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1. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE GENERALE ALE CERCETĂRII 
 

Contaminarea carcaselor de pasăre cu microorganisme poate determina pe de o parte 

declanşarea proceselor alterative ale cărnii, determinând astfel reducerea termenului de 

valabilitate al acestora, sau mai grav, poate reprezenta un pericol la adresa sănătăţii publice, 

determinând declanşarea unor toxiinfecţii alimentare la consumatori. Cei mai întâlniţi germenii 

patogeni la nivelul carcaselor de pasăre sunt: Salmonella spp., C. jejuni, Y. enterocolitica, Cl. 

perfringens, St. aureus, Cl. botulinum, Shigella spp. şi unele specii de Bacillus. Prin urmare 

reducerea nivelului de contaminare cu aceşti germeni poate fi realizată doar prin respectarea unor 

măsuri, gen: o bună proiectare igienică (GHP), codul de bune practici de lucru (GMP), proceduri 

de lucru standard pentru igienizare (SSOPs), şi analiza riscurilor în puncte critice de control 

(HACCP). Pornind de la aceste considerente, scopul cercetării noastre a fost de a realiza o 

analiză a riscurilor biologice reprezentate de germenii de alterare psihrotrofi şi a celor patogeni 

pentru carnea de pasăre, în vederea îmbunătăţirii sistemului HACCP la nivelul unor unităţi de 

abatorizare-desfacere. Obiectivele generale în lucrarea de faţă au fost următoarele: 

1. evaluarea pericolelor biologice reprezentate de germenii psihrotrofi de alterare, cu 

referire la carnea de pasăre obţinută într-o unitate de tăiere reprezentativă; 

2. evaluarea riscului biologic în principalele etape ale fluxului tehnologic de sacrificare 

a puilor broileri; 

3. revizuirea argumentată a planului HACCP pentru unităţile luate în studiu, în vederea 

îmbunătăţirii sistemului de management al sigurantei alimentului. 

2. REZULTATE ŞI DISCUŢII 

2. 1. Evaluarea pericolelor biologice reprezentate de germenii de alterare  

psihrotrofi la nivelul carcaselor de pui broileri 

 
Microflora de alterare, în general se multiplică mai repede la temperaturi scăzute decât 

cea patogenă, cu care de altfel este în competiţie. De aceea în cele mai multe cazuri, la nivelul 

cărnii menţinute la temperaturi de refrigerare, semnele de alterare apar înainte ca numărul 

germenilor patogeni să fie nociv pentru consumator, însă acest lucru nu este valabil în toate 

cazurile, motiv pentru care lipsa modificărilor organoleptice, nu este sinonim cu lipsa nocivităţii. 

Prin urmare, în cercetarea noastră am apreciat gradul de contaminare microbiană cu germeni 
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psihrotrofi, la nivelul carcaselor de pui broiler. Activităţile propuse în cadrul acestui obiectiv 

principale au fost următoarele: 

- aprecierea încărcăturii şi configuraţiei microbiologice la nivelul carcaselor de 

pasăre; 

- evaluarea în dinamică a încărcăturii şi configuraţiei microbiene la probele de pui; 

- evaluarea riscului microbiologic reprezentat de microflora de alterare. 

Pentru determinarea încărcăturii şi configuraţiei microbiene au fost prelevate 72 probe 

reprezentative (carcase de pasăre), provenite de la 8 loturi, după cum urmează: câte 9 

carcase/lună, respectiv lot, ambalate în sistem criovac, recoltate în intervalul aprilie  – decembrie 

2011 de la o unităţi de abatorizare-desfacere din regiunea Transilvaniei. Examenele 

microbiologice s-au efectuat în laboratorul disciplinei de Inspecţia şi controlul alimentelor din 

cadrul  Facultăţii de Medicină Veterinară Cluj-Napoca. Calculul statistic a fost efectuat în sistem 

de operare Windows XP, program Origin 7.0, utilizând sistemul de analiză categorială mono-

factorială ANOVA. Rezultatele obţinute s-au interpretat ţinând cont de urmatorii indicatori 

statistici: media aritmetică, eroarea standard, deviaţia standard şi indicele de probabilitate -p, 

folosind următoarele ipoteze de lucru: p > 0.05 - rezultate nesemnificative; p ≤ 0.05 - rezultate 

semnificative (nivel de încredere 95%). 

