PARTEA

Anul XIV Ñ Nr. 697

I

LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE

Marþi, 24 septembrie 2002

SUMAR

Nr.

Pagina
DECRETE

751.

Ñ Decret privind conferirea Ordinului naþional
Serviciul Credincios în grad de Mare Ofiþer ............

2

752.

Ñ Decret privind conferirea Ordinului naþional
Pentru Merit în grad de Mare Cruce........................

2

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
972.

997.

Ñ Hotãrâre privind atestarea domeniului public al
judeþului Braºov, precum ºi al municipiilor, oraºelor
ºi comunelor din judeþul Braºov ..............................
Ñ Hotãrâre pentru modificarea poziþiei nr. 69 din
anexa nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 517/1999
privind delimitarea suprafeþelor de teren strict
necesare pentru cercetarea ºi producerea de
seminþe ºi material sãditor din categorii biologice
superioare ºi de animale de rasã ºi trecerea terenurilor destinate producþiei, aflate în administrarea
institutelor ºi staþiunilor de cercetare ºi producþie
agricolã, în domeniul privat al statului ....................

3

3Ð4

Nr.

Pagina

998. Ñ Hotãrâre pentru modificarea poziþiei nr. 22 din
anexa nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 517/1999
privind delimitarea suprafeþelor de teren strict
necesare pentru cercetarea ºi producerea de
seminþe ºi material sãditor din categorii biologice
superioare ºi de animale de rasã ºi trecerea terenurilor destinate producþiei, aflate în administrarea
institutelor ºi staþiunilor de cercetare ºi producþie
agricolã, în domeniul privat al statului ....................
1.000. Ñ Hotãrâre privind aprobarea unei licenþe de concesiune a activitãþii miniere de exploatare, încheiatã între Agenþia Naþionalã pentru Resurse
Minerale ºi Societatea Comercialã ”BechingerÒ Ñ
S.R.L. .........................................................................

6

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
143/400. Ñ Ordin al ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi
pãdurilor ºi al ministrului apelor ºi protecþiei
mediului pentru aprobarea Instrucþiunilor privind
adãpostirea ºi îngrijirea animalelor folosite în
scopuri ºtiinþifice sau în alte scopuri experimentale

6Ð16

5

6

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 697/24.IX.2002
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unei licenþe de concesiune a activitãþii miniere de exploatare,
încheiatã între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale ºi Societatea Comercialã
”BechingerÒ Ñ S.R.L.
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998, cu modificãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã licenþa de concesiune a activitãþii
miniere de exploatare a nisipului ºi pietriºului, încheiatã între
Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale, în calitate de
concedent, ºi Societatea Comercialã ”BechingerÒ Ñ S.R.L.,
cu sediul în comuna Turulung, Str. Principalã nr. 500, judeþul
Satu Mare, în calitate de concesionar, în perimetrul Turulung,
comuna Turulung, judeþul Satu Mare, prevãzutã în anexa*)
care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Stabilirea ºi plata redevenþei miniere se fac în
condiþiile prevãzute la art. XI din anexa la prezenta
hotãrâre.
Art. 3. Ñ Licenþa de concesiune a activitãþii miniere de
exploatare prevãzutã la art. 1 intrã în vigoare la data
publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul industriei ºi resurselor,
Gavril Baican,
secretar de stat
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Resurse Minerale,
Maria Iuliana Stratulat
Bucureºti, 10 septembrie 2002.
Nr. 1.000.
*) Anexa se comunicã Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII,
ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR
Nr. 143 din 1 aprilie 2002

MINISTERUL APELOR
ªI PROTECÞIEI MEDIULUI
Nr. 400 din 20 mai 2002

ORDIN
pentru aprobarea Instrucþiunilor privind adãpostirea ºi îngrijirea animalelor
folosite în scopuri ºtiinþifice sau în alte scopuri experimentale
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor ºi ministrul apelor ºi protecþiei mediului,
în temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitarã veterinarã nr. 60/1974, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
în baza art. 5 alin. (1) din Ordonanþa Guvernului nr. 37/2002 pentru protecþia animalelor folosite în scopuri
ºtiinþifice sau în alte scopuri experimentale,
în temeiul prevederilor art. 7 din Hotãrârea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Apelor ºi Protecþiei Mediului, modificatã ºi completatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 352/2001,
vãzând referatele de aprobare nr. 153.310 din 19 martie 2002, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã
din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, ºi nr. 125.447 din 15 mai 2002, întocmit de Direcþia protecþia
ºi conservarea biodiversitãþii, arii protejate ºi monumente ale naturii din cadrul Ministerului Apelor ºi Protecþiei Mediului,
emit urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Instrucþiunile privind adãpostirea ºi
îngrijirea animalelor folosite în scopuri ºtiinþifice sau în alte

scopuri experimentale, prevãzute în anexa care face parte
integrantã din prezentul ordin.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 697/24.IX.2002

7

Art. 2. Ñ Direcþiile sanitare veterinare judeþene ºi a
municipiului Bucureºti, precum ºi inspectoratele de protecþia
mediului judeþene ºi al municipiului Bucureºti vor duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã din
cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, precum ºi Direcþia protecþia ºi conservarea biodiversitãþii, arii

protejate ºi monumente ale naturii din cadrul Ministerului
Apelor ºi Protecþiei Mediului vor controla modul de ducere
la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

p. Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Petre Daea,
secretar de stat

Ministrul apelor ºi protecþiei mediului,
Petru Lificiu

Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicãrii lui.

