrația procen
a soluţii psoluţi

oluțluț
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Fişa de lucru a elevului. Sarcina nr. 1.2

Sarcină: Completați tabelul cu date, calculând suprafața și cantitatea soluţiei de spălare 
și dezinfectare necesare pentru igienizarea unei celule frigorifi ce.

Lungimea, m
(L)

Lățimea 
(înălțimea), m

(B)

Concentrația 
procentuală a 

soluției diluate, %
(m)

Densitatea soluţiei 
pentru spălare și 

dezinfectare, g/cm3 
(ρ)

Cantitatea 
soluției diluate, l

(b)

Concluzie referitoare la rezultatele obținute:

Timp de realizare: 30 minute. 

MODELL

MOMOe:e: 30 minute.30 minute.
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Anexa 1 

Legislația Republicii Moldova din domeniul siguranței 
și produselor alimentare

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA) este o autoritate competentă ce 
exercită cu regularitate controalele ofi ciale (în funcţie de riscuri și cu o periodicitate co-
respunzătoare), astfel încât să realizeze obiectivele legislației din domeniul produselor 
alimentare. 

În legislaţia naţională este transpusă o parte din pachetul legislativ de igienă european, 
conform tabelului de mai jos: 

Nr. Număr act normativ Titlu

1
Legea nr. 78/2004 Legea privind produsele alimentare

Legea nr. 113/2012 Cu privire la stabilirea principiilor și a cerinţelor generale ale 
legislaţiei privind siguranţa alimentelor

2 HG nr. 412/2010 Pentru aprobarea Regulilor generale de igienă a produselor 
alimentare

3 HG nr. 435/2010 Privind aprobarea Regulilor specifi ce de igienă a produselor 
alimentare de origine animală

4 HG nr. 1112/2010
Pentru aprobarea Normei sanitare veterinare de organizare a 
controlului specifi c ofi cial al produselor alimentare de origine 
animală

5 Legea nr. 50/2013
Cu privire la controalele ofi ciale pentru verifi carea conformităţii 
cu legislaţia privind hrana pentru animale și produsele alimentare 
și cu normele de sănătate și de bunăstare a animalelor

6 HG nr. 221/2009 Cu privire la aprobarea Regulilor privind criteriile microbiologice 
pentru produsele alimentare

7 HG nr. 51/2013 Privind organizarea și funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru 
Siguranţa Alimentelor

8 HG nr. 520 din 
22.06.2010

Cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind 
contaminanţii din produsele alimentare

Anexe
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Anexa 2

Extras din Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European 
și al Consiliului, din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare 

(JO L 139, 30.4.2004, p. 1)

ANEXA I. PRODUCȚIA PRIMARĂ

PARTEA A:  DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND PRODUCȚIA PRIMARĂ ȘI ACTIVITĂȚILE 
CONEXE

I.  Domeniu de aplicare

1.  Prezenta anexă se aplică la producția primară și la următoarele activități conexe:
(a)  transportul, depozitarea și manipularea produselor primare la locul de producție, 

cu condiția ca aceste operațiuni să nu aibă ca rezultat modifi carea substanțială a 
naturii lor;

… 
(c)  în cazul produselor de origine vegetală, a produselor pescărești și a vânatului săl-

batic, activitatea de transport pentru livrarea produselor primare a căror natură nu 
a fost modifi cată în mod substanțial, de la locul de producție la o unitate.

II.  Dispoziții privind igiena

2.  Operatorii din sectorul alimentar trebuie să se asigure, în măsura în care este posibil, 
că produsele sunt protejate împotriva oricărei contaminări, având în vedere toate pre-
lucrările pe care respectivele produse primare le pot suferi ulterior.

3.  Fără a aduce atingere obligației generale menționate la alineatul (2), operatorii din sec-
torul alimentar trebuie să respecte dispozițiile aplicabile ale legislației comunitare și in-
terne privind combaterea riscurilor în producția primară și activitățile conexe, inclusiv:
(a) măsurile privind controlul contaminării din aer, sol, apă, furaje, îngrășăminte, me-

dicamente de uz veterinar, produse fi tosanitare și biocide, precum și din depozita-
rea, manipularea și eliminarea deșeurilor și

(b) măsurile privind sănătatea și bunăstarea animalelor și sănătatea plantelor care au 
consecințe asupra sănătății umane, inclusiv programe de monitorizare și comba-
tere a zoonozelor și agenților zoonotici.

