
LEGE nr. 305 din 12 iulie 2006
privind ratificarea Conventiei europene pentru protec ia animalelor vertebrate utilizate în
experimente i alte scopuri tiin ifice, adoptat  la Strasbourg la 18 martie 1986, i a
Protocolului de amendare a Conven iei europene pentru protec ia animalelor vertebrate utilizate în
experimente i alte scopuri tiin ifice, adoptat la Strasbourg la 22 iunie 1998, semnate de
România la 15 februarie 2006
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 10 august 2006

    Parlamentul României adopta prezenta lege.

    ART. 1
    Se ratifica Conven ia european  pentru protec ia animalelor vertebrate utilizate în
experimente i alte scopuri tiin ifice, adoptat  la Strasbourg la 18 martie 1986, intrata în
vigoare la 1 ianuarie 1991 i semnat  de România la 15 februarie 2006.
    ART. 2
    Se ratifica Protocolul de amendare a Conven iei europene pentru protec ia animalelor
vertebrate utilizate în experimente i alte scopuri tiin ifice, adoptat la Strasbourg la 22 iunie
1998, semnat de România la 15 februarie 2006.

    Aceasta lege a fost adoptat  de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 i
ale art. 76 alin. (2) din Constitu ia României, republicat .

                    PRE EDINTELE CAMEREI DEPUTA ILOR
                            BOGDAN OLTEANU

                        PRE EDINTELE SENATULUI
                           NICOLAE VACAROIU

    Bucure ti, 12 iulie 2006.
    Nr. 305.

                          CONVEN IA EUROPEAN
       pentru protec ia animalelor vertebrate utilizate în experimente



   i alte scopuri tiin ifice, adoptat  la Strasbourg la 18 martie 1986*)

_____________
    *) Traducere

                                PREAMBUL
    Reamintind ca scopul Consiliului Europei este de a realiza o mai buna unitate între membrii

i i ca statele membre ale Consiliului Europei, care au semnat prezenta conven ie, doresc sa
coopereze cu celelalte state în ceea ce prive te protec ia animalelor vii utilizate în experimente
sau în alte scopuri tiin ifice,
    recunoscând ca omul are obliga ia morala de a respecta toate animalele i de a lua în
considera ie capacitatea acestora de suferinta i memoria lor,
    acceptând în egala m sura ca omul are nevoie, în cautarile sale pentru dobândirea de
cuno tin e în domeniul s ii i siguran ei, sa foloseasc  animale, în cazul în care acest
lucru se face în condi ii rezonabile, având ca rezultat o extindere a cuno tin elor sau orice alte
beneficii pentru om ori animale, chiar în condi iile în care omul folose te aceste animale pentru
hrana, îmbr minte i ca animale de povara,
    incercand sa limiteze folosirea animalelor în scopuri experimentale sau în alte scopuri
tiin ifice, sa caute înlocuirea acestor utiliz ri practice cu m suri alternative i sa incurajeze

folosirea acestor m suri alternative,
    dorind sa adopte prevederi comune în scopul de a proteja animalele folosite în astfel de
proceduri care pot cauza durere, suferinta, disconfort sau raniri de durata i de a asigura, în
situa ia în care acestea sunt inevitabile, o reducere la minimum,
    s-au convenit urm toarele:

    PARTEA I
    Principii generale

    ART. 1
    1. Prezenta conven ie se aplica în cazul oric ror animale folosite sau care se inten ioneaz  a
fi folosite în orice procedura experimentala tiin ific , în situa ia în care acea procedura poate
cauza durere, suferinta, disconfort sau raniri de durata.
    2. În textul prezentei conven ii:
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    a) animal, dac  nu poate fi altfel calificat, reprezint  orice vertebrat viu, excluzând omul,
inclusiv formele larvare sau formele reproducatoare care pot trai liber, dar excluzând din aceasta
categorie alte forme fetale ori embrionare;
    b) intentionat a fi folosit înseamn  crescut sau p strat în scopul de a fi vândut, înstr inat
ori folosit în orice proceduri experimentale sau tiin ifice;
    c) procedura reprezint  orice folosire în scopuri experimentale sau tiin ifice a unui animal,

ruia îi poate cauza durere, suferinta, disconfort sau raniri de durata, inclusiv orice
desf urare a unei ac iuni inten ionate sau susceptibile sa aib  ca rezultat na terea unui animal
în oricare asemenea condi ii, dar excluzând cele mai pu in dureroase metode acceptate în practica
moderna (acestea fiind metodele "umane") de omorare sau de marcare a unui animal.
    O procedura începe atunci când un animal este mai întâi preg tit pentru utilizarea lui i se
încheie când nu se mai efectueaz  observa ii ulterioare (în scopul efectu rii acelei proceduri);
eliminarea durerii, suferintei, disconfortului sau ranirilor de durata prin folosirea cu succes a
anesteziei ori analgeziei sau a altor metode care nu plaseaza animalul folosit în afar  scopului
acestei defini ii;
    d) persoana competenta înseamn  orice persoana care este considerat  de o parte semnatara a
conven iei a fi competenta pe teritoriul sau pentru a desfasura func ia descris  în prezenta
conven ie;
    e) autoritate responsabil  reprezint , pe teritoriul unei p i, orice autoritate, organism
sau persoana desemnat  pentru scopurile prezentei conven ii;
    f) amplasament reprezint  orice facilitate mobila sau fixa, orice cl dire, grup de cl diri sau
orice alte incinte, inclusiv locurile care nu sunt în întregime imprejmuite ori acoperite;
    g) amplasament pentru reproducere reprezint  orice amplasament unde animalele sunt reproduse
în scopul de a fi folosite în diferite proceduri;
    h) amplasament de stocare reprezint  orice amplasament, altul decât cel de reproducere, în
care animalele sunt inute în scopul de a fi folosite în diverse proceduri;
    i) amplasament de folosinta reprezint  orice amplasament unde animalele sunt folosite în
proceduri;
    j) metoda uman  de sacrificare reprezint  sacrificarea unui animal cu un minim de suferinta
fizica i mentala, corespunz toare speciei.
    ART. 2
    O procedura poate fi realizat  în unul sau mai multe dintre urm toarele scopuri:



    a) (i) evitarea sau prevenirea bolilor, imbolnavirilor ori altor anomalii sau a efectelor lor
la om, animale vertebrate sau nevertebrate i plante, inclusiv producerea unor medicamente de
calitate, eficiente i testate în condi ii de siguranta, sau a altor substan e ori produse;
    (ii) diagnosticarea sau tratamentul bolilor, imbolnavirilor ori al altor anomalii sau al
efectelor acestora la om, animale vertebrate i nevertebrate sau plante;
    b) detectarea, evaluarea, reglarea sau modificarea condi iilor fiziologice la om, animale
vertebrate i nevertebrate ori plante;
    c) protec ia mediului;
    d) cercetarea tiin ific ;
    e) educa ia i instruirea;
    f) anchetele medico-legale.
    ART. 3
    Fiecare parte incearca sa urmeze to i pasii necesari pentru punerea în aplicare a prevederilor
prezentei conven ii i sa se asigure de existenta unui sistem efectiv de control i supraveghere,
cat mai rapid cu putinta i în toate situa iile, într-o perioada de 5 ani de la data intr rii în
vigoare a acesteia.
    ART. 4
    Nicio prevedere a prezentei conven ii nu afecteaz  libertatea p ilor de a adopta m suri
stricte de protec ie a animalelor folosite în diverse proceduri sau m suri de control i
restrictie a utiliz rii animalelor în diverse proceduri.

    PARTEA a II-a
    Îngrijirea general i acomodarea

    ART. 5
    1. Oric rui animal care este folosit sau se inten ioneaz  a fi folosit într-o procedura
trebuie sa îi fie asigurate acomodarea la condi iile de mediu, cel pu in un grad minim de
libertate i mi care, hrana, apa i îngrijire, potrivite pentru s tatea i bun starea sa. Orice
restrictie fata de m surile prin care un animal poate sa isi satisfac  propriile necesita i
fiziologice i de comportament trebuie sa fie limitat  cat mai rapid posibil. În implementarea
acestor prevederi, aten ia trebuie sa fie îndreptat  asupra ghidului care con ine reguli pentru
acomodarea i îngrijirea animalelor, descris în anexa A la conven ie.
    2. Condi iile de mediu în care fiecare animal este crescut, men inut sau folosit trebuie sa
fie verificate zilnic.



    3. Bun starea i starea de s tate a animalelor trebuie sa fie observate îndeaproape i
periodic pentru a preveni durerea sau suferinta care poate fi evitata, disconfortul ori ranirea de
durata.
    4. Fiecare parte trebuie sa stabileasc  toate m surile pentru a se asigura ca orice defect sau
suferinta descoperit  este corectat  cat mai curând posibil.

    PARTEA a III-a
    Modul de desf urare a procedurii

    ART. 6
    1. O procedura nu trebuie sa vizeze unul dintre scopurile prezentate în art. 2 dac  exista o
alta metoda tiin ific  satisf toare, care sa fie rezonabila i disponibil  a fi folosit i
care nu necesita utilizarea animalului.
    2. Fiecare parte trebuie sa incurajeze cercetarea tiin ific  în sensul dezvolt rii metodelor
care pot furniza acelea i informa ii ca i cele ob inute prin proceduri.
    ART. 7
    Când se executa o procedura trebuie sa fie aleas  cu grija specia, iar acolo unde este necesar
trebuie sa fie exemplificata autorit ii responsabile; trebuie sa fie aleas  procedura astfel
încât sa fie selectata aceea care folose te un num r minim de animale, cauzandu-le cat mai putina
durere, suferinta, disconfort sau raniri de durata i care este cea mai în m sura sa furnizeze
rezultate satisf toare.
    ART. 8
    O procedura trebuie sa se execute sub anestezie local  sau analgezie ori prin alte metode
desemnate sa elimine cat mai rapid posibil durerea, suferinta, disconfortul sau ranirile de
durata, în situa iile în care:
    a) durerea cauzat  prin procedura este mai mica decât efectele negative asupra animalelor pe
care le-ar avea folosirea anesteziei ori analgeziei; sau
    b) folosirea anesteziei sau analgeziei este incompatibil  cu scopul procedurii. În astfel de
situa ii trebuie sa fie luate m suri legislative i/sau administrative pentru a se asigura ca
asemenea proceduri sunt absolut necesare.
    ART. 9
    1. În cazul în care este planificat ca o procedura sa aib  drept subiect un animal i în
aceasta situa ie va avea sau va putea avea loc un experiment în care animalul va suferi o durere



sever , procedura trebuie sa fie declarata în mod specific i justificat  sau special autorizata
de autoritatea responsabil .
    2. M surile legislative i/sau administrative potrivite trebuie sa fie luate asigurându-se ca
procedura este absolut necesar . Aceste m suri trebuie sa includ :
    - o autoriza ie special  a autorit ii responsabile; sau
    - o declara ie special  privind asemenea proceduri c tre autoritatea responsabil i ac iuni
juridice i administrative ale acestei autorit i, dac  respectiva autoritate nu este satisfacuta,
în m sura în care procedura are o importanta suficienta pentru atingerea unor nevoi esen iale ale
omului sau ale animalului, cuprinzând solu ia problemelor tiin ifice.
    ART. 10
    Animalul folosit în timpul procedurii trebuie sa fie manipulat astfel încât sa se respecte
prevederile art. 5, cu excep ia cazurilor în care aceste prevederi sunt incompatibile cu
obiectivele procedurii.
    ART. 11
    1. La sfâr itul procedurii trebuie sa se decid  dac  animalul trebuie sa fie men inut în viata
sau omorat prin metode "umane". Un animal nu trebuie sa fie p strat în viata dac  nu poate reveni
la starea normal  de s tate sau continua sa resimta durere ori disconfort.
    2. Decizia men ionat  la paragraful 1 trebuie sa fie luat  de o persoana competenta, în
particular de un medic veterinar, sau de o alta persoana care, în acord cu prevederile art. 13,
este responsabil  pentru sau îndepline te procedura.
    3. Când la sfâr itul unei proceduri:
    a) un animal este men inut în viata, el trebuie sa primeasc  îngrijire corespunz toare st rii
sale de s tate, sa fie pus sub observatia unui medic veterinar sau a altei persoane competente
i sa fie p strat în condi ii corespunz toare cerin elor prev zute la art. 5. Se poate renun a la

condi iile prev zute în prezentul subparagraf dac , în opinia unui medic veterinar, animalul nu
sufer ;
    b) un animal nu este inut în viata sau nu poate beneficia de prevederile art. 5 pentru buna
sa stare de s tate va fi omorat printr-o metoda "uman " cat mai rapid posibil.
    4. Un animal care a fost folosit într-o procedura ce a avut drept consecinta o durere sau
suferinta sever , f  a tine seama dac  anestezia sau analgezia a fost utilizata, trebuie sa fie
folosit într-o procedura viitoare doar dac i-a revenit la o stare buna de s tate i la o stare
general  buna, în oricare dintre urm toarele doua situa ii:
    a) procedura viitoare este una în care animalul este subiectul unei anestezii generale care se
men ine pana când animalul este omorat; sau



    b) procedura viitoare va implica doar interven ii minore.
    ART. 12
    În ciuda prevederilor prezentei conven ii, acolo unde este necesar pentru proceduri efectuate
în scopuri legitime, autoritatea responsabil  poate permite ca animalul în cauza sa fie eliberat,
asigurându-se de faptul ca s-au luat m suri privind acordarea unei atentii maxime pentru siguranta
i bun starea acestuia. Procedurile care implica eliberarea animalului nu vor fi permise decât în

scopuri educa ionale i de instruire.

