
 

Proiect 

Guvernul Republicii Moldova 

 

HOTĂRÎRE nr.____ 

din _______ 2019 

Chişinău 

 

 

pentru aprobarea Programului de supraveghere, control şi eradicare a rabiei la 

vulpi în Republica Moldova pentru anii 2019-2023 

 

 

În temeiul prevederilor art. 29 al Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind 

activitatea sanitar-veterinară (Monitorul Oficial al Republcii Moldova, 2013, nr. 125-129, 

art. 396), 8 şi 9 din Legea nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat 

a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183) şi în 

scopul prevenirii pătrunderii, răspândirii bolilor infectocontagioase pe teritoriul 

Republicii Moldova, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă: 

1) Programul de supraveghere, control şi eradicare a rabiei la vulpi în Republica 

Moldova pentru anii 2019-2023 (în continuare Program), conform anexei nr. 1; 

2) Planul de acţiuni privind control şi eradicare a rabiei la vulpi în Republica Moldova 

pentru anii 2019-2023, conform anexei nr. 2; 

3) Costurile estimative pentru realizarea Programului, conform anexei nr.3. 

2. Finanțarea Programului de supraveghere, control şi eradicare a rabiei la vulpi în 

Republica Moldova pentru anii 2019-2023 se va efectua din contul și în limitele 

mijloacelor aprobate anual în bugetul public național, precum și din alte surse, 

conform legislației în vigoare. 

3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Agenției Naționale 

pentru Siguranța Alimentelor și Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului. 

4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.494  

 

 

 PRIM-MINISTRU                                                       Pavel FILIP 

   

   

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 1 

la Hotărîrea Guvernului 

nr.____ din _________2019 

 

PROGRAMUL  

de supraveghere, control şi eradicare a rabiei la vulpi în Republica Moldova 

pentru anii 2019-2023 

 

 
I. DISPOZIȚII GENERALE 

1. Programul pentru supravegherea, controlul şi eradicarea rabiei la vulpi în 

Republica Moldova pentru anii 2019-2023(în continuare Program), este un document de 

politici, pe termen mediu, și cuprinde prioritățile Guvernului, orientate spre aplicarea 

strategiilor inovative întru obținerea de Republica Moldova a statutului de ţară „liberă de 

rabie” și diminuarea poverii bugetului de stat prin resursele financiare orientate spre 

combaterea și profilaxia rabiei la animale și om. 

2. Programul a fost elaborat în conformitate cu prevederile alin. (1) și (2) art. 

37 a Constituției Republicii Moldova, art. 29 al Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 

privind activitatea sanitar-veterinară, 8 şi 9 din Legea nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 

privind supravegherea de stat a sănătăţii publice și  Capitolul III al Hotărîrii Guvernului 

nr. 1530 din  29.12.2007 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind 

stabilirea criteriilor pentru programele de eradicare şi control al unor boli la animale. 

3. Prezentul Program va facilita posibilitatea republicii de a absorbi fondurile 

financiare acordate de Uniunea Europeană pentru eradicarea rabiei prin Decizia  Grant 

SANTE/VP/2018/RO/SI2.774145. decizie care prevede și acordarea asistenței financiare 

nerambursabile pentru Republica Moldova destinate finanțării măsurilor de profilaxie a 

rabiei la vulpile sălbatice pe o distanță de 50 km de la hotar cu România în interiorul 

republicii, cu posibilitatea extinderii pe întreg teritoriul țării. 
 

II. SITUAȚIA ACTUALĂ ȘI IDENTIFICAREA  

PROBLEMELOR DE BAZĂ  
4. Rabia este o zoonoză determinată de transmiterea unui virus neurotrop din 

genul Lyssaviridae (familia Rhabdoviridae) de la animal la om, în special prin muşcătură 

şi manifestată clinic ca encefalomielită acută, invariabil fatală la persoanele nevaccinate. 

5. Boala se poate răspândi prin contaminarea rănilor pielii sau mucoaselor cu 

saliva animalelor bolnave. Toate speciile de animalele sunt susceptibile la rabie. Rabia 

are două forme clinice – abundentă și latentă. Ambele forme sunt caracterizate de semne 

clinice ale sistemului nervos central, devieri de comportament, hipersalivație și paralizia 

mușchilor scheletici și faringieni. Perioada de incubație pentru rabie variază între 6 zile și 

6 luni, sau mai mult. Animalele infectate cu rabie elimină virusul cu 10-14 zile înainte de 

apariția semnelor clinice. Ca urmare a apariției semnelor clinice, animalele mor în 

aproximativ 10 zile. 

6. Actualmente, rabia este considerată una din cele mai neglijate boli din lume, 

dar care reprezintă o reală povară pentru ţările în curs de dezvoltare. 



7. La nivel mondial, apare în peste 

150 de ţări/teritorii, în special în mediul rural 

şi în zone geografice izolate, cu excepția 

anumitor țări, datorită  particularităților 

geografice, fie țara a devenit liberă de boală, 

ca urmare a aplicării unor măsuri de control 

drastice (Marea Britanie, Insulele Britanice, 

Scandinavia, Spania și Portugalia, 

Luxemburg, Letonia, Lituania, Ungaria.). 

