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1. Etica bunăstării animalelor.
2. Conceptul bunăstării animalelor.
3. Interacțiuni la nivel uman și animal; educația umană.
4. Aspectele bunăstării animalelor şi cele „cinci necesități”ale acestora.
5. Rolul profesiei veterinare și a medicului veterinar în bunăstarea şi protecţia animalelor.
7. Protecţia animalelor.
8. Protecţia animalelor de fermă.
9. Protecţia animalelor pe timpul transportului.
10. Protecţia animalelor în timpul sacrificării și uciderii lor.
11. Protecţia animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau alte scopuri experimentale
12. Protecţia animalelor de companie şi agrement.
13. Protecţia animalelor sălbatice aflate în captivitate
Bibliografie obligatorie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

ANDRONIE IOANA - Protecţia animalelor. Ed. FRM, Bucureşti 2003, 1-99.
ANDRONIE IOANA, FURNARIS F. - Evaluarea protecţiei animalelor şi a mediului. Ed. FRM, Bucureşti
2005, 1-130.
ANDRONIE IOANA - Bunăstarea animalelor – note de curs 2017.
DECUN M., - Bioetica, bunăstarea și protecția animalelor, Ed. Mirton, Timişoara, 2013, 1-703.
DECUN M., KRUTSCH H.W. - Vulnerabilitatea şi protecţia animalelor. Ed. Mirton, Timişoara, 2001, 1284.
Legea 205/2004 privind protecţia animalelor
Legea 9/2008 modificarea si completarea Legii 205/2004 privind protectia animalelor
Regulamentul CE 1/2005 privind protectia animalelor in timpul transportului
Regulamentul CE 1255/1997 privind criteriile pentru punctele de asteptare si de modificare itinerar
Regulamentul CE 639/2003 bunastarea bovinelor in timpul transportului pentru acordarea restituirilor la
export
Ordinul ANSVSA nr.201/2007 certificatul de competenta profesionala
Ordinul ANSVSA nr.83/2006 conditii privind bunastarea animalelor pe durata transportului
Ordinul ANSVSA nr.13/2008 protectia animalelor tinute pentru scopuri zootehnice
Ordinul ANSVSA nr.75/2005 privind protectia animalelor de ferma
Ordinul ANSVSA nr.72/2005 standarde minime pentru protectia viteilor
Ordinul ANSVSA nr.202/2006 standarde minime pentru protectia porcinelor
Ordinul ANSVSA nr.73/2005 inregistrarea exploatatiilor care detin gaini ouatoare
Ordinul ANSVSA nr.136/2006 privind standardele minime pentru protectia gainilor ouatoare
Ordinul ANSVSA nr.30/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea normelor
minime de protectie a puilor destinati productiei de carne
Ordinul ANSVSA nr.42/2010 pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind standardele minime
pentru protectia gainilor ouatoare, aprobata prin Ordinul presedintelui ANSVSA nr. 136/2006
Ordinul ANSVSA nr.20/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de monitorizare a standardelor de
microclimat, precum şi a necesarului de apă şi de hrană, în vederea asigurării statusului minim de bunăstare
a porcinelor din exploataţiile comerciale
Ordinul ANSVSA nr.57/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului ANSVSA nr.202/2006 pentru
aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor

23. Ordinul ANSVSA nr.63/2012 - pentru aprobarea normei sanitare veterinare care stabileşte standardele
minime pentru protecţia păsărilor în fermă şi în timpul transportului
24. Ordinul ANSVSA nr.180/2006 protectia animalelor in timpul sacrificarii si uciderii
25. Ordinul ANSVSA 74/2009 - asigurarea conditiilor tehnice pentru aplicarea Normei sanitar veterinare
privind protectia animalelor in timpul sacrificarii si uciderii, aprobata prin Ordinul ANSVSA 180/2006.
26. Regulamentul (CE) nr. 1099/2009 privind protectia animalelor in momentul uciderii
27. Lege 471/2003 privind protectia animalelor folosite in scopuri stiintifice sau alte scopuri experimentale.
28. Ordinul ANSVSA nr.84/2005 privind comitetul consultativ in protectia animalelor folosite in scopuri
experimentale si stiintifice
29. Ordonanta nr.37/2002 protectia animalelor folosite in scopuri stiintifice sau experimentale
30. Ordinul ANSVSA nr.400/2002 adapostirea ingrijirea animalelor in scopuri stiintifice sau experimentale
31. Lege nr.191/2002 gradini zoologice si acvarii publice
32. OUG nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan
33. Lege nr.227/2002 aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan
34. Lege nr. 258/2013 privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân care modifică si completează OUG
155/2001.
35. OUG nr.55/2002 regimul de detinere al cainilor periculosi sau agresivi.
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