    PARTEA a IV-a
    Autorizarea

    ART. 13
    O procedura utilizata pentru unul dintre scopurile men ionate la art. 2 poate fi realizat  de

tre o persoana autorizata sau poate sa între sub directa responsabilitate a unei persoane
autorizate ori dac  are în vedere un experiment sau alt proiect tiin ific care este autorizat în
concordanta cu prevederile legisla iei na ionale. Autoriza ia va fi acordat  doar persoanelor
considerate competente de c tre autoritatea responsabil .

    PARTEA a V-a
    Amplasamentele pentru reproducere i stocare

    ART. 14
    Amplasamentele pentru reproducere i stocare trebuie sa fie înregistrate cu acordul
autorit ii responsabile, cu excep iile prev zute la art. 21 i 22. Aceste amplasamente
înregistrate trebuie sa se supun  cerin elor de la art. 5.
    ART. 15
    Înregistr rile prev zute la art. 14 trebuie sa specifice persoana considerat  competenta sa
administreze sau sa planifice, pentru o îngrijire corespunz toare a animalelor, speciile crescute
ori men inute în amplasament.
    ART. 16
    1. Înregistr rile ce vor fi f cute la amplasamentele de reproducere vor specifica animalele
corespunz toare care se reproduc acolo, num rul i speciile unor astfel de animale care sunt
expediate, datele când pleac , precum i numele i adresa celui care prime te aceste animale.
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    2. Înregistr rile ce vor fi f cute la amplasamentele de men inere vor specifica num rul i
speciile acelor animale care intra i pleac , datele acestor transferuri, locul de unde au fost
achizi ionate animalele în cauza, precum i numele i adresa celui care prime te aceste animale.
    3. Autoritatea responsabil  prescrie înregistr rile care vor fi f cute i vor fi puse la
dispozi ie de persoana insarcinata din cadrul amplasamentelor men ionate la paragrafele 1 i 2.
Aceste înregistr ri vor fi p strate minimum 3 ani de la data ultimei înregistr ri.
    ART. 17
    1. Fiecare caine i fiecare pisica dintr-un amplasament vor fi marcati individual i
permanent, în cea mai pu in dureroasa maniera posibila, înainte de a fi intarcati (separati de
mama).
    2. În cazul în care un caine sau o pisica nemarcata este adus  într-un amplasament pentru
prima data dup  ce a fost separat  de mama (intarcata), aceasta va fi marcata cat mai rapid
posibil.
    3. În cazul în care un caine sau o pisica este transferata de la un amplasament la altul
înainte de a fi intarcata (separat  de mama) i nu este practic sa fie marcata înainte, o
înregistrare complet documentata, cu referire în special la mama, va fi pastrata pana când va fi
marcata.
    4. Particularit ile identit ii i originii fiec rui caine sau fiec rei pisici vor fi
introduse în înregistr rile amplasamentului.

    PARTEA a VI-a
    Amplasamentele de folosinta

    ART. 18
    Amplasamentele de folosinta vor fi înregistrate sau altfel aprobate de autoritatea
responsabil i vor satisface condi iile men ionate la art. 5.
    ART. 19
    Achizi iile vor fi f cute la amplasamentele de folosinta pentru instala iile i echipamentele
potrivite speciilor de animale folosite i nivelului de performanta al procedurilor. Proiectarea,
construc ia i func ionarea unor astfel de instala ii i echipamente se vor face astfel încât sa
se asigure faptul ca procedurile sunt urmate cu cat mai mare exactitate, cu scopul de a ob ine
rezultate efective cu un num r minim de animale i cu un grad minim de durere, suferinta,
disconfort i raniri de durata.
    ART. 20

petrisor
Highlight

petrisor
Highlight



    În amplasamentele de folosinta:
    a) se va/vor identifica persoana sau persoanele care este/sunt responsabil /responsabile
administrativ cu îngrijirea animalelor i cu func ionarea echipamentelor;
    b) se va asigura personal suficient instruit;
    c) îngrijirea se va face cu consultarea, aportul i tratamentul unui medic veterinar;
    d) un medic veterinar sau o alta persoana competenta va fi insarcinata cu supravegherea, în
scopul asigur rii bunastarii animalelor.
    ART. 21
    1. Animalele din speciile enumerate mai jos, destinate procedurilor, vor fi achizi ionate
direct sau vor fi ob inute de la amplasamentele de reproducere. Pot exista excep ii generale sau
speciale ob inute cu acordul p ilor:
    - soarece (Mus musculus)
    - sobolan (Rattus norvegicus)
    - cobai (Cavia porcellus)
    - hamster auriu (Mesocricetus auratus)
    - iepure (Oryctolagus cuniculus)
    - caine (Canis familiaris)
    - pisica (Felis catus)
    - prepelita (Coturnix coturnix)
    2. Fiecare parte isi asuma extinderea prevederilor paragrafului 1 la alte specii, în
particular la ordinul primatelor, imediat ce apare o cercetare justificabila privind furnizarea
suficienta de animale crescute în scopul reproducerii din speciile în discu ie.
    3. Animalele f  st pân apar inând unor specii domesticite nu vor fi folosite în proceduri. O
excep ie general  facuta în condi iile paragrafului 1 se refer  la pisicile i cainii f  st pân.
    ART. 22
    În amplasamentele de folosinta vor fi utilizate numai animalele procurate din amplasamentele
de reproducere i din cele de men inere, cu excep ia cazului în care exista diverse în elegeri
între p i.
    ART. 23
    Procedurile vor fi, în cazul în care sunt autorizate de autoritatea responsabil , aplicate în
afar  amplasamentului de folosinta.
    ART. 24
    Amenaj rile vor fi f cute la amplasamentul de folosinta, pentru a men ine înregistr ri spre a
fi puse la dispozi ie dup  cum sunt solicitate de autoritatea responsabil . În particular, aceste
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înregistr ri vor fi la un nivel suficient care sa satisfac  cerin ele art. 27 i suplimentar, vor
preciza num rul i speciile tuturor animalelor achizi ionate, locul de unde au fost achizi ionate
i data sosirii.

    PARTEA a VII-a
    Înv mânt i instruire

    ART. 25
    1. Procedurile desf urate în scop educativ, de instruire sau de perfec ionare ori altele cu
caracter ocupational, inclusiv îngrijirea animalelor folosite sau care vor fi folosite în
proceduri, trebuie comunicate autorit ii responsabile i vor fi efectuate de c tre sau sub
supravegherea unei persoane competente, care va fi responsabil  de asigurarea faptului ca
procedurile sunt în conformitate cu legisla ia nationala i în termenii prezentei conven ii.
    2. Procedurile ce includ un scop educa ional, de instruire sau de perfec ionare, altele decât
cele men ionate la paragraful 1, nu vor fi permise.
    3. Procedurile men ionate la paragraful 1 vor fi limitate la cele absolut necesare scopului
educa ional sau de instruire în discu ie i vor fi permise numai dac  obiectivul lor nu poate fi
atins prin metode audio-vizuale efective comparabile sau prin orice alta metoda potrivita.
    ART. 26
    Persoanele care duc la îndeplinire procedurile sau iau parte la acestea ori care ingrijesc
animalele folosite în proceduri, incluzând i supravegherea, vor trebui sa aib  preg tire sau
instruire adecvat .

    PARTEA a VIII-a
    Informa ii statistice

    ART. 27
    1. Fiecare parte va culege informa ii statistice despre utilizarea animalelor în proceduri i
aceasta informa ie va fi facuta publica, în cazurile în care legea prevede astfel.
    2. Informa ia va fi colectata, respectându-se:
    a) efectivele i tipurile de animale folosite în proceduri;
    b) efectivele de animale din categoriile selectate, folosite în proceduri, direct implicate în
medicina, precum i în educa ie i instruire;



    c) efectivele animalelor din categoriile selectate, folosite în proceduri având ca scop
protec ia omului i a mediului;
    d) efectivele animalelor din categoriile selectate, folosite în proceduri specificate de lege.
    ART. 28
    1. Ca obiect al cerin elor legisla iei na ionale legate de secret i confiden ialitate,
fiecare parte va comunica anual secretarului general al Consiliului Europei informa iile
referitoare la cele men ionate în paragraful 2 al art. 27, prezentate în forma prev zut  în anexa
B la prezenta conven ie.
    2. Secretarul general al Consiliului Europei va publica informa ia statistica primit  de la

i, respectând cele men ionate în paragraful 2 al art. 27.
    3. Fiecare parte este invitata sa comunice secretarului general al Consiliului Europei adresa
propriei autorit i na ionale, la care informa iile vor fi ob inute la cerere. Aceste adrese vor
fi cuprinse în publica iile statistice f cute de secretarul general al Consiliului Europei.

    PARTEA a IX-a
    Recunoa terea procedurilor efectuate pe teritoriul altor p i

    ART. 29
    1. În situa ia în care nu este necesar, pentru evitarea repetarii procedurilor cerute de lege
referitor la s tate i securitate, fiecare parte, acolo unde este aplicabil, va recunoa te
rezultatele procedurilor efectuate pe teritoriul altei p i.
    2. În acest scop, în situa ia în care este practicabil i legiferat, p ile isi acorda
asistenta mutuala, în particular prin furnizarea informa iilor legate de propria legisla ie i de
practicile administrative referitoare la cerin ele procedurilor ce urmeaz  sa fie efectuate,
sprijinind înregistrarea rezultatelor, precum i a informa iilor practice legate de aceste
proceduri pe propriile teritorii i de autorizare sau de orice alta m sura administrativ  special
ce are legatura cu aceste proceduri.

    PARTEA a X-a
    Consult ri multilaterale

    ART. 30
    În termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentei conven ii i la fiecare 5 ani dup
aceasta data sau mai frecvent, dac  o majoritate a p ilor o cere, p ile sus in consult ri



multilaterale în cadrul Consiliului Europei pentru a examina aplicarea prezentei conven ii i
solicitarea revizuirii ei sau extinderii procedurilor. Aceste consult ri au loc în cadrul
intalnirilor convenite de secretarul general al Consiliului Europei. P ile comunica secretarului
general al Consiliului Europei numele reprezentan ilor cu cel pu in doua luni înaintea
intalnirilor.