8. În ultimul timp, s-a observat o 

reemergenţă a rabiei în diferite regiuni ale 

lumii, ca urmare a: 

a)  reducerii densităţii unor specii de 

animale sălbatice (lupi, altădată sursă 

frecventă de epizootii), cu apariţia bolii la vulpi, specie cu receptivitate crescută, prolifică 

(efectivele se refac în 3-4 ani), ce trăieşte în colonii, determinând o epizootie ciclică, cu 

transmitere posibilă la câine, pisică şi om, cu importanţă economică mare prin 

mortalitatea animalelor de fermă sau a vânatului (Europa);  

b) prăbuşirea infrastructurii medicale şi veterinare (fostele republici sovietice); 

c) creșterea numărului de câini vagabonzi; 

d) creşterea numărului animalelor de companie nevaccinate; 

e) despăduririle extinse, cu modificarea ecosistemelor; 

f) cuibărirea animalelor sălbatice în construcțiile părăsite din localități unde se 

înregistrează depopulări (cum este și cazul Republicii Moldova). 

9. Republica Moldova este una dintre țările cu cel mai mare număr de cazuri de 

rabie în Europa ( la animale și oameni) fiind depășită doar de Ucraina unde anual sunt 

înregistrate în jur de 1400 de cazuri de rabie la animale și aproximativ 12 cazuri letale la 

om. 

Tabelul nr. 1 Numărul cazurilor de rabie la animale pe anii 2010-2018  

Cazurile de rabie la animale în ultimii 8 ani  

Anul Nr. cazuri 

pozitive 

Vulpi Câini Pisici Bovine 

2018 

(27.11.2018) 

68 12 16 11 27 

2017 59 13 13 7 22 

2016 79 12 24 15 22 

2015 167 28 36 21 69 

2014 138 32 52 15 21 

2013 113 22 29 14 40 

2012 184 26 29 20 87 

2011 58 16 - - - 

2010 111 28 - - - 

10. Rabia este înregistrată în toate raioanele țării iar cel mai frecvent se 

înregistrează în raioanele Edineț, Ungheni, Anenii Noi, Căușeni, Fălești, Chișinău, 

Strășeni, Nisporeni, Soroca, Cahul etc. 



11. Cele mai multe cazuri de rabie au fost înregistrate la bovine, vulpi câini și 

pisici. Cele mai multe cazuri pozitive la câini au fost înregistrate în mediul rural. 

Transmiterea bolii a fost de la animalele sălbatice la cele domestice (animale sălbatice-

câini). 

12. Situația privind situația epizootică în regiune rămâne a fi destul de 

nefavorabilă,  cele mai multe focare fiind înregistrate în Federația Rusă, Ucraina, 

Bielorusia, România. Însă multe țări prin aplicarea măsurilor complexe pe o perioadă de 

cel puțin cinci ani au obținut drept rezultat micșorarea considerabilă a prevalenței bolii 

sau chiar statutul de țară liberă de rabie. 

 

 
Figura nr. 1  Cazurile de rabie înregistrate în anii 2011-2015 

 

13. Ca urmare a afectării animalelor agricole de rabie proprietarii de animale din 

anul 2010 beneficiază de despăgubiri din partea statului conform Hotărîrii Guvernului nr. 

645  din  19.07.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de calculare a 

despăgubirilor acordate proprietarilor de animale sacrificate, ucise sau altfel afectate în 

urma lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor. Astfel pentru anii 

2013-2017  au fost achitate din bugetul de stat drept despăgubire proprietarilor de 

animale suma de 597728 Însă peste 40% din dosarele înaintate pentru despăgubire au fost 

respinse având drept temei nerespectarea cerințelor de identificare și trasabilitate 

prevăzute de Legea nr. 231 din  20.07.2006 privind identificarea şi înregistrarea 

animalelor și drept consecință proprietarii nu au putut să-și recupereze pierderile 

financiare.   

 

14. Conform Hotărîrii Guvernului nr. 494 din 06.05.1998 privind măsurile de 

combatere şi profilaxie a rabiei, câinii sunt supuși vaccinării obligatorii contra rabiei. Însă 

datorită izbucnirii focarelor de rabie se impune necesitatea de vaccinare antirabică și a 

altor specii de animale domestice, fiind cheltuite anual în jur de 5743200  mii lei. 

 

15. Rabia este una dintre cele mai mortale zoonoze . În fiecare an, ucide aproape 

60.000 de persoane din întreaga lume , în special copii din țările în curs de dezvoltare. 

Conform ultimelor statistici la fiecare 10 minute undeva în lume moare un om din cauza 

rabiei. 



16.  În marea majoritate a cazurilor, rabia este transmisă oamenilor prin 

mușcătura unui animal infectat. Controlul și eradicarea rabiei înseamnă, prin urmare, 

combaterea acesteia la animale și exclusiv la vulpi deoarece ele și reprezintă o sursă 

redutabilă a virusului rabic. 

17.  Organizația Mondială a Sănătății (OMS), Organizația Mondială pentru 

Sănătatea Animalelor (OIE) și Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și 

Agricultură (FAO) și-au propus ca în comun să elimine cât de curând posibil riscurile pe 

care le prezintă rabia atât pentru sănătatea animală (fie domestice fie sălbatice), cât și 

pentru sănătatea omului, iar ca obiectiv de bază au trasat ca pînă în anul 2030 să fie 

înregistrate zero decese umane din cauza rabiei. 

18.  Cu regret rabia continue să facă victime în rândul populației republicii, 

ultimele cazuri fiind înregistrate în anul 2003 la un copil din r. Drochia și în 2016 la un 

bărbat din r. Căușeni. De asemenea,  ca urmare a a unei politici greșite privind 

reglementarea întreținerii animalelor și în deosebi gestionarea cîinilor fără stăpân anual 

sunt înregistrate aproximativ 5000 de adresări de către cetățeni la centrele medicale cu 

mușcături provocate de cîini ce impune aplicarea protocoalelor de profilaxie ce se 

estimează la suma de 450- 1530 lei per persoană. 