 

2.1.1. Rezultatele cercetărilor cu privire la încărcătura  şi configuraţia 

microbiologică la suprafaţa carcaselor de pui broiler 

 

În urma prelucrării statistice a rezultatelor obţinute de la cele 72 probe s-au obţinut 

următoarele rezultate: încărcătura microbiană mezofilă aerobă iniţială de pe suprafaţa carcaselor 

a prezentat valori diferite, cu un minim de 4.19±0,39 log ufc/g şi un maxim de 5.12± 0.77 log 

ufc/g. În ceea ce priveşte încărcătura cu germeni psihrotrofi, rezultatele au evidenţiat o 

încărcăturǎ microbiană variabilă cuprinsă între 2.88±0.32 log ufc/g şi 4.32±0.42 log ufc/g. În 

urma comparării nivelului încărcăturii cu germeni psihrotrofi cu al mezofililor aerobi, se constată 

un nivel mai scăzut al contaminării cu psihrotrofi, cu aproximativ 0.5 log, aspecte care pot fi 

explicate prin faptul că înărcatura iniţială de germeni este dominată de germenii mezofili, în timp 

ce psihrotrofii devin dominanţi pe măsură ce carcasele sunt păstrate perioade mai lungi la 

temperatura de 0-4ºC. Germenii din genurile Pseudomonas şi Aeromonas au fost identificaţi cu 

ajutorul mediului selectiv GSP. În urma prelucrării statistice am pus în evidenţă o încărcătură cu 

pseudomonade variabilă, relativ scăzută, cuprinsă între 2.92±0.27 log ufc/g şi 4.24±0.31 log 
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ufc/g. Germenii din genul Aeromonas s-au identificat la o singură probă prelevată, valoarea 

încărcăturii fiind relativ scăzutǎ, de 1.3±0.27 log ufc/g. Germenii din familia Enterobacteriaceae 

au fost evidenţiaţi prin utilizarea mediului VRBD. Rezultatele încărcăturii cu enterobacteriacei 

sunt prezentate în diagrama din fig. 6. Din analiza acesteia, se constată că încărcătura cu 

enterobacterii, a variat între 2.32±0.20 log ufc/g şi 3.98±0.16 log ufc/g. Germenii din genul 

Yersinia au fost identificaţi pe mediul selectiv CIN. Din analiza rezultatelor am constatat că s-au 

evidenţiat yersinii în cazul a 4 probe (50%). Încărcătura a fost cuprinsă la aceste patru probe între 

valorile: 2.87±0.34 log ufc/g şi 3.36±0.12 log ufc/g. Pentru identificarea bacteriilor acido-lactice 

s-a utilizat mediul MRS. Din analiza rezultatelor, am constatat că valorile obţinute variază între 

3.36±0.23 log ufc/g şi 5.25±0.36 log ufc/g. 

2.1.2.  Configuraţia microbiană la suprafaţa carcaselor de pui broiler 

 
Pentru identificarea speciilor bacteriene psihrotrofe dezvoltate pe mediile de cultură (SI, 

GSP-agar, Yersinia-agar, VRBD-agar), s-au efectuat teste de confirmare biochimică API 20NE, 

respectiv API 20E (Biomerieux). După incubarea galeriilor API la termostat, diferenţiat în 

funcţie de tipul de test utilizat, rezultatele au fost interpretate cu ajutorului softului de identificare 

API LabPlus. Din prelucrarea rezultatelor s-a constatat că speciile bacteriene predominante sunt 

Gram negative, respectiv 70.26 %, în timp ce bacteriile Gram pozitive au reprezentat 29.44 %. 

Dintre bacteriile Gram pozitive, 3.44% de streptococi, 7.01 % sunt reprezentate de către 

stafilococi, 8.77% de micrococi şi 10.52% de bacteria acido-lactice. Dintre bacteriile Gram 

negative, s-a constatat că predomină bacteriile psihrotrofe, din care: genul Pseudomonas, cu 

25.46%, genul Moraxella cu 7.01%, genul Aeromonas  cu specia Aeromonas hydrophila 5.26%. 

