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1. Etica bunăstării animalelor.
2. Conceptul bunăstării animalelor.
3. Interacțiuni la nivel uman și animal; educația umană.
4. Etologia; biologia comportamentului animal.
5. Clasificarea nivelului calitativ al bunăstării animalelor.
6. Modalități de evaluare a bunăstării animalelor.
7. Identificarea cauzelor deprecierii nivelului de bunăstare al animalelor în sistemul
intensiv și extensiv de creștere.
8. Bunăstarea peștilor.
9. Bunăstarea animalelor de companie.
10.Bunăstarea animalelor sălbatice.
11.Bunăstarea animalelor pe timpul transportului.
12.Rolul profesiei veterinare în bunăstarea şi protecţia animalelor.
13.Protecţia

animalelor:

definiţie,

rol,

importanţă,

instituţii

organizatoare

ale

activităţii.
14.Protecţia animalelor de fermă.
15. Particularităţi ale protecţiei viţeilor, porcilor, găinilor ouătoare, puilor de carne.
16. Protecţia animalelor pe timpul transportului (rutier, pe calea ferată, cu avionul, cu
vaporul, deplasarea pe jos a animalelor); consecinţele transportului de animale.
17. Protecţia animalelor în abatoare și înafara acestora: date generale; asomarea şi
uciderea animalelor în abator şi înafara abatorului; uciderea animalelor în scopul
combaterii unor boli.
18. Particularităţi privind protecţia animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau alte
scopuri experimentale: date generale; adăpostire; particularităţi comportamentale.
19. Etica şi bunăstarea animalelor folosite în experienţe sau alte scopuri ştiinţifice:
conceptul celor „3R”.

20. Convenţia Europeană pentru Protecţia Animalelor de Companie şi Agrement:
principii respectate de către deţinătorii de animale; informarea şi educarea populaţiei.
21. Protecţia animalelor de companie şi agrement în ţara noastră: Legea protecţiei
animalelor.
22. Protecţia animalelor de companie şi agrement în ţara noastră.
23. Protecţia animalelor sălbatice aflate în captivitate: asigurarea hranei şi a condiţiilor de
manifestare a comportamentului nutritiv; asigurarea condiţiilor pentru contacte sociale
şi pentru reproducere.
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6.** Legea 9/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor;
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8.** Ordin ANSVSA 13/2008 privind animalele tinute pentru scopuri zootehnice.
9.** Ordin ANSVSA 75/2005 privind protectia animalelor de ferma.
10. ** Ordin ANSVSA 72/2005 privind standarde minime pentru protectia viteilor.
11. ** Ordin ANSVSA 202/2006 privind standarde minime pentru protectia porcinelor.
12. ** Ordin ANSVSA 73/2005 privind inregistrarea exploatatiilor care detin gaini ouatoare.
13. ** Ordin ANSVSA 136/2006 privind standardele minime pentru protectia gainilor ouatoare.
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minime de protectie a puilor destinati productiei de carne
15. ** Ordin ANSVSA 42/2010 pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind standardele
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16. ** Ordin ANSVSA

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
17. ** Ordin ANSVSA 57/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui ANSVSA nr.
202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standarde minime pentru protecţia
porcinelor

18. ** Ordin ANSVSA 63/2012 - pentru aprobarea normei sanitare veterinare care stabileşte standardele
minime pentru protecţia păsărilor în fermă şi în timpul transportului
19. ** Regulamentul CE nr. 1/2011, privind protectia animalelor in timpul sacrificarii si uciderii
20. ** Regulamentul CE nr.1/2005, privind protecţia animalelor în timpul transportului;
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