    PARTEA a XI-a
    Prevederi finale

    ART. 31
    Prezenta conven ie este deschis  pentru semnare de c tre statele membre ale Consiliului
Europei i de c tre Comunitatea European . Ea face obiectul ratific rii, accept rii sau aprob rii.
Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare se depun la secretarul general al Consiliului
Europei.
    ART. 32
    1. Prezenta conven ie intra în vigoare în prima zi a lunii urm toare expir rii perioadei de 6
luni dup  data la care 4 state membre ale Consiliului Europei i-au exprimat consim mântul de a
fi legate prin aceasta conven ie, potrivit prevederilor art. 31.
    2. În acord cu un semnatar care ulterior isi exprima consim mântul de a fi legat prin
prezenta conven ie, aceasta va intra în vigoare în prima zi a lunii urm toare expir rii celor 6
luni de la data depunerii instrumentului de ratificare, acceptare sau aprobare.
    ART. 33
    1. Dup  intrarea în vigoare a prezentei conven ii, Comitetul de Mini tri al Consiliului
Europei poate invita orice stat care nu este membru al Consiliului sa adere la prezenta conven ie,
printr-o decizie luat  de majoritatea prev zut  la art. 20.d din Statutul Consiliului Europei i
prin votul unanim al reprezentan ilor statelor contractante cu drept de a fi reprezentate în
Comitet.
    2. Pentru orice stat care va adera la prezenta conven ie aceasta va intra în vigoare în prima
zi a lunii urm toare expir rii perioadei de 6 luni de la data depunerii instrumentului de aderare
la secretarul general al Consiliului Europei.
    ART. 34
    1. Oricare semnatar, la momentul semn rii sau la depunerea instrumentului de ratificare,
acceptare, aprobare ori aderare, poate face una sau mai multe rezerve. Nu poate fi facuta nicio
rezerva la art. 1-14 sau 18-20.



    2. Oricare parte care a f cut o rezerva în virtutea paragrafului anterior va putea sa o
retrag  par ial sau integral, prin intermediul unei notific ri adresate secretarului general al
Consiliului Europei. Retragerea va produce efecte la data primirii unei astfel de notific ri de

tre secretarul general.
    3. O parte care a f cut o rezerva fata de prevederile prezentei conven ii nu poate solicita
aplicarea prevederii de c tre orice alta parte; în orice caz, dac  aceasta rezerva este par ial
sau condi ional , respectiva parte poate solicita aplicarea acelei prevederi atât timp cat ea
îns i a acceptat-o.
    ART. 35
    1. Oricare semnatar, la data semn rii sau la depunerea propriului instrument de ratificare,
acceptare, aprobare ori aderare, va specifica teritoriul sau teritoriile unde prezenta conven ie
se aplica.
    2. Oricare parte poate, la orice data ulterioara, sa extind  aplicarea prezentei conven ii la
orice alt teritoriu specificat în declara ie, printr-o declara ie adresat  secretarului general al
Consiliului Europei. Pentru orice asemenea teritoriu, conven ia va intra în vigoare din prima zi a
lunii urm toare expir rii perioadei de 6 luni de la data primirii unei asemenea declara ii de

tre secretarul general.
    3. Orice declara ie facuta conform celor doua paragrafe anterioare, pentru orice teritoriu
specificat într-o asemenea declara ie, poate fi retras  printr-o notificare adresat  secretarului
general. Retragerea va produce efecte din prima zi a lunii urm toare expir rii unei perioade de 6
luni de la data primirii unei asemenea notific ri de c tre secretarul general.
    ART. 36
    1. Oricare parte poate oricând sa denun e prezenta conven ie prin intermediul unei notific ri
adresate secretarului general al Consiliului Europei.
    2. O asemenea denun are va produce efecte din prima zi a lunii urm toare expir rii perioadei
de 6 luni de la data primirii unei asemenea notific ri de c tre secretarul general.
    ART. 37
    Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statele membre ale Consiliului Europei,
Comunitatile Europene i orice stat care a aderat, în ceea ce prive te:
    a) orice semnare;
    b) depunerea oric rui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare;
    c) orice data a intr rii în vigoare a prezentei conven ii, în acord cu art. 32, 33 i 35;
    d) orice alt act, notificare sau comunicare referitoare la prezenta conven ie.
    Semnatarii, fiind împuternici i în mod corespunz tor, au semnat prezenta conven ie.



    Întocmit  la Strasbourg la 18 martie 1986, în limbile engleza i franceza, ambele texte fiind
egal autentice, într-un singur exemplar, care va fi depozitat în arhivele Consiliului Europei.
Secretarul general al Consiliului Europei va trimite copii certificate fiec rui stat membru al
Consiliului Europei, Comunit ilor Europene i oric rui stat invitat sa adere.

    ANEXA A

                REGULI PENTRU ACOMODAREA I ÎNGRIJIRE A ANIMALELOR
                              (art. 5 din Conven ie)

    Introducere
    1. Statele membre ale Consiliului Europei au decis ca este important sa protejeze animalele
vii utilizate pentru experimente i alte scopuri tiin ifice i sa se asigure ca orice posibila
durere, suferinta, disconfort sau ranire de durata asupra acestora, ca o consecinta a procedurilor
efectuate asupra lor, trebuie men inut  la minimum.
    2. Este foarte adev rat ca anumite proceduri sunt efectuate în teren, în condi iile de viata
ale animalelor s lbatice care tr iesc liber i se autointretin, dar asemenea proceduri sunt
relativ putine la num r. Marea majoritate a animalelor utilizate în proceduri trebuie, pentru
motive practice, sa fie p strate sub un anumit control fizic în ceea ce prive te condi iile din
afar  imprejmuirilor custilor pentru animalele mici din casutele pentru animale de laborator.
Aceasta este o situa ie în care se pot intalni grave conflicte de interese. Pe de o parte, acestor
animale nu trebuie sa le fie reduse condi iile de mi care, rela iile sociale i alte manifest ri,
pe de alta parte experimentatorii i asistentii acestora trebuie sa aib  controlul complet asupra
animalelor i asupra condi iilor de mediu. În aceasta confruntare de interese animalele pot uneori
sa fie luate în considerare în mod secundar.
    3. Pentru aceasta, Conven ia european  pentru protec ia animalelor vertebrate utilizate în
experimente i alte scopuri tiin ifice (Conven ia) prevede la art. 5 ca: "Oric rui animal care se
folose te sau se inten ioneaz  a fi folosit într-o procedura trebuie sa îi fie asigurate
acomodarea la condi iile de mediu, cel pu in un grad minim de libertate i mi care, hrana, apa i
îngrijire, potrivite pentru s tatea i bun starea sa. Orice restrictie fata de m surile prin
care un animal poate sa isi satisfac  propriile necesita i fiziologice i de comportament trebuie
sa fie limitat  cat mai rapid posibil."
    4. Prezenta anexa schiteaza un ghid de baza cuprinzând cuno tin e i practici prezente pentru
men inerea i îngrijirea animalelor. Acesta explica i suplimenteaza prevederile de baza ale art.



5. Obiectul acestuia este de a ajuta autorit ile, institu iile i persoanele individuale în
urm rirea scopurilor Consiliului Europei în aceasta problema.
    5. Îngrijirea este un termen care, când este folosit în legatura cu animalele care se
inten ioneaz  a fi folosite sau care sunt folosite în proceduri, acoper  toate aspectele
rela iilor dintre om i animale. Aceasta reprezint  suma resurselor materiale i nemateriale
mobilizate de om în sensul de a ob ine i men ine un animal într-un stadiu fizic i mental în care
acesta sa sufere cat mai pu in i sa se comporte cat mai bine în proceduri. Aceasta începe în
momentul în care animalul este destinat utiliz rii în proceduri i continua pana la uciderea prin
metode "umane" sau prin alta modalitate de eliminare din amplasament, în concordanta cu art. 11
din Conven ie, dup  închiderea procedurilor.
    6. Prezenta anexa are scopul de a furniza recomand ri în legatura cu proiectarea
corespunz toare a locuin elor pentru animale. Exista totu i câteva metode de reproducere i

strare a animalelor de laborator, mai ales în sensul controlului microbiologic al condi iilor de
mediu. Personalul de îngrijire va trebui cateodata sa decid  caracterul i condi iile pentru
animalele pentru care standardele de spa iu recomandate nu sunt suficiente, în special pentru
animalele agresive. În aplicarea ghidului descris în prezenta anexa trebuie sa fie luate în
considerare cerin ele pentru fiecare dintre aceste situa ii. Mai mult decât atât, este necesar sa
fie foarte clar statutul acestui ghid. Spre deosebire de prevederile Conven iei insesi,
prevederile acestui ghid nu sunt obligatorii; acestea sunt recomand ri ce vor fi folosite cu
discretie, proiectate ca un ghid de practici i standarde pe care to i cei interesa i trebuie sa
se straduiasca sa le îndeplineasc . Pentru acest motiv termenul "ar trebui" este de preferat
termenului "trebuie". De exemplu, este mai mult decât evident ca hrana i apa trebuie sa fie
furnizate (vezi pct. 3.7.2 i 3.8).
    7. În final, pentru motive practice i financiare, echipamentele existente ale locuin elor
animalelor nu este necesar sa fie înlocuite înainte de a se uza sau înainte de a deveni
nefolosibile. Reamplasarile nedotate cu echipamente în conformitate cu prezentul ghid trebuie sa
fie completate i ajustate cat mai rapid posibil, corespunz tor num rului i m rimii animalelor
plasate în custi i tarcuri.

    Defini ii
    În prezenta anexa, în acela i sens cu defini iile con inute în paragraful 2 al art. 1 din
Conven ie:
    a) camere de p strare înseamn  camerele în care animalele sunt în mod normal inute, atât
pentru reproducere, cat i pentru p strare sau în timpul desf ur rii procedurii;



    b) cusca reprezint  un container fixat permanent sau mobil, care este închis prin pere i
solizi i, cel pu in pe o latura, prezint  gratii sau plasa de sarma ori, acolo unde este
potrivit, plasa i în care unul sau mai multe animale sunt p strate sau transportate; în func ie
de densitatea stocului i de m rimea containerului, libertatea de mi care a animalelor este
relativ restrictionata;
    c) tarc reprezint  o suprafata închis , de exemplu cu pere i, gratii sau plase de sarma, în
care unul sau mai multe animale sunt p strate; în func ie de m rimea spa iului închis i de
densitatea stocului, libertatea de mi care a animalelor este în mod obi nuit mai pu in
restrictionata decât într-o cusca;
    d) staul reprezint  o suprafata închis , de exemplu cu gard din lemn, pere i, grilaje sau
plase din sarma i situata în mod obi nuit în exteriorul cl dirilor fixe permanente în care
animalele p strate în custi sau tarcuri pot sa se deplaseze liber în timpul anumitor perioade, în
acord cu nevoile lor comportamentale i fiziologice, cum ar fi exerci iile;
    e) grajd reprezint  un spa iu închis, relativ mic, cu 3 pere i, în mod obi nuit cu iesle
pentru mancare i separari laterale, în care unul sau doua animale pot fi p strate legate.
    1. Facilit ile fizice
    1.1. Func iile i proiectarea general
    1.1.1. Orice facilitate trebuie sa fie astfel construit  încât sa ofere condi ii de mediu
propice pentru speciile p strate. Ele trebuie, de asemenea, sa fie proiectate astfel încât sa
previn  accesul persoanelor neautorizate.
    Facilit ile sunt parte a unui complex de cl diri mari care trebuie sa fie protejat prin

suri specifice cl dirilor i planuri care sa limiteze num rul celor care intra, prevenindu-se
trecerea persoanelor neautorizate.
    1.1.2. Este recomandat sa existe un program de între inere a acestor facilit i în scopul de a
preveni orice defectiune a echipamentelor.
    1.2. Camerele de p strare
    1.2.1. Trebuie sa fie luate toate m surile necesare pentru a asigura curatarea regulat i
eficienta a camerelor i între inerea unor standarde de igiena satisf toare. Plafoanele i
pere ii trebuie sa fie rezistenti, cu o suprafata neteda, impenetrabila i u or de sp lat. O
atentie special  trebuie sa fie acordat  jonctiunii cu u ile, canalizarile, evile i cablurile.