…

5. Operatorii din sectorul alimentar care produc sau recoltează produse vegetale trebuie 
să ia măsuri adecvate pentru ca, după caz:
(a) să curețe instalațiile, echipamentele, recipientele, lăzile, vehiculele și navele, și, 

după caz, să le dezinfecteze după curățare folosind metoda adecvată;
(b) să asigure, după caz, condiții igienice de producție, transport și depozitare, cât și 

curățenia produselor vegetale;
(c) să folosească apă potabilă sau apă curată ori de câte ori este nevoie pentru a pre-

veni contaminarea;
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(d) să vegheze la sănătatea personalului care manipulează furajele și la instruirea aces-
tuia cu privire la riscurile sanitare;

(e) să împiedice, pe cât posibil, contaminarea produsă de animale și dăunători;
(f ) să depoziteze și să manipuleze deșeurile și substanțele periculoase în așa fel încât 

să prevină contaminarea;
(g) să țină seama de rezultatele tuturor analizelor aplicabile efectuate pe probe prele-

vate de la plante sau alte probe care sunt importante pentru sănătatea umană și
(h) să utilizeze corect produsele fi tofarmaceutice și biocidele, în conformitate cu 

legislația aplicabilă.

6. Operatorii din sectorul alimentar trebuie să ia măsuri adecvate de remediere a situației 
atunci când sunt informați că au fost identifi cate probleme în timpul controalelor ofi ciale.

III. Evidențe

7. Operatorii din sectorul alimentar trebuie să întocmească și să țină evidența măsurilor 
luate pentru a controla riscurile, în mod corespunzător și pe o perioadă de timp adec-
vată, proporțional cu caracterul și dimensiunea întreprinderii respective din sectorul 
alimentar. 

Operatorii din sectorul alimentar trebuie să pună informațiile pertinente din aceste 
registre la dispoziția autorității competente și a operatorilor din sectorul alimentar, la 
cererea acestora.

… 

9. Operatorii din sectorul alimentar care produc sau recoltează produse vegetale trebu-
ie să țină, în special, evidențe cu privire la:
(a) orice utilizare a produselor fi tofarmaceutice și a biocidelor;
(b) orice apariție a dăunătorilor sau bolilor care pot afecta siguranța produselor de 

origine vegetală și
(c) rezultatele tuturor analizelor relevante efectuate pe probe prelevate de la plante 

sau alte probe, care sunt importante pentru sănătatea umană.

10. La întocmirea și ținerea acestor evidențe, operatorii din sectorul alimentar pot be-
nefi cia de asistența altor persoane, precum medici veterinari, agronomi și tehnicieni 
agricoli.

PARTEA B: RECOMANDĂRI PENTRU GHIDURILE DE BUNĂ PRACTICĂ SANITARĂ

1. Ghidurile naționale și comunitare menționate la articolele 7-9 din prezentul regula-
ment trebuie să ofere îndrumări privind buna practică sanitară de combatere a riscu-
rilor în producția primară și activitățile conexe.

2. Ghidurile de bună practică sanitară trebuie să conțină informații adecvate cu privire la 
riscurile care pot apărea în producția primară și activitățile conexe și măsurile de com-
batere a acestor riscuri, inclusiv măsurile relevante stabilite de legislația comunitară și 
internă sau de programele naționale și comunitare.
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Printre aceste riscuri și măsuri se pot număra, de exemplu:
(a) controlul contaminării cu micotoxine, metale grele și substanțe radioactive;
(b) utilizarea apei, a deșeurilor organice și a îngrășămintelor;
(c) utilizarea corectă și corespunzătoare a produselor fi tofarmaceutice și a biocidelor, 

cât și trasabilitatea acestora;
(d) utilizarea corectă și corespunzătoare a medicamentelor de uz veterinar și a aditivi-

lor furajeri, cât și trasabilitatea acestora;
(e) pregătirea, depozitarea, utilizarea și trasabilitatea furajelor;
(f ) depozitarea corectă a animalelor moarte, a deșeurilor și a așternuturilor;
(g) măsurile de protecție menite să prevină introducerea bolilor contagioase trans-

misibile la om prin produse alimentare, cât și obligația de a notifi ca autoritatea 
competentă;