În ceea ce priveşte germenii din genul Yersinia, din rezultatele obţinute nu s-au identificat specii 

patogene, ci doar Yersinia  frederiksenii (5.26%), specie implicată doar în declanşarea proceselor 

alterative ale cărnii. Dintre reprezentanţii familiei Enterobacteriaceae, au fost identificate pe 

baza testelor API 20 E următoarele specii: E. coli (5.26 %), Vibrio vulnificus (1.69 %), 

Citrobacter freundii (3.38%). Dintre aceste specii, probleme de sănătate pot fi determinate de 

către Vibrio parahaemolyticus şi E. coli, care au tulpini patogene pentru om.  

2.1.3. Evaluarea în dinamică a încărcăturii şi configuraţiei microbiene la nivelul 

carcaselor de pasăre 

 

Pentru realizarea acestui obiectiv, experimentele s-au derulat pe o perioadă de 10 zile, 

din momentul recoltării probelor, efectuându-se determinări în ziua 0, 3, 7, 10. În vederea 
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interpretării cât mai corecte a rezultatelor, s-au recoltat 36 probe, provenite de la 3 loturi de 

carcase. Pentru fiecare lot s-au prelevat câte 3 probe în fiecare zi a experimentului, valoarea luată 

în lucru fiind reprezentată de media celor trei determinări. Din analiza rezultatelor s-a constatat 

în privinţa încărcăturii totale de germeni mezofili psihrotrofi o evoluţie uşor ascendentă, de la 

4.7±0.2 log ufc/cm2 la 4.81±0.30 log ufc/cm2 în ziua 7-a a experimentului, cu o scădere la 3 zile 

la 4.07±0.1 log ufc/g, ca urmare a adaptării germenilor la noile condiţii de microclimat. În ceea 

ce priveşte încărcătura totală cu germenii psihrotrofi, s-a constatat o evoluţie uniformă 

ascendentă, de la 3.82±0.30 log ufc/g la 4.74±0.15 log ufc/g în ziua 7-a a experimentului. În ziua 

10-a încărcătura de germeni psihrotrofi a atins o valoare de 7.60 log ufc/g, depăşind limita 

maximă de 5.0 log ufc/g, stabilită de normele microbiologice în vigoare ( Reg. 1441/2007). 

Pentru germenii din genul Pseudomonas s-a remarcat aceeaşi tendinţă de creştere 

uniformă, observându-se iniţial o valoare de 2.66±0.15 log ufc/g, pentru ca în ziua a 7-a numărul 

acestora să ajungă la 4.04±0.15 log ufc/g, limita maximă recomandată nefiind depăşită în ultima 

zi a duratei limită de consum a carcaselor. O evoluţie similară s-a evidenţiat şi în cazul 

germenilor din genul Aeromonas, care au prezenta o creştere a încărcăturii de la 1.96±0.15 log 

ufc/g la 4.02±0.26 log ufc/g în ultima zi a experimentului. Şi pentru germenii din genul Yersinia 

se poate observa o tendinţă ascendentă a încărcăturii microbiene de la 1.96±0.20 log ufc/g 

imediat după sacrificare, la 4.58±0.15 log ufc/cm2, în ultima zi a experimentului. Germenii din 

familia Enterobacteriaceae nu au fost identificaţi decât din a treia zi, când au atins valoarea de 

1.96±0.05 log ufc/g, ajungând în ziua 7-a la 4.46±0.25 log ufc/g, au prezentat o evoluţie 

uniformă de creştere, începând cu prima zi după recoltarea probelor, de la 1.73±0.15 log ufc/cm2 

la 6.13±0.25 log ufc/cm2 în ziua 10-a a experimentului, depăşind limita maxim admisă (2.5 log 

ufc/cm2) în ziua 4-a.O evoluţie ascendentă mai evidentă a fost pusă în evidenţă în cazul 

bacteriilor acido-lactice, care de la o încărcătură iniţială de 4.57±0.05 log ufc/g, au atins în ziua 

10-a a experimentelor o valoare de 6.89±0.16 log ufc/g.  