ile i ferestrele trebuie sa fie construite sau protejate astfel încât sa p streze în exterior
animalele nedorite. Unde este posibil, trebuie sa fie prev zut  pe usa o fereastra de observare.
Podelele trebuie sa fie netede, impenetrabile i sa aib  o suprafata nealunecoasa, u or de sp lat,
care sa poat  men ine greutatea rafturilor sau a altor echipamente grele f  a produce pagube.
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Canalele de scurgere trebuie sa fie acoperite adecvat i prev zute cu o bariera care sa previn
accesul animalelor.
    1.2.2. Camerele în care animalelor le este permis sa se miste liber vor avea pere ii i
podelele dintr-un material cu suprafata deosebit de rezistenta la uzura provocat  de animale sau
din cauza procesului de curatare. Materialele nu trebuie sa afecteze starea de s tate a
animalelor ori sa le raneasca. Canalele de scurgere, de preferat, trebuie sa fie în aceea i
camera. Protec ia suplimentar  trebuie sa priveasca orice echipament sau accesoriu fix, astfel
încât acesta sa nu fie distrus de animale sau sa raneasca animalele. În suprafe ele exterioare
pentru exercitii trebuie sa fie luate m suri speciale pentru a preveni accesul publicului i al
animalelor.
    1.2.3. Camerele folosite pentru p strarea animalelor de ferma (bovine, oi, capre, porci, cai,

ri domestice etc.) trebuie sa fie cel pu in conforme cu standardele impuse de Conven ia
european  pentru protec ia animalelor p strate în condi ii de ferma i de autoritatea veterinara
nationala sau de alte autorit i.
    1.2.4. Majoritatea camerelor de p strare sunt în mod obi nuit proiectate ca adaposturi pentru
rozatoare. În mod frecvent asemenea camere pot fi, de asemenea, folosite ca adaposturi pentru
speciile mai mari. Ar trebui sa se acorde o atentie special  ca sa nu fie inute împreun  specii
care sunt incompatibile.
    1.2.5. Camerele de p strare trebuie sa fie prev zute cu facilit i pentru îngrijire i sa
îndeplineasc  condi iile minime pentru realizarea procedurilor i manipulare, acolo unde este
necesar.
    1.3. Laboratoarele i camerele pentru proceduri generale i speciale
    1.3.1. Amplasamentele pentru reproducere i men inere trebuie sa aib  disponibile facilit i
pentru expedierea animalelor.
    1.3.2. Toate amplasamentele trebuie sa aib , de asemenea, disponibil un minim de facilit i de
laborator pentru realizarea unor teste simple de diagnostic de laborator, examinari post-mortem
i/sau colectarea de probe pentru realizarea unor investiga ii extinse de laborator.

    1.3.3. Prevederea trebuie sa fie facuta pentru primirea animalelor, astfel încât animalele
sosite sa nu constituie un factor de risc pentru animalele deja existente în facilit i, de
exemplu prin carantina. Camerele pentru proceduri în scopuri generale i speciale trebuie sa fie
disponibile pentru situa iile în care nu este recomandat sa fie realizate procedurile sau
observa iile în camerele de p strare.
    1.3.4. Trebuie sa se realizeze o acomodare potrivita pentru a permite animalelor care sunt
bolnave sau cu probleme sa fie p strate separat.



    1.3.5. Acolo unde este necesar, trebuie sa existe una sau mai multe camere separate, echipate
corespunz tor pentru performanta procedurilor chirurgicale în condi ii aseptice. Acolo unde se
justifica, trebuie sa existe i facilit i postoperatorii.
    1.4. Camerele de între inere
    1.4.1. Camerele de depozitare a hranei trebuie sa fie reci i uscate, impenetrabile pentru
paraziti i insecte. Alte materiale care pot fi contaminate sau pot prezenta risc trebuie sa fie
stocate separat.
    1.4.2. Trebuie sa existe disponibile camere de depozitare pentru custi, instrumente i alte
echipamente.
    1.4.3. Camerele pentru curatare i spalare trebuie sa fie suficient de mari pentru p strarea
instala iilor necesare decontaminarii i echipamentelor de curatare folosite. Procesul de curatare
trebuie sa fie desf urat astfel încât sa separe fluxul de apa curata de cel de apa murdara i sa
previn  contaminarea. Pere ii i podelele trebuie sa fie acoperite cu o suprafata rezistenta,
construit  dintr-un material potrivit, i sa existe un sistem de ventila ie cu o capacitate mare
de a îndep rta excesul de umiditate.
    1.4.4. Prevederile trebuie sa se refere i la stocarea în condi ii igienice i la eliminarea
carcaselor i a de eurilor rezultate de la animale. Dac  incinerarea la locul respectiv nu este
posibila sau de dorit, ar trebui realizate anumite aranjamente pentru eliminarea în condi ii de
siguranta a unor asemenea materiale, avându-se în vedere reglement rile locale i cele legale.
Trebuie luate precautii speciale în ceea ce prive te de eurile cu un înalt poten ial toxic sau
radioactive.
    1.4.5. Proiectarea i construirea sistemelor de circula ie a aerului trebuie sa corespund
standardelor din camerele de p strare. Coridoarele trebuie sa fie suficient de largi pentru a
permite circula ia cu usurinta a echipamentelor portabile.
    2. Condi iile de mediu în camerele de p strare i controlul acestora
    2.1. Ventilatia
    2.1.1. Camerele de p strare trebuie sa fie prev zute cu un sistem de ventila ie adecvat, care
sa satisfac  cerin ele speciilor care se g sesc aici. Scopul sistemului de ventila ie este de a
furniza aer curat i de a men ine un nivel sc zut al mirosurilor, gazelor toxice, pulberilor i
agen ilor infectiosi de orice tip. De asemenea, ajuta la îndep rtarea caldurii i umiditatii în
exces.
    2.1.2. Aerul în camera trebuie sa fie reînnoit cu o anumit  frecventa. O rata de ventila ie de
15-20 pe ora este considerat  normal . În anumite circumstan e, când densitatea stocului este
sc zut , o rata de ventila ie de 8-10 pe ora poate fi suficienta sau ventilatia mecanic  poate sa



nu fie necesar  deloc. Alte circumstan e pot necesita o rata mai mare de circula ie a aerului.
Trebuie sa fie posibila i recircularea aerului netratat. În orice caz, este important de
subliniat ca nici chiar cel mai eficient sistem de ventila ie nu poate compensa o procedura
proasta de curatare sau neglijen a.
    2.1.3. Sistemul de ventila ie trebuie sa fie astfel proiectat încât sa evite curentii
periculosi.
    2.1.4. Fumatul în camerele în care se g sesc animalele trebuie sa fie interzis.
    2.2. Temperatura
    2.2.1. Tabelul 1 cuprinde intervalul de temperatura care este recomandat sa fie men inut.
Trebuie, de asemenea, sa se men ioneze ca figurile (graficele) se aplica doar în cazul animalelor
adulte, normale. Animalele nou-n scute i cele inere vor avea cel mai adesea nevoie de un nivel
al temperaturii mult mai ridicat. Temperatura în incinte trebuie sa poat  fi reglata în acord cu
posibilele schimb ri în termoreglarea animalelor, care pot sa determine condi ii fiziologice
speciale sau efecte în proceduri.
    2.2.2. În condi ii climatice ca cele din Europa poate fi necesar sa existe un sistem de
ventila ie care sa aib  capacitatea sa furnizeze atât aer cald, cat i aer rece.
    2.2.3. În amplasamentele de folosinta este necesar un control exact al temperaturii în
camerele de p strare, deoarece temperatura mediului este un factor fizic care are un efect
semnificativ asupra metabolismului tuturor animalelor.
    2.3. Umiditatea
    Variatiile extreme ale umiditatii relative (RH) au un efect advers asupra s ii i
bunastarii animalelor. Este, de asemenea, recomandat ca nivelul RH în camerele de p strare sa fie
potrivit pentru specia avut  în vedere i, în mod obi nuit, sa fie men inut la valori de 55% +/-
10%. Valorile mai mici de 40% i mai mari de 70% ale RH pentru o perioada prelungit  trebuie sa
fie evitate.
    2.4. Lumina
    În camerele f  ferestre este necesar sa fie controlat gradul de iluminare atât pentru a
satisface cerin ele biologice ale animalelor, cat i pentru a furniza un mediu satisf tor pentru
munca. Este, de asemenea, necesar sa existe un control asupra intensitatii luminii i asupra
ciclului de lumina-intuneric. Când sunt p strate animale albinoase, trebuie luat  în considerare
sensibilitatea acestora fata de lumina (vezi, de asemenea, pct. 2.6).
    2.5. Zgomotul
    Zgomotul poate fi un factor perturbator important pentru animale. Camerele de p strare i
camerele pentru proceduri trebuie sa fie izolate impotriva surselor de zgomote puternice din
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domeniul perceptibil i a celor cu frecventa inalta, în scopul de a evita dereglari în
comportamentul animalelor i în manifest rile fiziologice ale acestora. Zgomotele bruste pot
determina schimb ri considerabile în func ionarea organelor, dar acestea sunt adesea inevitabile;
este uneori recomandat sa fie între inut în camerele de p strare i cele de proceduri un sunet
continuu, de intensitate moderata, ca o muzica relaxanta.
    2.6. Sistemele de alarma
    O facilitate care p streaz  un num r mare de animale este vulnerabila. Este în aceea i m sura
recomandat ca facilit ile sa fie în mod corespunz tor protejate prin instalarea unor sisteme de
detectare a focului i a patrunderii persoanelor neautorizate. Defec iunile tehnice sau defectarea
sistemelor de ventila ie constituie un alt risc care poate cauza disconfort i chiar moartea
animalelor, prin asfixiere sau supraincalzire ori, în cazuri mai pu in grave, pot avea anumite
efecte negative asupra procedurilor, astfel ca acestea dau rezultate eronate i trebuie sa fie
repetate. Monitorizarea adecvat  a dispozitivelor se realizeaz  în conexiune cu planurile de
înc lzire i ventila ie, astfel încât sa permit  personalului sa supravegheze toate opera iunile.
Dac  se justifica, trebuie sa existe un generator care sa asigure condi ii pentru men inerea
sistemelor-suport pentru viata animalelor i energia electrica pentru iluminat în cazul în care
sunt defectiuni la sistem sau este retras  furnizarea. Trebuie sa existe instruc iuni clare pentru
proceduri în caz de urgenta. Alarmele pentru rezervoarele cu pe ti sunt recomandate în cazul unor
întreruperi în furnizarea de apa. O atentie deosebita trebuie sa fie acordat  situa iilor în care
un sistem de alarma cauzeaz  dereglari asupra animalelor.
    3. Îngrijirea
    3.1. S tatea
    3.1.1. Persoanele cu responsabilit i în amplasamente trebuie sa asigure inspectarea cu
regularitate a animalelor i supravegherea acomodarii i îngrijirii de c tre medicul veterinar i
alte persoane competente.
    3.1.2. În acord cu evaluarea riscului poten ial asupra animalelor trebuie sa se acorde o
atentie corespunz toare igienei i s ii personalului.
    3.2. Capturarea
    Animalele s lbatice i nedomesticite trebuie sa fie capturate doar prin metode "umane" i de

tre persoane experimentate, care au suficiente cuno tin e despre speciile i habitatele
animalelor care urmeaz  sa fie capturate. Dac  în opera iunile de capturare sunt folosite
anestezice sau orice alte medicamente, acestea trebuie administrate de c tre un medic veterinar
sau de alta persoana competenta. Orice animal care este grav r nit trebuie sa fie adus cat mai
curând posibil pentru tratament la medicul veterinar. Dac  animalul, în opinia unui medic