(h) procedurile, practicile și metodele care asigură faptul că produsele alimentare 
sunt produse, manipulate, ambalate, depozitate și transportate în condiții sanitare 
adecvate, inclusiv salubrizarea efi cientă și combaterea dăunătorilor;

(i) măsuri privind igiena animalelor pentru sacrifi care și reproducție;
(j) măsuri privind ținerea evidențelor.
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Anexa 3 

Ghid de bună practică și igienă. Linii generale și elemente de bune practici

Clădiri și anexe

– Condiţii generale

– Condiţii specifi ce

Echipamente tehnice

– Utilaje, instalaţii și ustensile

– Echipamente de măsurare și control

Controlul procesului

– Controlul riscurilor potenţiale

– Aspecte cheie ale sistemului de control al igienei alimentului

– Cerinţe privind intrările de materii prime, materiale, ambalaje, piese de schimb, 
utilaje

– Ambalarea

– Aprovizionarea cu apa

– Asigurarea cu aer

– Management și supraveghere

– Documente și înregistrări

– Procedura de retragere de pe piaţă

Mentenanţă și igienizare

– Procedura și metode de mentenanţă

– Procedura și metode de curăţenie

– Procedura pentru combaterea dăunătorilor

– Procedura pentru gestionarea deșeurilor

– Programe de mentenanţă și igienizare

– Monitorizarea efi cientei acţiunilor de mentenanţă și igienizare 

Igiena personalului

– Starea de sănătate a personalului

– Igienă corporală

– Comportamentul personalului

– Echipamentul de protecţie

– Vizitatori – reguli de conduită
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Igiena transporturilor

– Transportul intern

– Transportul extern al materiilor prime, ingredientelor, produselor

Instruire privind igiena produselor rezultate

– Conștientizare și responsabilitate

– Programe de instruire

– Instruiri și supraveghere

– Specializare și verifi care a cunoștinţelor

Informarea consumatorilor

– Etichetarea

– Educaţia consumatorilor



21

Anexa 4 

Evidența aplicării detergenților și dezinfectanților

Denumirea 
soluției

Concentrația 
de utilizare, % Cantitate, l Temperatura 

soluției, oС
Timpul 

expoziției, min. Observații
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Anexa 5 

Specii de rozătoare

Rattus norvegicus norvegicus sau Rattus rattus norvegicus 
(Șobolanul cenușiu)

• Are o lungime de 23-28 cm și o greutate medie de 200-450 g;
• Culoarea originală a blănii șobolanului în sălbăticie este brun 

închis în amestec cu negru. În urma creșterii în captivitate au 
apărut și alte culori: negru, albastru-gri, scorțișoara, alb etc.;

• Speranța de viață este de circa 2-3 ani;
• Este foarte activ în timpul nopții și deosebit de inteligent;
• În țara noastră se întâlnește peste tot în preajma colectivităților umane. Cel mai 

adesea poate fi  întâlnit în rețelele de canalizare, zonele de depozitare a gunoiului, 
subsolurile tehnice și aproape oriunde găsește hrană si adăpost;

• Trăiesc de obicei în grupuri mari;
• Femelele se împerechează pe tot parcursul anului, putând naște de circa 7 ori într-un 

an, câte 7-8 pui;
• Ating maturitatea sexuală la 3-4 luni;
• Obișnuiesc să își sape galerii și își construiesc cuiburi de obicei în preajma unei surse de 

apă. Sunt foarte buni înotători;
• Au o abilitate deosebită în a memora traseele prin rețelele de canalizare sau prin galerii;
• Ierarhia în interiorul grupurilor este dictată în funcție de masculul cel mai dezvoltat;
• Au simțul mirosului și cel tactil foarte dezvoltate;
• Au un regim de hrănire omnivor: se pot hrăni chiar cu șoricei, păsări, șopârle, pești;
• Unii cercetători afi rmă ca șobolanul cenușiu a cauzat în ultimii 1 000 de ani mai multe 

decese decât toate războaiele și revoluțiile purtate pâna în prezent;
• Are un rol deosebit în răspândirea unor boli precum: ciuma, lepra, tifosul și rabia.

Microtus arvalis (Șoarecele de câmp)

Are corpul mai robust decât cel al șoarecelui de casă, cu lungimea 
de 9-13 cm:
- coada este relativ scurtă, având doar 2,5-4,5 cm;
- picioarele sunt scurte;
- transmite numeroase boli, printre care leptospiroza, tularemia, 

trichineloza etc.