 

Tabelul nr.2   Cazurile de muşcătură şi profilaxie la om 

Anul Nr. de 

persoane muşcate 

Nr. de 

persoane 

vaccinate 

Nr. dozelor 

de vaccin utilizat 

2017 5147 2088 12000 

2016 5012 1864 12000 

2015 4655 1915 12000 

2014 4476 1704 11307 

2013 4572 2050 12281 

2012 5244 2056 14254 

2011 4598 1752 12321 

19. Efectivul de vulpi din Republica Moldova, conform datelor  Institutului de 

Zoologie este de  aproximativ 36000 de animale. Din punct de vedere numeric, în ultimii 

ani populația vulpilor din Republica Moldova se menține în limite constante, ceea ce 

presupune că densitatea lor este de 10-12 exemplare la 1000 ha, ceea ce este de zece ori 

mai mare decât numărul optim al acestei specii (1-2 vulpi la 1000 ha).  

20. Vulpea reprezintă principalul izvor natural al rabiei. Prevalenţa rabiei, în 

special în rezervorul silvic, reprezintă un risc ridicat atât pentru animale cât și pentru om, 

fiind astfel considerată cea mai importantă zoonoză. 

21. Una din problemele actuale este și faptul că vulpile au început deja să 

cuibărească chiar în localități, cea ce și sporește riscul apariției cazurilor de rabie fie la 

animale fie la om. 

22. În comparație cu situația prezentată, se poate aprecia că rabia evoluează 

sporadic, de asemenea, în populația de animale sălbatice, altele decât vulpile, cazurile de 

boală nu sunt dependente de existența vulpilor infectate în zona respectivă. 

 

 

 



III. OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROGRAMULUI 

 

23. Scopul Programului este orientat spre diminuarea progresivă a rabiei în 

Republica Moldova pînă la obținerea statutului de țară liberă, prin vaccinarea orală a 

vulpilor prin distribuirea momelilor vaccinale pe cale aeriană. 

24. Pînă în anul 2023 vor fi depuse eforturi pentru realizarea obiectivelor 

prezentului Program, care vor asigura dezvoltarea capacităţilor necesare ale tuturor 

actorilor implicaţi în activităţile de control a rabiei. 

25. Eliminarea barierelor pentru circulația internațională în scopuri 

necomerciale a animalelor de companiei (cîini, pisici, dihori domestici) 

26. Asigurarea societății cu un mediu înconjurător neprimejdios. 

27. Realizarea eficientă a Programului va diminua riscul răspândirii rabiei la 

populaţia de animale receptive, domestice şi sălbatice, eliminând pericolul transmiterii 

rabiei la om şi permiţând astfel ţării noastre să obţină statutul de ţară „liberă de rabie”. 

28. Consolidarea capacităților sistemului sanitar - veterinar în scopul asigurării 

controlului eficient al rabiei. 

29. Dezvoltarea și aplicarea instrumentelor noi și intervențiilor inovative în 

domeniul controlului rabiei. 

 

IV. ACŢIUNILE CE URMEAZĂ A FI ÎNTREPRINSE 

PENTRU REALIZAREA PROGRAMULUI 

 

30. Întru asigurarea diminuării progresive a rabiei în Republica Moldova pînă la 

obținerea statutului de țară liberă până în anul 2023, se preconizează următoarele direcții 

de acțiuni:  

1) elaborarea și ajustarea cadrului normativ național; 

2) reglarea numerică a vulpilor; 

2)vaccinarea antirabică a populaţiilor de vulpi cu momeli vaccinale distribuite pe 

cale aeriană; 

3) monitorizarea evoluţiei rabiei în corelaţie cu programul de aplicare a momelilor 

vaccinale şi rezultatele obţinute; 

4) controlul aplicării programului de vaccinare şi evaluarea eficienţei acestuia; 

5) colectarea şi înregistrarea corespunzătoare a datelor privind evoluţia rabiei, 

procesarea lor statistică şi analizarea acestora în vederea utilizării în combaterea şi 

eradicarea rabiei în Republica Moldova; 

31. Întru realizarea activităților sinergice cu alte programe naționale vor fi 

organizate următoarele intervenții: 

1) Consolidarea capacităților pentru realizarea unui control eficient al rabiei 

2) Dezvoltarea și implementarea Strategiei Organizației Mondiale pentru 

Sănătatea animalelor (OIE) de combatere și eradicarea a rabiei care își propune drept 

obiectiv eradicarea rabiei; 

32. Asigurarea măsurilor de profilaxie în controlul  rabiei și obținerea statutului 

de țară liberă prevăd următoarele intervenții: 

1) Asigurarea măsurilor de profilaxie nespecifică; 

2) Asigurarea măsurilor de profilaxie specifică. 



33. Pentru consolidarea capacităților sistemului sanitar- veterinar în scopul 

asigurării controlului eficient al rabiei se impun următoarele intervenții: 

1) Consolidarea capacităților resurselor umane implicate în controlul rabiei; 

2) Asigurarea suportului logistic instituțiilor implicate în controlul rabiei; 

3) Consolidarea capacităților de diagnostic al Centrului Republican de 

Diagnostic Veterinar; 

4) Ajustarea cadrului normativ în controlul rabiei; 

5) Consolidarea capacităților pentru managementul eficient al Programului. 