veterinar, nu se poate întoarce în mediu din cauza suferintelor profunde sau durerii, acesta
trebuie sa fie omorat prin metode "umane". În lipsa unui medic veterinar orice animal care a fost
grav r nit trebuie sa fie cel pu in omorat printr-o metoda "uman ".
    3.3. Condi iile de ambalare i transport
    Toate opera iunile de transport sunt indiscutabil, pentru animale, experien e stresante, care
trebuie diminuate cat mai curând posibil. Animalele trebuie sa fie într-o stare buna de s tate
pentru a fi transportate i este de datoria celor care le trimit sa se asigure de acest lucru.
Animalele care sunt bolnave sau se afla în alta situa ie decât starea normal  nu trebuie sa fac
niciodat  subiectul unui transport, în afar  cazurilor în care este necesar din motive terapeutice
sau de diagnostic. O atentie special  trebuie acordat  femelelor care se alfa într-un stadiu
avansat al gestatiei. Femelele care prezint  simptome de na tere în timpul transportului sau care
pot na te în urm toarele 48 de ore vor fi excluse de la transport. Fiecare precautie trebuie sa
fie luat  de cel care le trimite i supravegheaz  impachetarea, evitand în timpul depozitarii i
tranzitului suferinta inutila datorat  unei ventilatii inadecvate, expunerii la temperaturi
extreme, lipsa hranei i apei, intarzierilor prelungite etc. Cei care primesc animalele trebuie sa
fie corect informati în legatura cu detaliile transportului i cu documenta ia specifica pentru a
asigura manipularea i recep ia rapida la locurile de sosire. Chiar în cazul în care statele
membre nu sunt p i la Conven ia european  privind protec ia animalelor în timpul transportului
interna ional, este recomandat  o observatie stricta în ceea ce prive te prevederile acestei
conven ii. Este recomandat  urm rirea stricta a legilor i reglement rilor na ionale în egala

sura cu reglement rile privind animalele vii ale Asocia iei de Transport Aerian Interna ional i
ale Asocia iei de Transport Aerian al Animalelor.
    3.4. Recep ia i dezambalarea
    Animalele expediate trebuie sa fie primite i dezambalate evitandu-se orice întârziere. Dup
inspec ie animalele trebuie sa fie transferate în custi curate sau în tarcuri i sa fie alimentate
corespunz tor cu hrana i apa. Animalele care sunt bolnave sau a c ror stare nu este normal
trebuie sa fie p strate sub observatie atenta i separate de alte animale. Acestea sunt examinate
de c tre un medic veterinar sau de c tre alta persoana competenta cat mai rapid posibil i, în
cazul în care este necesar, vor fi tratate. Animalele care nu au nicio sansa de a fi recuperate
trebuie sa fie ucise cel pu in printr-o metoda "uman ". În final, toate animalele primite trebuie
sa fie înregistrate i marcate în acord cu prevederile art. 16, 17 i 24 din Conven ie. Boxele de
transport trebuie sa fie distruse imediat dac  nu poate fi posibila o decontaminare
corespunz toare.
    3.5. Carantina, izolarea i aclimatizarea



    3.5.1. Scopurile carantinei sunt:
    a) de a proteja celelalte animale din amplasament;
    b) de a proteja omul impotriva infectiilor zoonotice;
    c) de a sprijini bunele practici tiin ifice.
    În afar  cazurilor în care starea de s tate a animalelor introduse este satisf toare, este
necesar ca animalele sa treac  printr-o stare de carantina. În anumite situa ii, de exemplu în
cazul turbarii, perioada poate fi stabilit  prin reglement rile na ionale ale p ilor. În alte
situa ii, aceasta poate varia i va fi stabilit  de c tre o persoana competenta, în func ie de
circumstan e, în mod obi nuit de c tre medicul veterinar al amplasamentului [vezi, de asemenea,
tabelul 2].
    3.5.2. Este recomandat ca facilit ile sa fie scoase din func iune în cazul în care animalele
izolate prezint  semne sau sunt suspecte de îmboln viri i pot prezenta risc pentru om sau alte
animale.
    3.5.3. Chiar i atunci când animalele par a fi într-o stare buna de s tate sunt necesare
astfel de m suri pentru perioada urm toare de aclimatizare, înainte de a fi folosite într-o
procedura. Timpul necesar depinde de cativa factori, cum ar fi stresul pe care animalele l-au
suportat, care la rândul lui depinde de factori cum ar fi durata transportului i varsta
animalului. Aceasta perioada va fi decisa de c tre o persoana competenta.
    3.6. Închiderea în custi
    3.6.1. Este posibil sa fie facuta o distinc ie între cele doua sisteme principale de p strare
a animalelor.
    În primul rând, exista un sistem intalnit în amplasamentele de reproducere, men inere i în
cele pentru folosinta în domeniul biomedical, proiectat pentru acomodarea animalelor, cum sunt
rozatoarele, iepurii, carnivorele, pasarile i primatele, altele decât oamenii, uneori chiar i
rumegatoare, porci i cai. Regulile sugerate pentru custi, tarcuri, staule i grajduri, potrivite
pentru asemenea facilit i, sunt prezentate în tabelele 3-13. Regulile suplimentare referitoare la
suprafata minima a custii se g sesc în figurile 1-7. Mai mult decât atât, o ghidare
corespunz toare pentru aprecierea densitatii stocului în custi este prezentat  în figurile 8-12.
    În al doilea rând, exista un sistem frecvent intalnit în amplasamentele pentru conducerea
procedurilor doar pentru animalele de ferma sau alte animale similare, de dimensiuni mari.
Facilit ile în asemenea amplasamente nu trebuie sa fie reduse în comparatie cu necesit ile
determinate de standardele veterinare curente.
    3.6.2. Custile i tarcurile nu trebuie sa fie confectionate din materiale care sa afecteze

tatea animalelor, iar proiectarea acestora trebuie sa se realizeze astfel încât sa nu genereze



probleme animalelor i sa fie confectionate din materiale rezistente, adaptate pentru curatare i
decontaminare tehnica. În mod special, trebuie acordat  atentie special  proiect rii podelelor
custilor i tarcurilor, care trebuie sa varieze în func ie de specia i varsta animalelor i sa
fie proiectata astfel încât sa faciliteze îndep rtarea excrementelor.
    3.6.3. fiarcurile trebuie sa fie astfel proiectate încât sa asigure bun starea speciilor.
Acestea vor permite satisfacerea anumitor nevoi de comportament (de exemplu nevoia de catarare,
ascundere sau refugiu temporar) i vor fi proiectate pentru a permite o curatare eficienta i
libertatea de a avea contact cu alte animale.
    3.7. Hranirea
    3.7.1. În selectarea, producerea i prepararea hranei trebuie luate anumite precautii pentru a
evita contaminarea chimica, fizica i microbiologica. Hrana trebuie impachetata în pungi închise
etans, stampilate cu data producerii. Impachetarea, transportul i stocarea trebuie sa se
realizeze astfel încât sa se evite contaminarea, deteriorarea sau distrugerea. Camerele de
depozitare trebuie sa fie reci, intunecoase, uscate i impenetrabile pentru paraziti i insecte.
Hrana u or perisabila, cum sunt verdeturile, legumele, fructele, carnea, pe tele etc., trebuie sa
fie depozitata în camere reci, refrigerate sau congelate.
    Toate magaziile pentru hrana, recipientele din care mananca animalele, precum i celelalte
ustensile folosite pentru hranire trebuie sa fie curatate în mod regulat i, dac  este necesar,
sterilizate. Dac  este folosit  hrana umeda sau hrana este u or contaminata cu apa, urina etc.,
este necesar  o curatare zilnica.
    3.7.2. Procesul de distribuire a hranei trebuie sa varieze în func ie de specie, dar va fi
necesar sa satisfac  nevoile fiziologice ale animalului. Aprovizionarea trebuie sa se fac  astfel
încât fiecare animal sa aib  acces la hrana.
    3.8. Apa
    3.8.1. Apa decontaminata pentru baut trebuie sa fie întotdeauna disponibil  pentru toate
animalele. În timpul transportului este acceptabil sa fie furnizat  apa, ca parte a unei diete
umede. Apa fiind un vehicul pentru microorganisme, este important ca aprovizionarea cu apa sa fie
astfel facuta încât sa implice un risc minim. Sunt folosite în mod obi nuit doua metode:
îmbutelierea i sistemele automate.
    3.8.2. Sticlele sunt adesea folosite pentru animalele mici, cum sunt rozatoarele i iepurii.
Când sunt folosite sticle, acestea trebuie sa fie confectionate din materiale transparente, cu
scopul de a monitoriza con inutul acestora. Trebuie sa fie astfel proiectate încât sa aib
orificiul mare, ca sa poat  fi u or i eficient curatate, i, dac  sunt din material plastic, nu
trebuie sa fie refolosite. Capacele, dopurile i tuburile trebuie sa fie sterilizate i u or de



curatat. Toate sticlele i accesoriile trebuie sa fie curatate i sterilizate corespunz tor i la
intervale regulate de timp. Este recomandat ca sticlele sa fie recuperate prin curatare i
sterilizare înainte de a fi reumplute.
    3.8.3. Sistemele automate pentru apa de baut trebuie sa fie periodic verificate, între inute
i umplute, pentru a se evita accidentele i r spândirea unor infectii. Dac  sunt folosite custi

cu fundul solid, trebuie avut  o grija special  fata de riscul de a fi inundate. Testarea
bacteriologica periodic  a sistemului este, de asemenea, necesar , în scopul de a monitoriza
calitatea apei.
    3.8.4. Apa primit  din re elele publice de alimentare con ine unele microorganisme care în mod
obi nuit sunt considerate a fi inofensive, în afar  de cazul în care microorganismele pot avea
efecte specifice asupra animalelor. În aceste situa ii apa trebuie sa fie tratata. Apa furnizat
prin re elele publice de alimentare este în mod obi nuit clorinata pentru a reduce cre terea
num rului de microorganisme. Aceasta clorinare nu este întotdeauna suficienta pentru a reduce
cre terea num rului anumitor agen i poten ial patogeni, ca de exemplu Pseudomonas. Ca o m sura
suplimentar , nivelul clorului în apa poate fi crescut sau apa poate fi acidifiata pentru a se
evita efectele nedorite.
    3.8.5. În cazul pestilor, amfibienilor i reptilelor, toleranta fata de aciditate, clor i
alte substan e chimice difer  foarte mult de la o specie la alta. În orice caz, trebuie avut  o
grija deosebita la adaptarea alimentarii cu apa pentru acvarii i tancuri de apa, în func ie de
nevoile i de limitele de toleranta ale fiec rei specii.
    3.9. Culcusul
    Culcusul trebuie sa fie uscat, absorbant, f  praf, netoxic i liber de agen i infectiosi ori
patogeni sau de orice alte forme de contaminare. O atentie special  trebuie acordat  evit rii
utiliz rii rumegusului sau materialelor pentru culcus derivate din lemn care a fost tratat chimic.
Pot fi folosite anumite produse rezultate din industrie sau de euri, cum ar fi hârtia faramitata.
    3.10. Exerci iile i dresarea
    3.10.1. Este permis sa fie folosit  orice oportunitate pentru a lasa animalele sa fac
exercitii.
    3.10.2. Performanta unui animal în timpul procedurilor depinde foarte mult de încrederea
acestuia în om, care uneori trebuie sa fie cultivat . Animalele din salbaticie sau nedomesticite
nu vor putea niciodat  sa devin  animale ideale pentru experimente. Aceasta spre deosebire de
animalele domestice n scute i crescute în contact cu omul. Încrederea odat  dobandita trebuie sa
fie men inut . Este, de asemenea, recomandat sa fie men inut un contact frecvent, astfel încât
animalul sa se familiarizeze cu prezenta uman i cu activit ile. La momentul potrivit,



animalelor trebuie sa li se vorbeasca, sa fie atinse sau tesalate. Personalul trebuie sa fie
intelegator, bland i ferm în contactul cu animalele.
    3.11. Cur enia
    3.11.1. Standardul unei facilit i depinde foarte mult de o buna igiena. Trebuie stabilite
instruc iuni clare în ceea ce prive te schimbarea culcusurilor în custi i tarcuri.
    3.11.2. Trebuie sa fie stabilit  o rutina pentru curatare, spalare, decontaminare i, când
este necesar, sterilizarea custilor i accesoriilor, a sticlelor i altor echipamente. Un standard
ridicat de cur enie trebuie sa fie men inut, de asemenea, în camerele de p strare, spalare i
stocare.
    3.11.3. Trebuie sa existe o procedura de curatare periodic i, când este necesar, reînnoirea
materialelor care formeaz  suprafata terenului în exteriorul tarcurilor i custilor, pentru a se
evita ca acestea sa devin  surse de infectii i infestari cu paraziti.
    3.12. Uciderea prin metode "umane" a animalelor
    3.12.1. Toate metodele "umane" de ucidere a animalelor necesita cuno tin e specifice care pot
fi atinse doar printr-o perfec ionare corespunz toare.
    3.12.2. Un animal aflat într-o stare profunda de inconstienta poate fi exsangvinat, dar
medicamentele care produc paralizia musculara înainte de a se produce starea de pierdere a
cunostintei, cele cu efect curarizant i electrocutarea f  a trece curentul electric prin creier
nu trebuie folosite f  o antestezie prealabil .
    Eliminarea carcaselor nu trebuie sa fie permis  înainte de a se instala starea de rigor
mortis.