Mus Musculus (Șoarecele de casă)

• Bot alungit, urechi mari, ochi proeminenți, picioare scurte;
• Coada, lungă de până la 10 cm, este aproape în întregime lipsită 

de păr.

Rattus Rattus (Șobolanul negru de casă)

• Este o specie deseori confundată cu rattus norvegicus, de care 
se deosebește prin dimensiunile mai mici, colorit și aspectul 
craniului;
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• Are lungimea corpului de circa 24 cm, iar coada de 24-28 cm, fi ind alcătuită din 200-260 
inele solzoase;

• Greutatea medie este de 250 g. Botul este ascuțit, ochii și urechile mari;
• Culoarea blănii este cafenie-negricioasă pe partea dorsală și cenușie-negricioasă pe 

cea ventrală, fără ca între cele două zone să existe o linie de demarcație;
• În țara noastră este destul de rar, cel mai adesea fi ind întâlnit în sudul țării, de-a lungul 

teritoriului;
• Se stabilește adesea pe lângă locuințe, silozuri, depozite de semințe și fructe;
• Este omnivor, dar hrana vegetală predomină. Consumă în primul rând cereale, dar și 

larve, insecte adulte și vertebrate mici;
• Femela fată de 3-4 ori într-un an câte 7-9 pui;
• Nu își face galerii, cuibul fi ind adesea înjghebat la suprafața solului sub grămezi de lem-

ne, în magazii și depozite;
• Este dăunător prin cantitățile mari de cereale pe care le consumă;
• Este purtător a numeroase boli, îndeosebi a ciumei, ca rezervor secundar transportând 

ectoparaziții infectați (puricele xenopsylla cheopis)

Arvicola terrestris (Șobolanul de apă)

• După altitudine și mediu, la noi în țară se disting 3 subspecii:
a. Ar. Ter. Terrestris, o rasă de sex, răspândită aproape în toată țara, 

prin regiuni umede, mai puțin în malurile apelor. Face mușuroaie 
asemănătoare cu ale cârtiței, cu care este confundată deseori. 
Părul neted și scurt. Dorsal cafenie-roșcată cu irizații întunecate; 
ventral cenușie-gălbuie. Capul + trunchiul 140-160 mm; coada 
70-90 (100) mm; craniul 38-40 mm;

b. Ar. Ter. Amphibius, cea mai răspândita rasă din Moldova. Trăiește pe marginea apelor 
lin curgătoare sau a celor stătătoare cu o vegetație acvatica bogată. În general mai 
roșiatică decât cealaltă rasă; dorsal cafenie-roșcată închis; ventral cenușie-gălbuie; 
coada, dorsal, cafenie închis, ventral cenușie. Părul lucios, bogat și mai lung. Este cea 
mai mare dintre rasele noastre de șobolani de apă. Capul și trunchiul au în medie 190 
mm. Produce distrugeri prin roaderea rădăcinilor copacilor. Foarte rar construiește 
mușuroaie;

c. Ar. Ter. Schermann, o rasă de altitudine, în pasiuni și pajiști umede, prin culturi de trifoi, 
lucernă, livezi cu pomi fructiferi. Talia în general mai mică, dar robustă față de celelalte 
rase; capul și trunchiul au o lungime medie de 160 mm; coada 70-85 mm. Mai mult 
nocturnă. Se hrănește cu rădăcinile plantelor spontane sau cultivate (hamei, mazăre, 
cartofi , morcovi, sfeclă, varză).

Mus musculus spigelus (Șoarecele de grădină):
• Are lungimea corpului de 7-10 cm;
• Coada este alcătuita din 150-200 inele solzoase. Atinge greutatea 

de 12-36 g;
• Are botul subțire cu vibrise lungi și aspre.
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Anexa 6 

Specii de insecte

Blatta orientalis (Gândacul negru de bucătărie)

Dimensiuni: 2,5-3 cm;
- culoare maroniu închis spre negru;
- au mișcări relativ lente;
- perioada de viață 1,5-2,5 ani, în funcție de mediul ambiant;
- preferă un mediu cald și umed; 
- perioada de ecluzare de la 42 de zile la 82 de zile, în funcție de 

temperatură;
- au un ciclu de dezvoltare sezonal, adulții apărând de obicei în lunile mai și iunie, însă 

în condiții optime, gândacii din această specie se pot reproduce pe tot parcursul 
anului.