2.2. Evaluarea riscului microbiologic în principalele etape                                                     

de sacrificare a puilor broiler 

 

În unităţile de sacrificare a păsărilor, contaminarea carcaselor cu germeni patogeni se 

poate realiza în principal în etapele de opărire, deplumare, eviscerare, respectiv la manipularea 

cărnii de către operatori în fazele de răcire şi livrare, atunci când nu se respectă bunele practici de 

igienă (GHP) şi de lucru (GMP). Având în vedere aspectele menţionate mai sus, în cadrul acestui 

obiectiv ne-am  propus evaluarea riscului microbiologic în principalele etape de sacrificare a 
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puilor broiler, având în vedere creşterea rolului cărnii de pasăre în declanşarea toxiinfecţiilor 

alimentare de la om. Principalele activităţi urmărite au fost: 

- determinarea încărcăturii totale de germeni (N.T.G.), în principalele etape de 

sacrificare a păsărilor; 

- identificarea germenilor din genurile: Salmonella, Campylobacter, Listeria şi 

Escherichia.  

Pentru realizarea obiectivelor propuse s-au prelevat  în perioada ianuarie 2012 - 

decembrie 2012, 54 carcase provenite de la 3 loturi de pui. În cadrul fiecărui lot, probele s-au 

recoltat din următoarele etape ale fluxului tehnologic de sacrificare: 1 - recepţie păsări vii,  2 - 

opărire, 3 - eviscerare, 4 - răcire, 5 - depozitare, respectiv 6 –vânzare, din fiecare etapă 

prelevându-se câte 3 carcase (n=3). În vederea obţinerii unor rezultate concludente, probele au 

fost prelucrate atât prin metode clasice (NTG, Salmonella spp., Campylobacter jejuni/coli, 

Echerichia coli, Listeria spp.), cât şi prin metode moleculare - PCR, folosind primeri specifici, 

pentru confirmarea germenilor patogeni identificaţi prin metodele clasice.  

 

2.2.1. Rezultatele privind evaluarea riscului biologic de contaminare a carcaselor 

de pui broiler în principalele etape de procesare a carcaselor 

 

Rezultatele obţinute în studiul nostru au demonstrat că în cazul opăririi la temperatura 

de 56 - 60ºC timp de 3 minute, încărcătura totală de germeni  a scăzut de la 6.18±0.46 log ufc/g, 

la 5.43±1.07 log ufc/g, determinând o reducere de 0.75 log a NTG ma. În urma procesului de 

eviscerare, încărcătura totală de germeni a crescut semnificativ, ajungând la o valoare de 5.79 log 

ufc/g ±1.28.  În urma procesului de răcire a carcaselor, folosind metoda de aspersare cu apă la 

temperatura de 2ºC, timp de 60-90 min. s-a constatat reducerea  numărului total de germeni de pe 

suprafaţa carcaselor, de la 5.79 log ufc/g (valoarea incărcăturii după etapa de eviscerare), la 

5.25± 0.99 log ufc/g, respectiv o reducere de 0.54 log. Depozitarea carcaselor refrigerate se 

realizează la 4ºC, în aceste condiţii putând fi păstrate timp de 7 zile; observând creşterea 

numărului total de germeni de pe suprafaţa carcaselor, prin analizarea rezultelor se observă 

creşterea incărcăturii de la 5.7±1,31 log ufc/g, valoare obţinută în prima zi de depozitare, 

ajungând la o valoare de 6.02± 0.51  log ufc/g în ziua 7-a de depozitare, respectiv vânzare. Din 

analiza statistică a rezultatelor obţinute s-a constatat o scădere semnificativă a încărcăturii totale 

de germeni, doar în cazul etapei de recepţie, comparativ cu cea de opărire (p<0.05).  
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2.2.2. Rezultatele privind încărcătura de  E. coli în principalele etape de sacrificare 

ale puilor broiler 

 

Rezultatele obţinute au relevat prezenţa E. coli în 12 din totalul de 54 probe prelevate 

din unitatea de abatorizare luată în studiu, respectiv într-un procent de 22.22%. Din analiza 

rezultatelor obţinute s-a constatat că la recepţia puilor broiler în unitatea de sacrificare, numărul 

de E. coli de pe suprafaţa carcaselor este relativ scăzut, având o valoare de 2.0±1,62  log ufc/g. 

Din prelucrarea rezultatelor obţinute s-a constatat o reducere semnificativă a numărului de E. 

coli, care scade de la 2.0±1.62  log ufc/g, la 0.95±0.85  log ufc/g, determinând o reducere  de  

1.05 log.  