                                   TABELUL 1

                       Reguli pentru temperatura camerei
          (p strarea animalelor în custi, tarcuri sau ferme interioare)

*T*

      Speciile sau grupurile de specii         Intervalul optim în °C      

Primatele antropoide din Lumea Noua                     20-28              



Soarece                                                 20-24              
Sobolan                                                 20-24              
Hamster sirian                                          20-24              
Soarece saritor de desert                               20-24              
Cobai                                                   20-24              
Primatele altele decât antropoidele din                 20-24              
Lumea Veche                                                                
Prepelita                                               20-24              

Iepure                                                  15-21              
Pisica                                                  15-21              
Caine                                                   15-21              
Nevastuica                                              15-21              

ri domestice                                        15-21              
Porumbel                                                15-21              

Porc                                                    10-24              
Capra                                                   10-24              
Oaie                                                    10-24              
Vite cornute                                            10-24              
Cal                                                     10-24              

*ST*

    Nota: În cazuri speciale, de exemplu când e vorba de animale foarte mici sau cu par pu in,
poate fi necesar  o temperatura mai mare decât cea indicat .

                                   TABELUL 2

                  Reguli pentru perioadele de carantina local

    Nota introductiv : Pentru animalele importate, toate perioadele de carantina trebuie sa
reprezinte subiectul reglement rilor na ionale ale P ilor. În legatura cu perioadele de



carantina local , perioada va fi determinata de o parsoana competenta în acord cu circumstan ele,
în mod obi nuit un medic veterinar desemnat de amplasament.

*T*

                 Speciile                          Num rul de zile         

Soarece                                                 5-15               
Sobolan                                                 5-15               
Soarece saritor de desert                               5-15               
Cobai                                                   5-15               
Hamster sirian                                          5-15               
Iepure                                                  20-30              
Pisica                                                  20-30              
Caine                                                   20-30              
Primatele altele decât antropoidele                     40-60              
(neumane)                                                                  

*ST*

                                   TABELUL 3

             Reguli pentru custile rozatoarelor mici i iepurilor
                      (în stoc i în timpul procedurilor)

*T*

         Specia               Suprafata minima            În imea       
                              a podelei custii         minima a custii    
                                    cm                       cm           

Soarece                             180                      12           
Sobolan                             350                      14           
Hamster sirian                      180                      12           



Cobai                               600                      18           
Iepure         1 kg                1400                      30           
               2 kg                2000                      30           
               3 kg                2500                      35           
               4 kg                3000                      40           
               5 kg                3600                      40           

*ST*

    Nota: "În imea custii" înseamn  distanta pe verticala dintre podeaua custii i por iunea
superioar  orizontala a capacului sau custii.
    Când este proiectata o procedura tebuie sa fie luat în considerare poten ialul de cre tere al
animalelor asigurând o înc pere adecvat  corespunz tor acestui tabel în toate fazele procedurii.
    Vezi de asemenea Figura de la 1 la 5 i de la 8 la 12.

                                   TABELUL 4

              Reguli pentru p strarea în custi a rozatoarelor mici
                          în condi ii de reproducere

*T*

         Specia             Suprafata minima a podelei   În imea minima 
                            custii pentru mama i puii       a custii     
                                   nou-n scu i                            
                                       cm                       cm        

Soarece                                200                      12        
Sobolan                                800                      14        
Hamster sirian                         650                      12        
Cobai                                 1200                      18        

Cobai                                 1000                      18        
în harem                            pe adult                              



*ST*

    Nota: Pentru definirea "inaltimii custii" vezi nota de la Tabelul 3.

                                   TABELUL 5

                Reguli pentru custile de reproducere la iepuri

*T*

  Greutatea   Suprafata minima a podelei În imea minima Suprafata minima
 iepuroaicei   custii pentru iepuroaica      a custii    a podelei boxei 
                 i puii nou-n scu i                       pentru cuib   
      kg                 cm                     cm              m        

      1                  0,30                   30             0,10      
      2                  0,35                   30             0,10      
      3                  0,40                   35             0,12      
      4                  0,45                   40             0,12      
      5                  0,50                   40             0,14      

*ST*

    Nota: Pentru definirea "inaltimii custii" vezi nota de la Tabelul 3.
    Suprafata minima a podelei custii pentru iepuroaica i puii nou-n scu i include suprafata
podelei boxei pentru cuib.
    Vezi de asemenea figura Figura 6.

                                  TABELUL 6

                        Reguli pentru custile pisicilor
                    (în timpul procedurilor i reproducerii)



*T*

  Greutatea    Suprafata    În imea   Suprafata minima Suprafata minima
   pisicii     minima a     minima a    a podelei custii    a podelei    
                podelei      custii      pentru mama i tarcului pentru 
             custii pentru               puii nou-n scu   mama i puii  
                pisica                                     nou-n scu i  
      kg           m           cm              cm              m        

    0,5-1         0,2          50              -               -        
     1-3          0,3          50             0,58             2        
     3-4          0,4          50             0,58             2        
     4-5          0,6          50             0,58             2        

*ST*

    Nota: Casutele pentru pisici în custi trebuie sa fie strict limitate. Pisicille p strate în
acest mod pot ie i afar  pentru exercitii cel pu in o data pe zi, când aceasta nu interfereaza cu
procedura. Tarcul pisicii trebuie sa fie echipat cu tavita pentru dejectii, o polita suficient de
mare pentru odihna i obiecte corespunz toare pentru catarare i joaca.
    "În imea custii" înseamn  distanta verticala dintre cel mai înalt punct al podelei i cel
mai de jos punct al plafonului custii.
    În scopul calcul rii suprafe ei minime a podelei poate fi inclus i suprafata poli ei de
odihna. Suprafata minima a podelei custii pentru mama i puii nou-n scu i de pisica include
suprafata de 0,18 m² a boxei pentru pisoiasi.
    Vezi de asemenea Figura 7.

                                   TABELUL 7

                        Reguli pentru custile cainilor
                           (în timpul procedurilor)

*T*



 În imea cainelui  Suprafata minima a podelei  În imea minima a custii
    pana la umar         custii pentru caine                              
         cm                      m                          cm            

         30                     0,75                        60            
         40                     1,00                        80            
         70                     1,75                       140            

*ST*

    Nota: Cainii nu trebuie sa fie pastrati în custi un timp mai mare decât este absolut necesar
pentru scopurile procedurii. Cainii inchisi în custi vor fi lasati liberi pentru exercitii cel
pu in o data pe zi, în afar  cazului în care acest lucru este incompatibil cu scopurile
procedurii. Va fi selectat un timp limita cat un caine trebuie sa stea închis f  sa- i efectueze
exerci iile zilnice. Suprafe ele pentru exercitii vor fi suficient de mari încât sa permit
libertate de mi care cainilor. Gratarul pentru podele nu va fi folosit în custile pentru caini
decât atunci când procedurile o necesita.
    Având în vedere mare diferen a de în ime i interdependenta limitat  care exista între
în ime i greutate a diferitelor rase de caini, în imea custilor va fi bazat  pe în imea
corpului pana la umar a fiec rui animal. Ca o regula general  în imea minima a custii va fi
egala cu dublul inaltimii pana la umar.
    Pentru definirea termenului "în imea custii" vezi nota de la Tabelul 6.

                                  TABELUL 8

                      Reguli pentru tarcurile cainilor
            (în stoc i în timpul procedurilor i reproducerii)

*T*

     Greutatea     Suprafata minima a      Suprafata minima adiacenta     
     cainelui      podelei tarcului pe      pentru exercitii pe caine      
                          caine       
                                         mai pu in de      mai mult de   



        kg                 m                3 caini          3 caini     
                                               m                m        

         <6                0,5            0,5  (1,0)        0,5  (1,0)   
        6-10               0,7            1,4  (2,1)        1,2  (2,9)   
       10-20               1,2            1,6  (2,8)        1,4  (2,6)   
       20-30               1,7            1,9  (3,6)        1,6  (3,3)   
        >30                2,0            2,0  (4,0)        1,8  (3,8)   

*ST*

    Nota: În paranteza sunt prezentate suprafe ele totale per caine; suprafata podelei tarcului
plus suprafata adiacenta pentru exercitii. Cainii pastrati permanent în aer liber trebuie sa aib
acces într-un loc de refugiu pentru a capata protec ie impotriva vremii nefavorabile. Acolo unde
cainii sunt adapostiti pe podele cu gratar trebuie sa existe o suprafata solida prev zut  pentru
somn. Podelele cu gratar nu trebuie sa fie utilizate, excep ie f când situa iile în care procedura
o cere. Despartiturile dintre tarcuri vor fi realizate astfel încât sa previn  ranirea cainilor
între ei.
    Toate tarcurile vor avea drenaj adecvat.

                                   TABELUL9

  Reguli pentru p strarea în custi a primatelor altele decât cele antropoide (neumane)
               (în stoc sau în timpul procedurilor i reproducerii)

    Nota introductiv : Din cauza varia iei largi a dimensiunilor i caracteristicilor primatelor
este în mod special important sa fie stabilite dimensiunile custilor în func ie de nevoile lor
particulare. Volumul total al custilor este la fel de important pentru primate ca i suprafata
podelei. Ca un principiu general, în imea unei custi, cel pu in pentru maimute i al i simieni,
trebuie sa aib  dimensiuni mari. Custile trebuie sa fie suficient de înalte cat sa permit
animalelor sa stea în pozi ie bipeda. În imea minima a custii pentru brachiators trebuie sa fie
suficienta cat sa permit  leganarea acestora în extensie completa din tavan f  ca picioarele sa
atinga podeaua custii. Când sunt necesare, portiunile superioare ale barelor de cocotare trebuie
sa fie astfel potrivite încât sa permit  utilizarea partii superioare a custii.



    Primatele care sunt compatibile pot fi men inute câte doua într-o cusca. Când acestea nu pot
fi p strate în perechi, custile lor trebuie sa fie plasate astfel încât acestea sa se poat  vedea
între ele, dar ar trebui de asemenea, sa fie posibila împiedicarea acestui lucru atunci când este
necesar.
    Urm torul tabel constituie o regula general  pentru p strarea în custi a grupurilor de specii
cel mai des utilizate (superfamiliile Ceboidea i Cercopithecoidea).

*T*

    Greutatea    Suprafata minima a podelei custii     În imea minima    
    primatului      pentru una sau doua animale           a custii        
        kg                      m                            cm           

        <1                     0,25                          60           
       1-3                     0,35                          75           
       3-5                     0,50                          80           
       5-7                     0,70                          85           
       7-9                     0,90                          90           
       9-15                    1,10                         125           
      15-25                    1,50                         125           

*ST*

    Nota: Pentru definirea termenului "în imea custii", vezi nota de la Tabelul 6.

                                  TABELUL 10

                  Reguli pentru p strarea în custi a porcilor
                      (în stoc i în timpul procedurilor)

*T*

    Greutatea        Suprafata minima a podelei       În imea minima    
    porcului              custii per porc                 a custii        



       kg                        m                           cm           

      5-15                      0,35                         50           
     15-25                      0,55                         60           
     25-40                      0,30                         80           

*ST*

    Nota: Tabelul va fi aplicat i la exemplarele inere de porci. Porcii nu trebuie pastrati în
custi decât în cazul în care este absolut necesar pentru scopul procedurii i atunci doar penru o
perioada minima de timp.
    Pentru definirea termenului "în imea custii", vezi nota de la Tabelul 6.