Periplaneta  americana (Gândacul de bucătărie american)

Dimensiuni: are 4-6 centimetri lungime;
- este al doilea ca abundență după gândacul german; 
- culoare: maroniu-roșcat cu excepția unei dungi maroniu-

deschise sau galbene pe pronot;
- migrează intens, intră de obicei în case prin sistemul de 

canalizare;
- durata de viață poate ajunge la 2,5-3 ani;
- își depune ouăle în locuri ascunse cu umiditate crescută;
- perioada de ecluzare este de la 30 la 60 de zile.

Musca domestica (Musca)

Dimensiuni: 5-8 mm lungime;
- partea anterioară a corpului este neagră, iar cea posterioară este gri;
- poate transmite boli ca poliomielita, conjunctivita, febra tifoidă, 

tuberculoza, lepra, holera, diareea și dizenteria.

Stomoxys calcitrans (Musca de grajd)

Seamănă cu musca de casă, dar suge sângele animalelor și al 
oamenilor;
- în general, este o muscă de exterior, însă poate pătrunde în 

locuință pe timp ploios.

Sarcophaga carnaria (Musca de carne)

Se recunoaște prin ochii cărămizii și niște dungi negre pe dosul 
pieptului;
- pe pântecele păros are pete numeroase mai deschise la culoare;
- depune până la 10 000 de ouă.



25

Culex pipiens (Țântarul comun)

Dimensiuni: 3-6 mm;
- identifi cat prin sunetul constant, țiuitor;
- poziția în timpul repausului este paralelă cu suprafața suportului;
- femela se hrănește cu sângele mamiferelor;
- transmite fi larioza limfatica, virusul West Nile etc.

Ixodes ricinus (Căpușa)

Are forma globuloasă;
- măsoară până la 4 mm;
- are culoare brun-neagră;
- se hrănește pe animale și pe om;
- poate transmite boli ca: febra pătată a Munților Stâncoși, tifosul 

Sao Paolo, febra Colorado etc.

Rhipicephalus sanguineus (Căpușa câinelui) 

Asemănătoare cu Ixodes ricinus, dar gazda preferată este câinele;
- transmite febra butonoasă.

Pulex irritans (Puricele comun)

Dimensiunile cuprinse între 2-4 mm;
- fața laterală a segmentului mezotoracic este îngustă și netedă;
- este considerat puricele omului, dar se găsește și pe

animale: câine, pisică, vulpe etc.;
- este responsabil de dermatita alergică și poate determina 

epidemii grave.

Ctenocephalides canis (Puricele câinelui)

Dimensiuni: 2-2,5 mm masculul, iar femela poate ajunge până la 
25 mm;
- pe segmentele abdominale se găsesc rânduri de cate 10-12 țepi;
- se întâlnește preponderent la câini, dar în lunile calde poate 

ataca și omul.

Lasius niger (Furnica neagră mică)

Dimensiunile: regina are 8-9 mm lungime, furnicile muncitoare au 
3-5 mm lungime, iar masculii – 3,5-4,5 mm lungime;
- au aripi;
- corpul se împarte clar în cap, piept și partea posterioară și are 6 

picioare lungi și subțiri;
- pot transporta germeni patogeni și ouă de paraziți.
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Formica rufa (Furnica roșie)

Dimensiuni cuprinse între 4 și 7 mm;
- de culoare neagră-roșcată;
- construiește mușuroaie înalte, mai ales pe lângă pădurile de 

brad. 

Cimex lectuarius (Ploșnița de pat)

Dimensiuni: 4-8 mm lungime;
- culoare roșu-ruginiu până la maro închis; picioarele și antenele 

sunt gălbui;
- aripile au fost reduse la forma și dimensiunea unor solzi.

Anobium punctatum (Cariul de lemn)

Dimensiuni: 5-6 mm lungime;
- ca și trăsătură caracteristică, este faptul că pot să-și ascundă 

capul sub platoșa gâtului;
- larvele sunt îngustate în zona abdominală și au trei perechi de 

picioare în zona toracică; au un cap bine diferențiat, de culoare 
închisă.
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Anexa 7 

Registrul de monitorizare a prezenței dăunătorilor

Data 
monitorizării

Numărul 
staţiei/capcanei

Constatări/
operațiune stație

Constatări/operaţiune 
capcană adezivă Operator
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