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Legislatie

ANSVSA im ple m e nte ază un proie ct finanţat de EFSA

Lansarea proiectului „Implementarea şi testarea transmiterii electronice în
formatele XML, Excel şi CVS a datelor privind
zoonozele, rezistenţa antimicrobiană şi toxinfecţiile alimentare, precum şi
actualizarea bazelor de date”
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Beneficiarul: AUTORITATEA NAŢIONALĂ
PENTRU
SIGURANŢA
ALIMENTELOR
„Implementarea şi testarea transmiterii electronice
datelor privind zoonozele, rezistenţa antimicrobiană
şi actualizarea bazelor de date”.

SANITARĂ VETERINARĂ ŞI
(ANSVSA)
lansează
proiectul
în formatele XML, Excel şi CVS a
şi toxinfecţiile alimentare, precum

R aport activitate ANSVSA

Proiectul este finanţat de Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor
(EFSA), în baza contractului nr. OC/EFSA/BIOMO/2013/01-CT 2 Lot 1.

R aport Le ge a 544/2001

Proiecte

Valoarea totală a proiectului stabilită în baza contractului nr. OC/EFSA/BIOMO/2013/01
este de 70.000 euro.

Activitati si servicii
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Obiectivul general al proiectului este transmiterea datelor refreritoare la: zoonoze, agenţi
zoonotici, rezisţenta antimicrobiană a bacteriilor izolate de la animale, din produsele alimentare,
din hrana animalelor, în vederea determinării tendinţelor, a cauzelor zoonozelor şi a
toxiinfecţiilor alimentare, date care trebuie raportate de România către Baza de Date privind
Zoonozele a EFSA, în conformitate cu Directiva 99/2003/CE.
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Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de ANSVSA şi EFSA.
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Scopul proiectului este dezvoltarea şi implementarea unui sistem de export al datelor din
baza naţională de date a României, către Baza de Date privind Zoonozele a EFSA, în
conformitate cu modelele de date şi terminologia de control ale acestei instituţii.
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Principalele activităţi ale proiectului sunt:
· Dezvoltarea unui sistem electronic automatic de export al datelor, din baza naţională de
date a României în modelele de date ale EFSA, pentru următoarele categorii de informaţii
privind:
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prevalenţa;

Unitati de ne utralizare

-

date izolate şi agregate privind rezistenţa antimicrobiană

Unitati Schim b Intracom unitar

-

toxiinfecţiile alimentare;

-

fagotipurile şi serotipurile de Salmonella spp,

Pre se dintia R om anie i

-

date privind populaţia de animale; statusul de boală privind tuberculoza şi bruceloza;

Guve rnul R om anie i

-

date pe bază de eşantioane privind agenţii zoonotici în alimente;
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-

date privind formatul textului.
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· Importarea datelor codificate în baza terminologiei standard a EFSA;
· Transmiterea datelor către sistemul de colectare al EFSA prin formatele XML, Excel şi
CVS;
· Verificarea operabilităţii transmisiei datelor către EFSA şi testarea sistemului.
www.ansvsa.ro/?pag=47&id_t=96&id_d=38074
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Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 17 luni.

Locul de desfăşurare al proiectului: România.

Pentru facilitarea colectării şi a comparării datelor la nivel european, monitorizarea
trebuie să se facă pe o bază armonizată. Acest lucru permite evaluarea tendinţelor, a cauzelor
zoonozelor şi ale agenților zoonotici în Uniunea Europeană.
Informaţiile colectate, împreună cu informațiile care provin din alte surse, constituie
baza de evaluare a riscurilor legate de organismele zoonotice. În acest sens se acordă
prioritate acelor zoonoze care prezintă cele mai mari riscuri pentru sănătatea umană:
Salmonella, Campylobacter, Rabia, Tuberculoza, etc. Sistemele de monitorizare trebuie să
faciliteze, de asemenea, depistarea bolilor zoonotice recent apărute şi a noilor tulpini de
organisme zoonotice.
Apariția îngrijorătoare a rezistenței la agenții antimicrobieni (cum sunt medicamentele
şi aditivii alimentari antimicrobieni) reprezintă un aspect care trebuie monitorizat. De aceea, sa prevăzut ca o astfel de monitorizare să includă nu numai agenții zoonotici, ci şi alţi agenţi, în
măsura în care aceştia prezintă riscuri pentru sănătatea publică. În special, se monitorizează
organismele indicatoare (E. Coli, Enterococcus, etc.), care reprezintă un rezervor de gene de
rezistență, pe care le pot transmite bacteriilor patogene.

Deschiderea oficială a proiectului va avea loc în data de 10 decembrie, la Parma, în prezenţa
unei delegaţii a ANSVSA, condusă de către preşedintele instituţiei, dr.Vladimir Mănăstireanu
şi a reprezentanţilor EFSA.

Inapoi
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