                                  TABELUL 11

            Reguli pentru acomodarea animalelor de ferma în tarcuri
     (în stoc i în timpul procedurii în amplasamentele pentru folosinta)

*T*

                                                             Lungimea  
                                                             minima a  
 Speciile Suprafata Lungimea     În imea   Suprafata minima  suportului 
    i    minima a minima a      minima a       a podelei      pentru   
greutatile  podelei tarcului compartimentelor tarcului pentru   hranire   
          tarcului              tarcului        grupuri      pe cap de 
                                                              animal   
    kg        m       m            m           m /animal        m      

Porci                                                                  
  10-30       2      1,6          0,8             0,2           0,20   
  30-50       2      1,8          1,0             0,3           0,25   
  50-100      3      2,1          1,2             0,8           0,30   
 100-150      5      2,5          1,4             1,2           0,35   



   >150       5      2,5          1,4             2,5           0,40   

Oi                                                                     
   <70       1,4     1,8          1,2             0,7           0,35   

Capre                                                                  
   <70       1,6     1,8          2,0             0,8           0,35   

Bovine                                                                 
   <60       2,0     1,1          1,0             0,8           0,30   
  60-100     2,2     1,8          1,0             1,0           0,30   
 100-150     2,4     1,8          1,0             1,2           0,35   
 150-200     2,5     2,0          1,2             1,4           0,40   
 200-400     2,6     2,2          1,4             1,6           0,55   
   >400      2,8     2,2          1,4             1,8           0,65   

Cai                                                                    
adulti      13,5     4,5          1,8              -             -     

*ST*

                                  TABELUL 12

           Regului pentru acomodarea animalelor de ferma în grajduri
      (în stoc i în timpul procedurii în amplasamentele pentru folosinta)

*T*

   Speciile i    Suprafata minima  Lungimea minima     Compartimentul    
    greutatea       a grajdului      a grajdului      minim al grajdului 
        kg               m                m                  m           

Porci                                                                    
      100-150           1,2              2,0                0,9          



        >150            2,5              2,5                1,4          

Oi                                                                       
        < 70            0,7              1,0                0,9          

Capre                                                                    
        < 70            0,8              1,0                0,9          

Bovine                                                                   
       60-100           0,6              1,0                0,9          
      100-150           0,9              1,4                0,9          
      150-200           1,2              1,6                1,4          
      200-350           1,8              1,8                1,4          
      350-500           2,1              1,9                1,4          
       >500             2,6              2,2                1,4          

Cai adulti              4,0              2,5                1,6          

*ST*

    Nota: Grajdurile trebuie sa fie suficient de mari cat sa permit  animalelor sa se intinda
confortabil.

                                   TABELUL 13

                  Reguli pentru p strarea în custi a pasarilor
     (în stoc i în timpul procedurilor în amplasamentele pentru folosinta)

*T*

                                                             Lungimea  
 Speciile  Suprafata   Suprafata   Suprafata   În imea     minima a  
    i       minima      minima      minima     minima a     tavilor   
greutatile   pentru o    pentru 2    pentru 3     custii       pentru   



             pasare      p ri      p ri                hranire per 
                                                              pasare   
     g         cm       cm /pasare  cm /pasare      cm           cm     

Gaini                                                                  
  100-300      250         200         150         25            3     
  300-600      500         400         300         35            7     
  600-1200     1000         600         450         45           10     
 1200-1800     1200         700         550         45           12     
 1800-2400     1400         850         650         45           12     
(Masculi                                                               
adulti)       1800        1200        1000         60           15     
  >2400                                                                
Prepelite                                                              
  120-140      350         250         200         15            4     

*ST*

    Nota: "Suprafata" reprezint  produsul dintre lungimea custii i l imea acesteia m surate
intern i orizontal, NU produsul dintre lungimea podelei i l imea acesteia.
    Pentru definirea termenului "în imea custii", vezi nota de la Tabelul 6.
    M rimea ochiurilor gratarului podelei nu trebuie sa fie mai mare de 10 x 10 mm pentru puii de
gaina i 25 x 25 mm pentru puicute i adulti. Grosimea sarmei trebuie sa fie de cel pu in 2 mm.
Gradientul de umiditate nu trebuie sa dep easc  14% (8°). Recipientul pentra apa trebuie sa aib
aceea i lungime ca i cel pentru mancare. Dac  sunt necesare recipiente sau cesti, fiecare pasare
va avea acces la doua. Custile trebuie sa fie prev zute cu loc de cocotat i sa permit  pasarilor
dintr-o singura cusca sa se vada între ele.

                                   FIGURA 1

                Soarecii (în stoc sau în timpul procedurilor)
                      Suprafata minima a podelei custii



    La o  greutate data a soarecelui se va trasa pe grafic linia EU-EU, care va da aria minima ce
trebuie sa fie alocata.

    NOTA (CTCE)
    Figura 1 se g se te în Monitorul Oficial al România, Partea I, Nr. 685 din 10.08.2006, la
pagina 21 (a se vedea imaginea asociata).

                                   FIGURA 2

                Sobolani (în stoc sau în timpul procedurilor)
                    Suprafata minima a podelei custii

    La o greutate data a sobolanului se va trasa pe grafic linia EU-EU, care va da aria minima ce
trebuie sa fie alocata.

    NOTA (CTCE)
    Figura 2 se g se te în Monitorul Oficial al România, Partea I, Nr. 685 din 10.08.2006, la
pagina 21 (a se vedea imaginea asociata).

                                   FIGURA 3

             Hamsteri sirieni (în stoc sau în timpul procedurilor)
                     Suprafata minima a podelei custii

    La o greutate data a hamsterului sirian se va trasa pe grafic linia EU-EU, care va da aria
minima ce trebuie sa fie alocata.

    NOTA (CTCE)
    Figura 3 se g se te în Monitorul Oficial al România, Partea I, Nr. 685 din 10.08.2006, la
pagina 22 (a se vedea imaginea asociata).

                                   FIGURA 4



                   Cobai (în stoc i în timpul procedurilor)
                       Suprafata minima a podelei custii

    La o greutate data a cobaiului se va trasa pe grafic linia EU-EU, care va da aria minima ce
trebuie sa fie alocata.

    NOTA (CTCE)
    Figura 4 se g se te în Monitorul Oficial al România, Partea I, Nr. 685 din 10.08.2006, la
pagina 23 (a se vedea imaginea asociata).

                                   FIGURA 5

                  Iepuri (în stoc i în timpul procedurilor)
                      Suprafata minima a podelei custii

    La o greutate data a iepurelui se va trasa pe grafic linia EU-EU, care va da aria minima ce
trebuie sa fie alocata.

    NOTA (CTCE)
    Figura 5 se g se te în Monitorul Oficial al România, Partea I, Nr. 685 din 10.08.2006, la
pagina 23 (a se vedea imaginea asociata).

                                   FIGURA 6

                          Iepuri (pentru reproducere)
     Suprafata minima a podelei custii pentru iepuroaica i puii neintarcati

    La o greutate data a iepuroaicei se va trasa pe grafic linia EU-EU, care va da aria minima ce
trebuie sa fie alocata.

    NOTA (CTCE)
    Figura 6 se g se te în Monitorul Oficial al România, Partea I, Nr. 685 din 10.08.2006, la
pagina 24 (a se vedea imaginea asociata).



                                   FIGURA 7

                 Pisici (în stoc sau în timpul procedurilor)
                      Suprafata minima a podelei custii

    La o greutate data a pisicii se va trasa pe grafic linia EU-EU, care va da aria minima ce
trebuie sa fie alocata.

    NOTA (CTCE)
    Figura 7 se g se te în Monitorul Oficial al România, Partea I, Nr. 685 din 10.08.2006, la
pagina 24 (a se vedea imaginea asociata).

                                   FIGURA 8

            Reguli referitoare la rela ia dintre num rul de soareci
                    per cusca i suprafata podelei custii
                      (în stoc i în timpul procedurii)

    Liniile reprezint  greutatea medie i corespunde liniei EU-EU din Figura 1.

    NOTA (CTCE)
    Figura 8 se g se te în Monitorul Oficial al România, Partea I, Nr. 685 din 10.08.2006, la
pagina 25 (a se vedea imaginea asociata).

                                   FIGURA 9

            Reguli referitoare la rela ia dintre num rul de sobolani
                    per cusca i suprafata podelei custii
                     (în stoc i în timpul procedurilor)

    Liniile reprezint  greutatea medie i corespund cu linia EU-EU din Figura 2.

    NOTA (CTCE)



    Figura 9 se g se te în Monitorul Oficial al România, Partea I, Nr. 685 din 10.08.2006, la
pagina 26 (a se vedea imaginea asociata).

                                  FIGURA 10

            Reguli referitoare la rela ia dintre num rul de hamsteri
                    per cusca i suprafata podelei custii
                     (în stoc i în timpul procedurilor)

    Liniile reprezint  greutatea medie i corespund cu linia EU-EU din Figura 3.

    NOTA (CTCE)
    Figura 10 se g se te în Monitorul Oficial al România, Partea I, Nr. 685 din 10.08.2006, la
pagina 27 (a se vedea imaginea asociata).

                                  FIGURA 11

              Reguli referitoare la rela ia dintre num rul de cobai
                     per cusca i suprafata podelei custii
                      (în stoc i în timpul procedurilor)

    Liniile reprezint  greutatea medie i corespund cu linia EU-EU din Figura 4.

    NOTA (CTCE)
    Figura 11 se g se te în Monitorul Oficial al România, Partea I, Nr. 685 din 10.08.2006, la
pagina 28 (a se vedea imaginea asociata).

                                  FIGURA 12

            Reguli referitoare la rela ia dintre num rul de iepuri
                    per cusca i suprafata podelei custii
                     (în stoc i în timpul procedurilor)

    Liniile reprezint  greutatea medie i corespund cu linia EU-EU din Figura 5.



    NOTA (CTCE)
    Figura 12 se g se te în Monitorul Oficial al România, Partea I, Nr. 685 din 10.08.2006, la
pagina 29 (a se vedea imaginea asociata).

    ANEXA B

                            TABELELE STATISTICE
              i notele explicative pentru completarea acestora
            în îndeplinirea cerin elor art. 27 i 28 din Conven ie

    Introducere
    Conform art. 27 i 28 din Conven ie, fiecare parte va colecta informa iile statistice
referitoare la anumite aspecte procedurale derivate din Conven ie i va comunica aceste informa ii
secretarului general al Consiliului Europei, care va publica informa iile primite.
    Metoda folosit  în colectarea informa iilor este decisa de fiecare parte i, bineîn eles,
orice informa ii statistice suplimentare pot fi colectate pentru a satisface cerin ele la nivel
na ional. În scopul de a facilita activitatea secretarului general, informa iile furnizate
acestuia trebuie sa fie comparabile i în acord cu tabelele ata ate mai jos. Datele vor fi
colectate pe an calendaristic.

    Generalitati
    Animalele care vor fi înregistrate sunt cele care vor fi folosite i c rora este posibil sa le
fie cauzate durere, suferinta, disconfort sau rani de durata (vezi art. 1.2.c din Conven ie).
Înregistrarea trebuie sa se realizeze când animalele sunt selectate pentru a fi folosite în
proceduri. Fiecare animal trebuie sa fie înregistrat o singura data în acela i tabel. Animalele
care nu fac obiectul procedurilor, astfel cum sunt definite în art. 1.2.c, nu vor fi înregistrate
în scopul de a se colecta informa ii statistice în contextul prezentei Conven ii.
    În cercetarea biologica este inevitabila apari ia situa iei în care este dificil de a decide
în care dintre coloanele tabelului trebuie sa fie trecut un animal care va fi folosit în
procedura. Nu exista o metoda corecta sau gresita de a rezolva aceasta problema, care este o
alegere individual . Autoritatea competenta poate acorda cercetatorilor dreptul de a decide unde
sa fie înregistrate animalele.