34. Dezvoltarea și aplicarea instrumentelor noi și intervențiilor inovative în 

domeniul controlului tuberculozei necesită: 

1) Efectuarea cercetărilor științifice aplicative; 

2) Realizarea studiilor operaționale; 
3) Implementarea instrumentelor inovative. 

35. Consolidarea implicării comunității și a organizațiilor societății civile 

(vînători) în controlul rabiei prin reglarea numerică a vulpilor și raportarea depistării 

cadavrelor de vulpi.  

 

V. REZULTATELE SCONTATE 

 

36. Programul reprezintă o viziune pe termen lung, care tinde spre îmbunătăţirea 

sănătăţii animalelor, dar și a  populaţiei şi consolidării coerenţei în controlul rabiei prin 

aplicarea măsurilor necesare de combatere a acestei zoonoze, responsabilităţilor clar 

definite ale părţilor, implicate în profilaxia și combaterea acesteia, precum și prin 

asigurarea finanțării și împuternicirea corespunzătoare a instituției de coordonare a 

Programului. 

37. Realizarea cu succes a Programului presupune angajamentul politic al 

statului de a acţiona în vederea combaterii rabiei, prin asigurarea unui management 

eficient și durabil al resurselor financiare și umane. Sunt indispensabile participarea şi 

suportul partenerilor sociali, ale organizaţiilor nonguvernamentale, ale asociaţiilor 

interesate şi ale grupurilor comunitare. Un rol semnificativ revine cooperării cu 

structurile internaţionale atât din perspectiva asistenţei tehnice, cît şi din cea a atragerii 

investiţiilor donatorilor străini. 

38. Rezultatele aşteptate în urma implementării Programului către anul 2023, 

prevăd obținerea statutului de „țară liberă de rabie” și diminuarea cheltuielilor bugetarea 

necesare eradicării focarelor de rabie. 

 

VI. ESTIMAREA GENERALĂ A COSTURILOR 

39.  Estimarea generală a costurilor pentru implementarea prezentului Program a 

fost efectuată în baza priorităţilor şi activităţilor identificate, directivelor și 

instrumentelor disponibile în experienţa națională și internaţională. 

Costul estimativ al prezentului Program pentru anii 2019-2023 este de 121878927 lei. 

Anexa nr. 3 cuprinde costul estimat pentru fiecare an de implementare, în funcție de 

categorie, sursa de finanțate și valorile cumulative ale costurilor preconizate cu 

activitățile Programului. Bugetul estimat va fi ajustat pe perioada implementării 

Programului, reieșind din volumele de alocații disponibile componentelor bugetului 

public național. 



40. Aproximativ 50% din costuri vor fi  acoperite de către  UE conform   

Decizia Comisiei Generale pentru Sănătate și Siguranța Alimentară  a UE, Grant 

SANTE/VP/2018/RO/SI2.774145 care prevede acordarea asistenței financiare 

nerambursabile pentru Republica Moldova pentru combaterea rabiei. Însă există 

posibilitatea ca în anii următori aplicării Programului, UE să își  asume acoperirea 

integrală a costurilor Programului. 

 

VII. INDICATORII DE PROGRES ȘI PERFORMANȚĂ 

41. Performanţa Programului va fi evaluată în baza indicatorilor de progres care 

vor reflecta realizarea activităţilor expuse în planul de acţiuni (anexa nr.2), indicatorilor 

de rezultat ce vor monitoriza îndeplinirea obiectivelor specifice şi a intervenţiilor, precum 

şi a indicatorilor de impact ce vor reflecta persistența rabiei  în populațiile de vulpi din 

Republica Moldova: 

1) Achiziționarea a 1260550 momeli vaccinale destinate vaccinării vulpilor;  

2) Diseminarea momelelor vaccinale pe o suprafață de 25211 km2
 (suprafața 

republicii fără suprafața localităților, bazinelor acvatice și a terenurilor destinate 

industriei, transporturilor, comunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale) a republicii, 

efectuată în două campanii (primăvara și toamna), pe an; 

3) Recoltarea în scop de diagnostic a cel puțin patru vulpi la 100 km2 pe an; 

4) Rata consumului momelilor vaccinale, prin determinarea biomarcherilor de 

tetracicline de cel puțin 50%; 

5) Eficiența postvaccinală de cel puțin 29%, determinată prin teste de laborator, 

cu un titru de anticorpi antirabici nu mai jos de 0,5 UI; 

6) Diminuarea focarelor de rabie din republică, până la eradicarea totală. 

 
VIII. MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA IMPLEMENTĂRII 

 PROGRAMULUI. PROCEDURILE DE RAPORTARE 
42. Activităţile de monitorizare, evaluare şi raportare a Programului se vor 

derula în continuu pe toată perioada de implementare şi vor include atît colectarea, 

prelucrarea şi analiza datelor de monitorizare, identificarea erorilor sau a efectelor 

neprevăzute, cît şi eventualele rectificări de conţinut şi formă ale măsurilor şi activităţilor 

planificate.  

43. Coordonarea întregului proces de monitorizare şi evaluare este 

responsabilitatea Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, cu implicarea 

Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului şi altor entităţi 

guvernamentale, în colaborare cu organizaţiile neguvernamentale şi partenerii 

internaţionali.  

44. Toate instituțiile implementatoare vor prezenta rapoarte semestriale în 

formatul acceptat de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. 