În etapa de eviscerare, încărcătura de E. coli a ajuns la o valoare de  2.5±1.37  log ufc/g, 

semnificativ mai crescută în comparaţie cu rezultatul obţinut în etapa de opărire, faţă de care a 

crescut cu 1.55 log. S-a evidenţiat totodata că temperatura de 2ºC care se utilizează pentru 

răcirea carcaselor determină o reducere a numărului de E. coli de pe suprafaţa carcaselor cu 1.13 

log, faţă de numărul obţinut în etapa de eviscerare, rezultând  1.55 ±1.11, log ufc/g  în urma 

răcirii carcaselor.  

Depozitarea carcaselor refrigerate se realizează la 4ºC şi U.R. 85% pentru o perioadă de 

7 zile. În cazul în care în spaţiile de depozitare nu sunt respectate condiţiile precizate anterior, se 

poate produce multiplicarea germenilor, inclusiv a celor patogeni. Din rezultatele obţinute în 

studiul nostru am constatat că pe durata termenului de valabilitate încărcătura de E. coli prezintă 

o tendinţă relativ constantă, cu o creştere nesemnificativă de la 1.50±1.29  log ufc/g, la valoarea 

de 1.56±1.32 logufc/g, în ziua 7-a. Din analiza statistică a rezultatelor obţinute s-a constatat o 

scădere semnificativă  a încărcăturii de E. coli între următoarele etape de prelucrare a carcaselor: 

recepţie - opărire, eviscerare – refrigerare (p<0.05). De asemenea s-a constatat o creştere 

semnificativă a a încărcăturii de E. coli între etapa de opărite, comparativ cu cea de eviscerare, ca 

urmare a contaminări carcasei în urma ruperii anselor intestinale (p<0.05).  

Probele pozitive de E. coli identificate prin metoda clasică, descrisă în subcapitolul 

4.2.1.1.3., au fost supuse protocolului de confimare folosind tehnica PCR. Fragmentul amplificat 

al secvenţelor ADN (16S) corespunzator la 304 perechi de baze a fost vizualizat în gelul de 

agaroza (conc.1,5%) si confirmat prin apariţia unei benzi luminoase. Intensitatea benzilor este 

direct proportionalǎ cu cantitatea de ADN existent in reacţie. Prin compararea benzilor 

luminoase cu scara etalon de 100 pb (L) s-au confirmat probele pozitive, constantandu-se şi 

absenţa amplificǎrii in cazul a 2 probe (L7, L12) (16.67%).   
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2.2.3. Rezultatele obţinute privind identificarea germenilor din genul Salmonella  

în principalele etape de sacrificare ale puilor broiler 

 

În urma prelucrării rezultatelor obţinute, s-a constatat că germenii din genul Salmonella 

au fost evidenţiaţi doar în unul din cele 3 loturi de păsări supuse cercetării. În cazul probelor 

lotului 2 s-a identificat prezenţa salmonelelor în fiecare etapă a procesului tehnologic de 

sacrificare, după cum urmează: recepţie 2 probe, opărire 2 probe, eviscerare 3 probe, refrigerare 

2 probe, respectiv depozitare şi vânzare câte 2 probe. Prin urmare, identificarea germenilor din 

genul Salmonella în fiecare din cele 3 serii de probe prelevate s-a evidenţiat numai în cazul 

eviscerării, iar în etapele de recepţie, opărire, refigerare, depozitare şi vânzare evidenţiindu-se 

doar în câte 2 serii de probe.  Rezultate  negative s-au constatat în cazul unei serii de probe la 

etapele de recepţie şi opărire, urmând ca la eviscerare, probabil ca urmare a ruperii segmentelor 

tubului digestiv să se producă contaminarea cu Salmonella spp. De asemenea, rezultate negative 

s-au identificat la seria 3-a de probe începând cu etapa de refrigerare, inclusiv valorificare pentru 

consum public, probabil ca urmare a inactivării salmonelelor în urma şocului termic.În urma 

efectuării testelor de confirmare biochimică şi serologică nu s-au identificat serotipuri patogene, 

respectiv Salmonella enteritidis şi/sau Salmonella typhimurium, specia identificată fiind 

Salmonella infantis. Probele pozitive de Salmonella identificate prin metoda clasică au fost 

supuse protocolului de confimare folosind tehnica PCR. Din analiza rezultatelor s-a evidenţiat că 

toate probele identificate  prin  metoda clasică s-au confirmat şi prin metoda modernă (tehnica 

PCR), respectiv L2-L9.  