    Este esen ial sa se asigure ca un animal nu este înregistrat de doua ori în acela i tabel.

    Tabelul 1
    Num rul i tipul animalelor folosite în proceduri
    În acest tabel trebuie sa fie trecut num rul total al animalelor folosite în proceduri, acest
total fiind împ it pe clase sau tipuri de animale.

    Tabelul 2
    Num rul de animale folosite în proceduri pentru scopurile selectate
    Acest tabel are ca scop evidentierea num rului de animale folosit în domeniile principale ale
cercet rii fundamentale, dezvolt rii unor noi produse, evaluarea securit ii, diagnosticul unor
boli, educa ie i instruire. În coloana 1 termenul "medical" se refer  la medicina veterinara.

    Tabelul 3
    Num rul animalelor folosite în proceduri în scopurile selectate pentru protec ia omului,
animalelor i mediului, prin evalu ri toxicologice sau alte evalu ri legate de securitate
    Acest tabel inten ioneaz  sa dea mai multe detalii despre procedurile legate de protec ia
omului, a animalelor i a mediului, excluzând scopurile medicale. Coloana 6 include radiatiile
periculoase.

    Tabelul 4
    Num rul animalelor folosite în proceduri referitoare la boli i alte tulbur ri
    Acest tabel incearca sa ilustreze num rul animalelor folosite pentru scopuri medicale,
incluzând medicina veterinara, cu referire special  la 3 domenii ale bolilor umane care au o
însemn tate publica special .

    Tabelul 5
    Num rul animalelor folosite în proceduri solicitate prin lege
    O intrare în coloana "Numai p ile" va fi facuta când procedura este solicitat  prin legi ale

ilor, în care aceste proceduri se desf oar  incluzând obliga iile interna ionale pe care
ile trebuie sa le respecte (de exemplu, ca parte a Conven iei asupra elabor rii Farmacopeei

Europene sau ca stat membru al Comunit ii Europene).



    O intrare în coloana "Numai alte p i" va fi facuta când scopul procedurii este specific
cerin elor intalnite, inclusiv cerin elor comerciale, în tari, altele decât p ile, incluzând, de
asemenea, cerin ele conven iilor la care acestea nu sunt înc  parte.
    Rubrica "Ambele" va fi folosit  când procedurile privesc cerin ele ambelor grupuri; în acest
caz nu vor fi f cute intrari în niciuna dintre cele doua coloane.

                          TABELUL 1

     Num rul i tipul de animale folosite în proceduri
                  în (anul) în (Partea)

*T*

Soarece (Mus musculus)                                 

Sobolan (Rattus norvegicus)                            

Cobai (Cavia porcellus)                                

Alte rozatoare (alte Rodentia)                         

Iepure (Oryctolagus cuniculus)                         

Maimute (Hominoidea)                                   

Al i simieni (Cercopithecoidea & Ceboidea)             

Prosimieni (Prosimia)                                  

Caini (Canis familiaris)                               

Pisici (Felis catus)                                   

Alte carnivore (alte Carnivora)                        



Cai, magari i asini (Equidae)                         

Porci (Sus)                                            

Capre i oi (Capra & Ovis)                             

Vite cornute (Bos)                                     

Alte mamifere (alte Mammalia)                          

ri (Aves)                                          

Reptile (Reptilia)                                     

Amfibieni (Amphibia)                                   

Pe ti (Pisces)                                         

Total                                                  

*ST*

                                  TABELUL 2

                   Num rul animalelor folosite în proceduri
               pentru scopurile selectate în (anul) în (Partea)

*T*

                                                   Speciile selectate    
                                         Toate 
                                       speciile Rozatoare Caini Primate
                                               i iepuri  pisici        



1. Studii biologice fundamentale                                       
   (inclusiv cele medicale)                                            

2. Descoperirea, dezvoltarea i                                        
   controlul calit ii (inclusiv                                       
   evaluarea siguran ei) produselor sau                                 
   aplicatiilor pentru medicina uman                                   
   i veterinara                                                       

3. Diagnosticul bolilor                                                

4. Protec ia omului, animalelor i                                     
   mediului prin evalu ri toxicologice                                 
   i alte evalu ri legate de siguranta                                 

5. Educa ie i formare                                                 

*ST*

                                  TABELUL 3

      Num rul animalelor folosite în proceduri pentru scopurile selectate
   în ceea ce prive te protec ia omului, animalelor i mediului prin evalu ri
    toxicologice i alte evalu ri legate de siguranta în (anul) în (Partea)

*T*

                                                   Speciile selectate    
       Clasificarea suplimentar          Toate 
      a punctului 4 din Tabelul 2      speciile Rozatoare Caini Primate
                                               i iepuri  pisici        

1. Substan e folosite sau care se                                      



   inten ioneaz  a fi folosite în                                      
   special în agricultura                                              

2. Substan e folosite sau care se                                      
   inten ioneaz  a fi folosite în                                      
   special în industrie                                                

3. Substan e folosite sau care se                                      
   inten ioneaz  a fi folosite în                                      
   special în gospod rii                                               

4. Substan e folosite sau care se                                      
   inten ioneaz  a fi folosite în                                      
   special ca i cosmetice sau obiecte                                 
   de toaleta                                                          

5. Substan e folosite sau care se                                      
   inten ioneaz  a fi folosite în                                      
   special ca aditivi alimentari în                                    
   consumul uman                                                       

6. Riscul poten ial sau actual al                                      
   contaminarii în mediul înconjur tor                                 
   general                                                             

*ST*

                                  TABELUL 4

                  Num rul animalelor folosite în procedurile
            legate de boli i alte tulbur ri în (anul) în (Partea)

*T*



                                                   Speciile selectate    
                                         Toate 
                                       speciile Rozatoare Caini Primate
                                               i iepuri  pisici        

1. Cancer (excluzând evaluarea                                         
   riscurilor carcinogenice)                                           

2. Bolile cardiovasculare                                              

3. Tulbur ri nervoase i mentale                                       

4. Alte boli la oameni i animale                                      

*ST*

    Nota: Când o procedura acoper  cancerele pentru oricare din punctele de la 2 la 4, trebuie sa
fie facuta o clasificare a cancerelor.

                                  TABELUL 5

                   Num rul animalelor folosite în proceduri
                   necesitate de lege în (anul) în (Partea)

*T*

                                                   Speciile selectate    
                                         Toate 
                                       speciile Rozatoare Caini Primate
                                               i iepuri  pisici        

Numai P ile                                                          

Numai alte P i                                                       



Ambele                                                                 

*ST*

                                   PROTOCOL
  de amendare a Conven iei europene pentru protec ia animalelor vertebrate
         utilizate pentru experimente i alte scopuri tiin ifice*)

_____________
    *) Traducere.

    Strasbourg, 22 iunie 1998
    Statele membre ale Consiliului Europei i Comunitatea European , semnatare ale prezentului
protocol la Conven ia european  pentru protec ia animalelor vertebrate utilizate pentru
experimente i alte scopuri tiin ifice, deschis pentru semnare la Strasbourg pe 19 martie 1986,
    în ceea ce prive te Conven ia, care include prevederi generale menite sa incerce salvarea
animalelor care sunt folosite pentru experimente i alte scopuri tiin ifice de suferinta, durere
i disconfort i pentru ca statele membre sa impun  limite în folosirea animalelor pentru

experimente i alte scopuri tiin ifice, cu scopul de a înlocui asemenea folosin e, ori de câte
ori este posibil, prin descoperirea unor m suri alternative i încurajarea folosirii acestor

suri alternative,
    luând în considera ie natura tehnica a acestor prevederi incluse în anexele la Conven ie,
    recunoscând nevoia de a asigura punerea în acord a acestor prevederi cu rezultatele cercet rii
în teren,
    au fost de acord asupra urm toarelor:

    ART. 1
    Articolul 30 al Conven iei va fi amendat dup  cum urmeaz :
    "1. P ile vor organiza, dup  5 ani de la intrarea în vigoare a acestei Conven ii i la
fiecare 5 ani dup  aceea sau mai frecvent, dac  majoritatea p ilor o va cere, consult ri
multilaterale cu Consiliul Europei pentru a examina aplicarea prezentei conven ii i pentru a
aviza revizuirea sau extinderea oric reia dintre prevederile sale.



    2. Aceste consult ri se vor realiza la intalnirile stabilite de secretarul general al
Consiliului Europei. P ile vor comunica numele reprezentan ilor proprii secretarului general al
Consiliului Europei cu cel pu in doua luni înainte de fiecare intalnire.
    3. Depinzand de prevederile Conven iei, p ile trebuie sa stabileasc  reguli de procedura
pentru consult ri."
    ART. 2
    Conven ia va fi suplimentata cu o noua parte, partea XI "Amendamente", incluzând un nou
articol, articolul 31, cu urm torul cuprins:
    "1. Orice amendament la anexele A i B, propus de c tre o parte sau de c tre Comitetul de
Mini tri ai Consiliului Europei, trebuie sa fie comunicat secretarului general al Consiliului
Europei i retrimis de acesta statelor membre ale Consiliului Europei, Comunit ilor Europene i
altor state nemembre care adera la Conven ie sau care au fost invitate sa adere la aceasta, în
acord cu prevederile art. 34.
    2. Orice amendamente propuse în acord cu prevederile paragrafului precedent trebuie sa fie
examinate în mai pu in de 6 luni dup  data retransmiterii de c tre secretarul general, în cadrul
unei consult ri multilaterale, i pot fi adoptate de doua treimi din majoritatea p ilor. Textul
adoptat trebuie sa fie retransmis p ilor.
    3. Dup  12 luni de la adoptarea în cadrul unei consult ri multilaterale, orice amendament
trebuie sa între în vigoare, mai pu in în cazurile în care o treime din num rul partii a notificat
obiec ii."
    ART. 3
    Articolele 31-37 ale Conven iei vor deveni art. 32-8.
    ART. 4
    1. Prezentul protocol va fi deschis pentru semnare semnatarilor Conven iei, care pot deveni

i la acesta prin:
    a) semnarea f  rezerve privind ratificarea, acceptarea ori aprobarea; sau
    b) semnarea acordului pentru ratificare, acceptare sau aprobare, urmat  de ratificarea,
acceptarea ori aprobarea propriu-zisa.
    2. Un semnatar al Conven iei nu poate sa semneze prezentul protocol f  rezerve privind
ratificarea, acceptarea i aprobarea, nici sa depun  instrumentul de ratificare, acceptare sau
aprobare, dac  nu a depus deja instrumentele de ratificare, acceptare ori aprobare la Conven ie
sau cel pu in sa fi depus instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare simultan pentru
Conven ie i Protocol.
    3. Statele care acced la Conven ie pot, de asemenea, sa acceada la prezentul protocol.



    4. Instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau accedere vor fi depozitate la
secretarul general al Consiliului Europei.
    ART. 5
    Prezentul protocol va intra în vigoare în a 12-a zi dup  data la care toate p ile la
Conven ie au devenit p i la prezentul protocol, în acord cu art. 4.
    ART. 6
    Secretarul general al Consiliului Europei trebuie sa fac  o notificare statelor membre ale
Consiliului Europei, altor p i la Conven ie i Comunit ii Europene în ceea ce prive te:
    a) orice semnare f  rezerve privind ratificarea, acceptarea sau aprobarea;
    b) orice semnare cu rezerve privind ratificarea, acceptarea sau aprobarea;
    c) orice depozitare a unui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau accedere;
    d) orice data a intr rii în vigoare a prezentului protocol, în acord cu art. 5 al acestuia;
    e) orice alt act, notificare sau comunicare legat  de prezentul protocol.
    Semnatarii, fiind împuternici i în mod corespunz tor, au semnat prezentul protocol.
    Întocmit la Strasbourg la 22 iunie 1998, în limbile engleza i franceza, ambele texte fiind
egal autentice, într-un singur exemplar care va fi depozitat în arhivele Consiliului Europei.
Secretarul general al Consiliului Europei va trimite copii certificate fiec rui stat membru al
Consiliului Europei, altor p i la Conven ie i Comunit ilor Europene.

                                      -------