45. La finele fiecărui an de implementare, Agenția Națională pentru Siguranța 

Alimentelor va elabora raportul de evaluare a Programului, conform obiectivelor stabilite 

în Program, şi îl va prezenta Guvernului în luna martie a fiecărui an. 

46. La mijlocul termenului de realizare a Programului se va efectua evaluarea 

intermediară, iar la sfîrşitul implementării Programului – evaluarea finală. 

 

 IX. RESPONSABILII PENTRU IMPLEMENTARE 



 

47. Autoritatea responsabilă de implementarea prezentului Program este Agenția 

Națională pentru Siguranța Alimentelor, în comun cu Ministerului Agriculturii 

Dezvoltării Regionale și Meiului, în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale, Ministerul Finanţelor, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării 

Europene, Ministerul Economiei și Infrastructurii și Autoritatea Aeronautică Civilă a 

Republicii Moldova. Autorităţile responsabile vor aplica întocmai prevederile prezentului 

Program.  

48. În procesul de implementare a prezentului Program, autorităţile responsabile 

vor colabora cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Academia de 

Ştiinţe a Moldovei, organizaţii neguvernamentale (Societatea Vînătorilor și Pescarilor din 

Republica Moldova), precum şi cu parteneri internaţionali de dezvoltare. 

49. Prevederile prezentului Program sunt valabile şi obligatorii pentru toate 

instituţiile implicate în controlul rabiei, indiferent de statutul juridic, care vor respecta 

integral cadrul normativ şi vor furniza date necesare evaluării activităţii şi supravegherii 

epizootice. 

 

 

Anexa nr. 1 

La Programul de supraveghere, 

control şi eradicare a rabiei la  

vulpi în Republica Moldova  

pentru anii 2019-2023 

 

 

CERINȚE APLICABILE MOMELEI CU VACCINĂ ANTIRABICĂ 

 

1. Vaccinul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: 

2. Vaccinul este înregistrat și utilizarea lui este permisă în Republica Moldova, 

pentru imunizarea orală a vulpilor împotriva rabiei; 

3.  Vaccinul este inofensiv pentru speciile țintă și alte specii de animale; 

4.  Vaccinul sub formă de suspensie trebuie să fie într-o capsulă sau într-o plic, 

plasată într-o momeală, care conține cel puțin 150 mg de tetraciclină (marker biologic); 

5.  Vaccinul este suficient de eficient, pentru a asigura protecția completă a vulpilor 

împotriva rabiei; 

6.  Momeala în care se află capsula sau plicul, care conține vaccinul trebuie să-și 

mențină forma și starea agregată și să acopere complet capsula sau plicul timp de cel 

puțin șapte zile; 

7.  Virusul rabiei utilizat în vaccin trebui să mențină stabilitatea titrului în fiecare 

doză timp de cel puțin șapte zile la o temperatură de + 25 ° C și să asigure imunitatea 

completă a animalului; 

8.  La momentul livrării, termenul de valabilitate al vaccinului trebui să fie de cel 

puțin de două treimii și vaccinul să fie păstrat la o temperatură nu mai mare de -20 ° C. 

9. . Vaccinul trebuie depozitat și transportat în conformitate cu instrucțiunile 

producătorului. În timpul depozitării și transportului vaccinurilor se utilizează un sistem 

de înregistrare a temperaturii. 



Anexa nr. 2 

La Programul de supraveghere, 

control şi eradicare a rabiei la  

vulpi în Republica Moldova  

pentru anii 2019-2023 
 

 

CERINȚE TEHNICE PENTRU DISTRIBUIREA VACCINULUI 

 

1. Vaccinul este distribuit cu ajutorul aviației sau manual. 

2. Vaccinul este distribuit cu ajutorul aviației în conformitate cu următoarele 

cerințe: 

2.1. viteza maximă a zborului aeronavei este de 150-180 km / h; 

2.2. înălțimea maxima, pentru distribuirea vaccinului  - 150-200 metri; 

2.3. distanța maximă dintre liniile paralele de plecări a aeronavei este de 500 de 

metri; 

2.4. pe un kilometru pătrat sunt distribuite 25 doze de vaccin. 

3. Monitorizarea procesului de vaccinare cu ajutorul aviației: 

3.1. forma documentară a raportului privind activitatea - acționează pe fiecare zbor 

(începutul traseului, lungimea traseului, numărul de vaccinuri au fost prevăzute, precum 

și semnătura pilotului si a funcționarului responsabil, precum și numărul documentului 

trebuie să coincidă cu  numărul electronic de fișiere a rutei de zbor); 

3.2. fiecare rută de zbor este înregistrată și stocată utilizând un echipament global 

de poziționare (GPS) într-un fișier electronic separat din sistemul de coordonate WGS84 

(cod EPSG: 4326); 

3.3. distribuirea vaccinurilor trebuie să fie înregistrată de un echipament, care să 

permită înregistrarea automată a timpului, datei și coordonatelor , pentru fiecare doză 

împrăștiată a vaccinului. 

4. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, trebuie să verifice logistica 

furnizorului de servicii și capacitatea acestuia de a distribui vaccinul într-un anumit timp 

și cu o calitate specificată, în conformitate cu cerințele stabilite în prezenta anexă. 

5. În suprafețele unde distribuirea momelilor cu ajutorul aviației nu este posibilă aceste se 

vor distribui manual asigurându-se o densitate de 25 doze de  vaccin pe un kilometru 

pătrat sau a câte 10 doze de  vaccin la fiecare vizuină . 
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Anexa nr.2 

la Hotărîrea Guvernului nr. 

din                                 2019  

Planul de acțiuni al 

Planul de acţiuni privind control şi eradicare a rabiei la vulpi  

în Republica Moldova pentru anii 2019-2023 

 

Nr. 

crt. 