 

2.2.4.  Rezultatele obţinute privind identificarea germenilor din genul 

Campylobacter  în principalele etape de sacrificare ale puilor broiler 

 

La efectivele de păsări ce sunt colectate de la fermă, plasate în lăzi şi transportate la 

unitatea procesatoare, încărcătura de Campylobacter creşte în timpul transportului. Este cunoscut 

faptul că stresul poate provoca o disturbare a funcţiilor intestinale şi poate reduce rezistenţa 

animalelor vii precum şi răspândirea în creştere a bacteriilor intestinale.  

În studiul noastru nu s-au identificat germeni din genul Campylobacter, la niciuna din 

cele 54 de carcase supuse cercetării. 
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2.2.5.  Rezultatele obţinute privind identificarea germenilor din genul Listeria în 

principalele etape de sacrificare ale puilor broiler 

 

Rezultatele obţinute au relevat prezenţa Listeria spp. în 11 din totalul de 54 probe 

prelevate în unitatea de abatorizare luată în studiu, respectiv într-un procent de 20.37%. 

Menţionăm că nici una din probele pozitive nu a relevat prezenţa Listeria monocytogenes, specia 

identificată în studiul nostru fiind Listeria inocua. Din analiza rezultatelor obţinute s-a constatat 

că la recepţia puilor broiler în unitatea de sacrificare, numărul de Listeria inocua de pe suprafaţa 

carcaselor este scăzut, având o valoare de 0.91±1,39  log ufc/g.  

Din analiza rezultatelor obţinute s-a constatat o scădere semnificativă a încărcăturii de 

Listeria inocua, de la 0.91±1.39 log ufc/g, la 0.24±0.73 log ufc/g, ceea ce denotă o reducere de 

0.67 log. În etapa de eviscerare, încărcătura de Listeria inocua a ajuns la o valoare de  0.68±1.36  

log ufc/g, mai crescută comparativ cu rezultatul obţinut în etapa de opărire, faţă de care a crescut 

cu 0.44 log. Spre deosebire de rezultatele obinute în cazul E. coli, răcirea carcaselor nu a 

influenţat încărcătura de Listeria inocua de pe suprafaţa carcaselor, aceasta având o valoare 

similară cu cea evidenţiată în etapa de eviscerare, respectiv 0.69 ±1.38, log ufc/g.  

Având în vedere că germenii din genul Listeria sunt psihrotrofi, pe durata perioadei de 

depozitare a carcaselor s-a constatat o creştere semnificativă, de la 0.70±1.38 log ufc/g, la 

0.92±1.83 logufc/g, în ziua 7-a.  Din analiza statistică a rezultatelor obţinute s-a constatat o 

scădere semnificativă a încărcăturii de Listeria inocua, între următoarele etape de prelucrare a 

carcaselor: recepţie - opărire, respectiv depozitare-vânzare (p<0.05). De asemenea, s-a constatat 

o creştere semnificativă a încărcăturii de Listeria inocua între etapa de opărire, comparativ cu 

cea de eviscerare, ca urmare a contaminări carcasei în urma ruperii anselor intestinale (p<0.05). 

Probele pozitive de Listeria spp. identificate prin metoda clasică au fost supuse protocolului de 

confimare, folosind tehnica PCR. În urma analizării rezultatelor obţinute s-a constatat că din cele 

11 probe pozitive de Listeria inocua, confirmate prin metoda clasică, doar 8 (72,72%) s-au 

confirmat prin metoda PCR. 