Obiectivele 

acţiunii specifice 

Termeni de 

realizare 

Responsabili 

pentru 

implementare 

Sursa de finanțare 
Costurile implementării (mii lei) 

Indicatori de 

monitorizare 

2019 2020 2021 2022 2023 total  

1 Elabora și propune spre 

aprobare a unui proiect de 

Hotărîre de Guvernului 

privind aprobarea 

regulamentului de 

identificare a animalelor 

de companie (câini, pisici 

și dihori domestici) 

2019-2020 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului; 

 

Se încadrează în 

cheltuielile de 

personal în sectorul 

bugetar al instituţiei 
- - - - - - 

Proiect de Hotărîre de 

Guvern aprobat 

2 Elabora și propune spre 

aprobare a unui proiect de 

Hotărîre de Guvernului 

privind aprobarea 

regulamentului  de 

gestionare a animalelor de 

companie fără stăpân; 

2019-2020 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului; 

 

Se încadrează în 

cheltuielile de 

personal în sectorul 

bugetar al instituţiei - - - - - - 
Proiect de Hotărîre de 

Guvern aprobat 

3 Revizuirea Hotărîrii 

Guvernului nr. 839  

din  17.12.2009 

pentru aprobarea unor 

Norme sanitar-veterinare 

privind  

mişcarea necomercială a 

animalelor de companie în 

vederea armonizării cu 

prevederile Regulamentul 

(UE) nr. 576/2013 din 12 

iunie 2013 privind 

circulația necomercială a 

2020-2021 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului; 

 

Se încadrează în 

cheltuielile de 

personal în sectorul 

bugetar al instituţiei 

- - - - - - 
Proiect de Hotărîre de 

Guvern aprobat 
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animalelor de companie și 

de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 

998/2003. 

4 

Elabora și aplicarea unor 

politici coerente în 

vederea reglării numărului 

de vulpi sălbatice. 

2019-2023 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului; 

 

Se încadrează în 

cheltuielile de 

personal în sectorul 

bugetar al instituţiei 
- - - - - - 

Proiect de Hotărîre de 

Guvern aprobat 

Numărul de vulpi anual 

recoltate 

5 Elaborarea și aprobarea de 

către autoritățile publice 

locate a regulilor de 

întreținere a animalelor în 

localități conform 

competențelor prevăzute 

de lit. s1, alin (2), art. 14 

al Legii nr. 436 din  

28.12.2006 privind 

administraţia publică 

locală.  

2019-2020 
Autoritățile 

Publice Locate 

Se încadrează în 

cheltuielile de 

personal în sectorul 

bugetar al instituţiei 

- - - - - - 

Numărul de 

regulamente aprobate 

aprobate 

6 
Fortificarea laboratorului 

național de referință din 

domeniul sanitar-veterinar 

din cadrul Centrului 

Republican de Diagnostic 

Veterinar, în special pe 

domeniul diagnosticului 

rabiei, cu dotarea acestuia 

cu echipament modern. 

Acreditarea conform SM 

SR EN ISO/CEI 17025 

2019-2021 

Agenția 

Națională 

pentru 

Siguranța 

alimentelor 

În limitele 

bugetului aprobat 

 

      

Numărul de metode 

implementate. 

Numărul de metode 

acreditate la nivel 

național. 

Numărul de metode 

acreditate la nivel 

internațional. 

Numărul de teste de 

competență efectuate. 

Rezultate ale testelor 

de competență 

7 Întreprinderea măsurilor 

coerente astfel încît 

Centrului Republican de 

Diagnostic Veterinar să 

fie desemnat conform 

Decizia 2000/258/CE a 

Consiliului din 

20 martie 2000 privind 

2021-2022 

Agenția 

Națională 

pentru 

Siguranța 

alimentelor 

În limitele 

bugetului aprobat 

 
      

Obținerea desemnării 

conform   Decizia 

2000/258/CE 
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desemnarea unui institut 

specific responsabil cu 

stabilirea criteriilor 

necesare 

pentru standardizarea 

testelor serologice de 

control al 

eficacității vaccinurilor 

antirabice  

8 
Elaborarea procedurii 

specifice de vaccinare 

orală a vulpilor, 

transportarea, depozitarea 

și distribuirea vaccinei, 

testarea eficienței 

postvaccinale 

2021-2022 

Agenția 

Națională 

pentru 

Siguranța 

alimentelor 

Se încadrează în 

cheltuielile de 

personal în sectorul 

bugetar al instituţiei 

      

Numărul de proceduri 

elaborate; 

Numărul de proceduri 

implementate; 

Numărul de instruiri 

desfășurate; 

Numărul de persoane 

instruite. 

9 

Achiziționarea a 1260550 

momeli vaccinale 

destinate vaccinării 

vulpilor și a serviciilor de 

distribuirea a acesteia pe 

cale aeriană. 

2019-2023 

Agenția 

Națională 

pentru 

Siguranța 

alimentelor 

În limitele 

bugetului aprobat 

și suportul Uniunii 

Europene și a 

României așa cum 

este specificat în 

Decizia  Grant 

SANTE/VP/2018/R

O/SI2.774145, care 

aprobă programele 

naționale și 

finanțarea 

programului 

permanent de 

lichidare a rabiei 

faunei sălbatice în 

România. 

2
3

3
5
1

6
8
9

,7
5
 

 

2
3

3
5
1

6
8
9

,7
5
 

 

2
3

3
5
1

6
8
9

,7
5
 

 

2
3

3
5
1

6
8
9

,7
5
 

 

2
3

3
5
1

6
8
9

,7
5
 

 

1
1

6
7
5

8
4
4

3
,7

5
 

Numărul de momeli 

vaccinale și servicii de 

diseminare 

achiziționate. 
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10 

Vaccinarea vulpilor în 

două campanii anuale 

(primăvara și toamna),  

2019-2023 

Agenția 

Națională 

pentru 

Siguranța 

alimentelor 

În limitele 

bugetului aprobat 

specificat la pct.9 

 

      

Numărul de campanii 

anuale pentru 

vaccinare desfășurate. 

Numărul de momeli 

vaccinale diseminate, 

Suprafața totală unde 

au fost diseminate 

momeli vaccinale 

  

11 

Stabilirea eficienței 

postavaccinale. 
2019-2023 

Agenția 

Națională 

pentru 

Siguranța 

alimentelor 

Agenția 

Moldsilva 

În limitele 

bugetului aprobat 

și suportul Uniunii 

Europene și a 

României așa cum 

este specificat în 

Decizia  Grant 

SANTE/VP/2018/R

O/SI2.774145, care 

aprobă programele 

naționale și 

finanțarea 

programului 

permanent de 

lichidare a rabiei 

faunei sălbatice în 

România. 

1
4
0
3
1
5
4
,4

8
 

1
4
0
3
1
5
4
,4

8
 

1
4
0
3
1
5
4
,4

8
 

1
4
0
3
1
5
4
,4

8
 

1
4
0
3
1
5
4
,4

8
 

7
0

1
5
7

7
2

,4
 

Numărul de vulpi 

recoltate  

Numărul de vulpi 

testate 

Numărul de teste 

serologice 

Numărul de teste 

virusologice 

Numărul de teste 

efectuate în scopul 

detecției 

biomarcherilor de 

tetraciclină 

Numărul de teste 

pentru titrarea vaccinei 

utilizate 

Numărul de teste 

efectuate în scopul 

stabilirii genomului 

viral 

12 

Elaborarea și distribuirea 

posterelor destinate 

informării populației  

2019-2023 

Agenția 

Națională 

pentru 

Siguranța 

alimentelor 

În limitele 

bugetului aprobat 

specificat la pct.9 

 

3
5

0
0
0

 

3
5

0
0
0

 

3
5

0
0
0

 

3
5

0
0
0

 

3
5

0
0
0

 

1
7

5
0
0

0
 

Numărul de postere 

elaborate, 

Numărul de postere 

distribuite. 
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13 

Diminuare numărului de 

mușcături la cetățenii  
2019-2023 

Autoritățile 

publice locale 

Agenția 

Națională 

pentru Sănătate 

Publică 

În limitele 

bugetului aprobat 

 

      

Numărul de mușcături 

înregistrate 

Numărul tratamentelor 

antirabice inițiate. 

Numărul de azile 

pentru câinii fără 

stăpâni. 

Numărul de câini fără 

stăpâni recoltați din 

stradă și plasați în azile 

14 

Gestionarea eficientă a 

câinilor fără stăpân 
2019-2023 

Autoritățile 

publice locale 

 

În limitele 

bugetului aprobat 

după caz potențiali 

donatori 

      

Numărul de azile 

pentru câinii fără 

stăpâni. 

Numărul de câini fără 

stăpâni recoltați din 

stradă și plasați în azile 
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Anexa nr.3 

la Hotărîrea Guvernului nr. 

din                          2019 

Costurile estimative pentru realizarea 

Programului de supraveghere, control şi eradicare a rabiei 

 la vulpi în Republica Moldova pentru anii 2019-2023  

 
Nr. 

 
Denumire obiective 2019 2020 2021 2022 2023 Total Total, %   

1 

Achiziționarea a 1260550 momeli 

vaccinale destinate vaccinării vulpilor și a 

serviciilor de distribuirea a acesteia pe 

cale aeriană. 

23351689,75 23351689,75 23351689,75 23351689,75 23351689,75 116758443,75 95,80 

2 
Recoltarea a 1008 vulpi în scopul 

stabilirii eficacității vaccinale 299557,44 299557,44 299557,44 299557,44 299557,44 1497787,20 1,23 

3 

Supunerea testelor serologice a vulpilor 

recoltate pentru determinarea titrelor de 

anticorpi antirabici postvaccinali, 

necesare aprecierii eficacității vaccinale 

77342,265 77342,265 77342,265 77342,265 77342,265 386711,33 0,317 

4 
Supunerea testelor  prin 

Imunofluorescența Directă (IFD) 257297,04 257297,04 257297,04 257297,04 257297,04 
1286485,20 

 
1,06 

5 
Supunerea testelor  pentru detectarea 

prezenței biomarcherilor de tetraciclină 196560 196560 196560 196560 196560 982800 0,81 

6 Teste de titrare a vaccinei 11700 11700 11700 11700 11700 58500 0,05 

7 
Teste pentru identificarea genomului viral 

146640 146640 146640 146640 146640 733200 0,60 

8 
Elaborarea și distribuirea posterelor 

destinate informării populației 
35000 35000 35000 35000 35000 175000 0,14 

  TOTAL 24375786,5 24375786,5 24375786,5 24375786,5 24375786,5 121878927,5 100 

 