 

2.3. Revizuirea planului HACCP într-o unitate de sacrificare a puilor broiler 

 

În cercetarea noastră ne-am propus o evaluare a pericolelor potenţiale, pe fluxul 

tehnologic de sacrificare a păsărilor, într-un abator specializat de tip industrial din Transilvania, 

apoi modul în care procesul tehnologic de prelucrare a carcaselor se reflectă în calitatea 
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comercială, mai ales pe baza unor investigaţii complexe asupra pericolelor biologice pentru 

unitatea evaluată. Obiectivele urmărite în cadrul studiul nostru au fost reprezentate de: 

- identificarea pericolelor asociate fiecărei etape a fluxului tehnologic; 

- identificare punctelor critice de control; 

- stabilirea limitelor critice de control; 

- stabilirea unui sistem de monitorizare a punctelor critice de control; 

- stabilirea unui plan de acţiuni corective; 

- verificarea planului HACCP; 

- revizuirea planului HACCP. 

Cercetările s-au efectat în perioada ianuarie – mai 2013, în cadrul unui abator de 

sacrificare a păsărilor din zona Transilvaniei. Identificarea punctelor critice de control s-a 

realizat prin intermediul analizei de risc. Pe baza analizei de risc efectuată în unitatea studiată şi 

a arborelui decizional, s-au obţinut următoarele încadrări în categoria PC, respectiv PCC: 

- recepţia reprezintă PCC (biologic şi chimic), deoarece riscul constă în introducerea 

în unitate a păsărilor clinic sănătoase, dar purtătoare şi eliminatoare de germeni 

patogeni, care pot fi periculoşi pentru consumatori, atât prin intermediul carcaselor 

obţinute de la păsări bolnave, dar şi prin contaminarea încrucişată a carcaselor; 

contaminarea consumatorilor prin intermediul reziduurilor de antibiotice, hormoni, 

substante antiparazitare. 

- opărirea realizată in sistemul colectiv în bazine poate constitui un factor poluant  

important al carcasei cu germeni patogeni, mai ales în cazul în care apa de opărire se 

schimbă odată per schimb de lucru. Din rezultatele determinărilor de laborator s-a 

constatat că în această etapă nu s-a produs o contaminare majoră cu microorganisme, 

ci dimpotrivă o reducere semnificativă a acestora. Prin urmare s-a stabilit că această 

etapă este un PCC care reduce riscul dar nu îl elimină complet.  

- eviscerarea este o etapă a fluxului tehnologic cu risc major pentru calitatea 

microbiologică a carcasei. În cazul prelucrǎrii necorespunzătoare, utilizarea scafei 

poate provoca striviri de organe şi ţesuturi, inclusiv ruperea intestinelor, cu reful de 

conţinut intestinal, determinând o contaminare masivă cu germeni patogeni. Având 

în vedere rezultatele obţinute s-a stabilit că etapa de eviscerare reprezintă un risc 

biologic, fiind încadrată în categoria  PCC, deoarece în această etapă se poate 

produce o contaminare cu germeni patogeni, care nu mai pot fi eliminaţi sau reduşi la 

nivele acceptabile ulterior. 
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- răcirea carcaselor prin aspersare de apă la 2°C, practicată în abator, s-a dovedit a fi o 

metodă care previne contaminarea încrucişată, în comparaţie cu sistemul prin 

imersare, însă totul depinde de încărcătura microbiană iniţială a acestora. Prin urmare 

această etapă reprezintă un PCC, care menţine la un nivel acceptabil pericolele 

biologice, necesitând însă o monitorizare riguroasă. 

- depozitarea carcaselor la temperatura de refrigerare se încadrează în categoria  PCC, 

fiind necesara monitorizarea continuă a parametrilor (temperatură, umiditate relativă, 

viteza curenţilor de aer, microflora ambientală) pe durata termenului de păstrare. 

3. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

 

Considerând că s-au realizat obiectivele de referinţă propuse, prezentăm în sinteză 

concluziile şi recomandările tezei.  

Evaluarea microflorei psihrotrofe de la nivelul carcaselor de pui broiler:  

- Încărcătura microbiană mezofilă iniţială de pe suprafaţa carcaselor de pui broiler s-a 

încadrat în limite corespunzătoare. 

- Încărcătura microbiană psihrotrofă iniţială de pe suprafaţa carcaselor a prezentat un 

nivel mai scăzut, comparative cu germenii mezofili, fenomen ce poate fi explicat prin 

faptul că încărcătura iniţială de germeni este dominată de germenii mezofili, pentru 

ca odată cu păstrarea mai îndelungată în condiţii de refrigerare a carcaselor, 

microorganismele psihrotrofe să devină dominante.  