Notă informativă 

la proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Programului de supraveghere, 

control şi eradicare a rabiei la vulpi în Republica Moldova pentru anii 2019-2023 
 

1. Denumirea autorului şi, după caz a participanţilor la elaborarea proiectului 

Proiectul este elaborat și promovat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului, în colaborare cu Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ şi finalităţile 

urmărite 

Republica Moldova este una dintre țările cu cel mai mare număr de cazuri de rabie 

în Europa ( la animale și oameni) fiind depășită doar de Ucraina. În perioada anilor 2017-

2018, au fost înregistrate 128 de cazuri, din care  peste 20 % cazuri la vulpi, însă numărul 

acesta este cu mult mai mare având în vedere că multe cadavre a vulpilor decedate din 

cauza acestei maladii nu sunt depistate. Este de menționat că din cauza acestei boli în 

anul 2002 a decedat un copil din Drochia și mai recent în 2016 a decedat un bărbat din 

Căușeni, astfel riscurile pentru societate sunt iminente și permanente.  

În condiţii naturale sunt receptive toate speciile de mamifere domestice şi 

sălbatice, inclusiv omul, indiferent de vârstă, sex, condiţii de întreţinere și anotimp. 

Prevenirea rabiei se realizează printr-un complex de măsuri veterinare şi de 

imunoprofilaxie, care la animale constau în vaccinarea preventivă şi de necesitate. 

Vulpea reprezintă rezervorul natural al rabiei și vectorul principal al răspândirii ei 

în populațiile de animale sălbatice și domestice. 

În acest context, începând cu anul 1989, vaccinarea antirabică a vulpilor a fost 

instrumentul principal în eliminarea rabiei silvatice din multe state ale Europei, astfel 

reușind să reducă numărul cazurilor de boală sau chiar să obțină statutul de ţări “libere de 

rabie”.  

3. Descrierea gradului de compatibilitate, pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Prezentul proiect nu conține norme privind armonizarea legislației naționale cu 

legislația Uniunii Europene. 

4. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Prevederile prezentului proiect reprezintă un instrument de punere în aplicare a 

prevederilor art. 29 al Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea 

sanitar-veterinară, art.8 şi art.9 din Legea nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind 

supravegherea de stat a sănătăţii publice și  Capitolul III al Hotărîrii Guvernului nr. 1530 

din  29.12.2007 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea 

criteriilor pentru programele de eradicare şi control al unor boli la animale. 

5. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Programul pentru supravegherea, controlul şi eradicarea rabiei la vulpi în 

Republica Moldova pentru anii 2019-2023, este un document de politici, pe termen 

mediu, și cuprinde prioritățile Guvernului, orientate spre aplicarea strategiilor inovative 

întru obținerea statutului de ţară „liberă de rabie”, asigurarea unui mediu salubru 

cetățenilor și diminuarea poverii bugetului de stat prin resursele financiare orientate spre 

combaterea și profilaxia rabiei la animale și om, dar și eliminărilor barierilor pe care le 

întîlnesc proprietarii de animale de companie cînd călătoresc împreună cu acestea peste 

hotarele republicii.  



Întru asigurarea diminuării progresive a rabiei în Republica Moldova pînă la 

obținerea statutului de țară liberă până în anul 2023, se preconizează următoarele direcții 

de acțiuni:  

1) elaborarea și ajustarea cadrului normativ național; 

2) reglarea numerică a vulpilor; 

3)   vaccinarea antirabică a populaţiilor de vulpi cu momeli vaccinale distribuite pe 

cale aeriană; 

4)     evaluare eficacității vaccinale; 

5)     fortificarea laboratorului național de referință pentru rabie 

6. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prevederilor Programului menţionat pe întreg teritoriul Republicii 

Moldova se va realiza din fonduri aferente Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa 

Alimentelor. Totodată, prezentul Program va facilita posibilitatea republicii de a absorbi 

fondurile financiare acordate de Uniunea Europeană pentru eradicarea rabiei prin Decizia  

Grant SANTE/VP/2018/RO/SI2.774145. decizie care prevede și acordarea asistenței 

financiare nerambursabile pentru Republica Moldova destinate finanțării măsurilor de 

profilaxie a rabiei la vulpile sălbatice pe o distanță de 50 km de la hotar cu România în 

interiorul republicii, cu posibilitatea extinderii pe întreg teritoriul țării. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Proiectul este supus avizării şi consultării publice conform art. 32 din Legea 

100/2017 cu privire la actele normative, fiind plasat pe pagina web a Ministerului 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului www.madrm.gov.md la compartimentul 

Transparență decizională / Proiecte de documente. 

8. Constatările expertizei anticorupţie 

Proiectul este supus expertizei anticorupţie conform art. 35 din Legea 100/2017, 

fiind solicitată efectuarea expertizei de către Centrul Naţional Anticorupţie. 

          9. Constatările expertizei juridice 

Proiectul este supus expertizei juridice conform art. 37 din Legea 100/2017, fiind 

solicitată efectuarea expertizei de către Ministerul Justiţiei. 

          10.  Alte expertize 

 Proiectul nu conţine prevederi de reglementare a activităţii de întreprinzător în 

contextul Legii nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii 

de întreprinzător, astfel decăzând necesitatea examinării acestuia de către Grupul de lucru 

pentru reglementarea activităţii de întreprinzător. De asemenea, proiectul nu cade sub 

incidenţa altor expertize necesare a fi efectuate în condiţiile Legii 100/2017. 

 

 

 

 Ministru                                                                          Nicolae CIUBUC 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.madrm.gov.md/
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