- Microflora psihrotrofă Gram negativă a fost dominantă, constatatându-se că 

predomină bacteriile psihrotrofe din genurile: Pseudomonas, Moraxella Alcaligenes 

şi Acinetobacter. 

- Încărcătura microbiană în dinamică de la nivelul carcaselor pui broileri, în intervalul 

de 10 zile, prezintă o evoluţie ascendentă semnificativă, atât în privinţa încărcaturii 

totale de germeni psihrotrofi, cât şi a numărului de germeni din genurile: 

Pseudomonas, Aeromonas, Yersinia şi a reprezentanţilor familiei 

Enterobacteriaceae. 

- Evaluarea bacteriologică realizată în dinamică, la nivelul carcaselor refrigerate de 

pui, demonstrează rolul foarte important al microorganismelor psihrotrofe în 

procesele alterative ale produselor, în cazul unei monitorizări incorecte a procesării 

acestora. 
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Evaluarea riscului biologic de contaminare a carcaselor de pui broiler în principalele 

etape de procesare a carcaselor: 

- Riscul microbiologic este semnificativ în etapa de eviscerare în privinţa germenilor 

din genul Escherichia şi Salmonella (p<0.05); 

- Etapa de opărire a păsărilor contribuie semnificativ la reducerea riscului 

microbiologic, reprezentat de NTG, E. coli şi Salmonella (p<0.05); 

- Procesul de răcire a determinat o reducere semnificativă a E. coli şi Salmonella  la 

nivelul carcaselor, ceea ce denotă o monitorizare corectă a lanţului frigorific în 

unitatea studiată; 

- Pe durata termenului de valabilitate a carcaselor s-a constată o creştere 

nesemnificativă a NTG, care însă poate determina o alterare mai precoce a carcaselor 

de pui broiler;  

- Salmonella infantis s-a identificat într-un procent de 24.07%, E. coli 35.18%, 

Listeria inocua 20.37%, fără a se identifica germenii din genul Campylobacter. 

- Riscul microbiologic reprezentat de prezenţa germenilor de alterare şi patogeni are o 

importanţă deosebită pentru salubritatea carcaselor în cazul nerespectării bunelor 

practici de igienă, respectiv de lucru (GHP, GHP) de a lungul procesului tehnologic. 

 

Evaluarea privind implementarea programului HACCP: 

- Studiul a permis analiza şi sistematizarea rezultatelor în vederea îmbunătăţirii 

sistemului de siguranţă al alimentului, pentru unitatea evaluată. 

- Igiena spaţiilor tehnologice, în anumite etape ale fluxului este deficitară spre 

exemplu la: sângerare, eviscerare, ambalare. 

- Evaluarea pericolelor la etapele tehnologice de agăţare, sângerare, eviscerare, 

ambalare, a relevat că nu se respecta în totalitate GMP şi GHP. 

- Principalele pericolele biologice identificate de-a lungul fluxului tehnologic au fost 

reprezentate de contaminarea cu conţinut din tubul digestiv în timpul eviscerării şi 

contaminarea încrucişată a carcaselor în bazinele de opărire. 

 

RECOMANDĂRI 

În vederea reducerii riscului microbiologic în unitatea luată în studiu, propunem 

următoarele recomandări: 
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� respectarea bunelor practici de igienă şi a bunelor practici de lucru, pentru a evita 

contaminarea carcaselor în diferite etape de procesare; 

� definirea etapei de recepţie şi eviscerare ca şi PCC, în cadrul planului HACCP al 

unităţii; 

� modernizarea instalaţie de abatorizare prin: 

� înlocuirea sistemului de opărire colectivă, în bazine, cu unul individual de 

aspersare; 

� înlocuirea sistemului actual de eviscerare (manual), cu un sistem automatizat 

(tip vacuum).   

� în scopul obţinerii unor produse de o calitate microbiologică corespunzătoare, care 

să nu efecteze sănătatea şi integritatea consumatorilor, trebuie respectate cu stricteţe 

bunele practici de lucru şi bunele practici de igienă, în toate etapele fluxului 

tehnologic, precum şi monitorizarea permanentă a spaţiilor de refrigerare ale 

abatorului. 

 