ANEXÃ
INSTRUCÞIUNI

privind adãpostirea ºi îngrijirea animalelor folosite în scopuri ºtiinþifice sau în alte scopuri experimentale
I. Dispoziþii generale
a) Prezentele instrucþiuni privind adãpostirea ºi îngrijirea
animalelor, bazate pe informaþii ºtiinþifice ºi practica de profil, au scopul de a sprijini autoritãþile, instituþiile, persoanele
juridice ºi fizice pentru îndeplinirea ºi respectarea
Ordonanþei Guvernului nr. 37/2002 pentru protecþia animalelor folosite în scopuri ºtiinþifice sau în alte scopuri experimentale.
b) Experimentarea pe animale reprezintã o etapã importantã pentru cercetarea biologicã ºi medicalã. În aceastã
activitate trebuie acordatã o importanþã deosebitã îngrijirii
animalelor folosite în experimentãri.
c) Noþiunea îngrijire constituie în acest cadru un ansamblu complex de condiþii materiale ºi de alt ordin pe care
omul este obligat sã le asigure animalelor utilizate. Aceste
animale trebuie obþinute ºi menþinute în stare fizicã ºi mentalã normalã, corespunzãtoare confortului de specie ºi cu
cât mai puþinã suferinþã. Acest tip de îngrijire trebuie respectat din momentul în care animalul este destinat pentru
experimentare ºi se menþine nemodificat pânã când animalul este sacrificat printr-o metodã umanã sau este reþinut în
viaþã în aceleaºi condiþii într-un spaþiu adecvat, conform
art. 9 din Ordonanþa Guvernului nr. 37/2002.
II. Definiþii
În sensul prezentelor instrucþiuni, se înþelege prin:
a) încãperi de pãstrare Ñ camere sau spaþii amenajate
pentru întreþinerea în condiþii normale a animalelor în perioada lor de creºtere sau în timpul experimentului;
b) cuºcã Ñ cutie de dimensiuni mici din material plastic,
material lemnos sau tablã inox ºi plasã metalicã prevãzutã
cu dispozitive pentru hranã ºi apã, utilizatã la creºterea ºi
transportarea animalelor;
c) baterie Ñ un set (grup) de cuºti de acelaºi tip instalate etajat pe suport (raft) metalic;
d) bazã Ñ un complex de încãperi dotate adecvat ºi
populate cu animale pentru activitatea de creºtere sau de
experimentare, precum ºi încãperi destinate pentru servicii
auxiliare activitãþii respective;
e) padoc Ñ o arie împrejmuitã cu gard de plasã metalicã sau bare, amplasatã în afara clãdirilor, în care animalele beneficiazã de libertate de miºcare. Padocul este dotat
cu dispozitive de adãpare ºi hrãnire;
f) staul/stand Ñ o arie micã, exterioarã, amplasatã
lângã construcþii, cu o curte micã, cu acoperiº, adãpãtori ºi
hrãnitori, în care sunt menþinute animalele mijlocii sau mari;
g) animale de laborator Ñ un numãr restrâns de specii
de animale mici, animale crescute în mod expres cu destinaþia utilizãrii în experimente biomedicale: ºoarecele, ºobolanul, cobaiul, hamsterul, iepurele, gerbilul.
III. Condiþii care trebuie îndeplinite de spaþiile de
adãpostire
A. Funcþii ale adãposturilor
1. Orice adãpost trebuie sã fie construit astfel încât sã
fie asigurat un mediu adecvat pentru speciile adãpostite.

De asemenea, adãposturile trebuie astfel proiectate încât
sã împiedice accesul persoanelor neautorizate. Adãposturile
care fac parte dintr-un complex de clãdiri trebuie sã fie
reglementate prin norme de construcþie adecvate ºi prin
dispoziþii care sã limiteze numãrul intrãrilor ºi sã previnã
traficul neautorizat.
2. Este recomandat sã existe un program de întreþinere
a adãposturilor pentru a se evita deficienþele la nivelul echipamentelor.
B. Spaþiile pentru adãposturi
1. Trebuie sã fie luate toate mãsurile necesare pentru a
asigura curãþenia permanentã ºi eficientã a spaþiilor ºi
menþinerea unui standard satisfãcãtor de igienã. Tavanele
ºi pereþii trebuie sã fie rezistenþi, cu suprafeþe netede,
impermeabile ºi uºor lavabile. O atenþie deosebitã trebuie
acordatã uºilor, coridoarelor, conductelor ºi cablurilor. Uºile
ºi, dacã este posibil, ferestrele vor fi construite astfel încât
sã se împiedice accesul animalelor nedorite. Unde este
posibil poate fi prevãzutã o fereastrã pentru supraveghere.
Pardoseala trebuie sã fie netedã, impermeabilã, nealunecoasã, uºor lavabilã ºi sã suporte greutatea dulapurilor ºi a
altor echipamente grele. Când existã guri de evacuare,
acestea trebuie acoperite în mod corespunzãtor ºi
prevãzute cu un grilaj care sã împiedice accesul animalelor.
2. Spaþiile în care animalele sunt lãsate sã se plimbe
libere trebuie sã fie prevãzute cu pereþi ºi pardoseli din
material deosebit de rezistent la uzurã ºi ruperi cauzate de
animale sau în timpul curãþeniei. Compoziþia materialului
nu trebuie sã dãuneze stãrii de sãnãtate a animalelor.
O protecþie suplimentarã trebuie asiguratã oricãror echipamente ºi conexiuni, astfel încât sã nu fie deteriorate de
animale ºi nici animalele sã nu fie rãnite. Unde existã zone
exterioare pentru miºcare trebuie luate mãsuri pentru prevenirea accesului publicului sau animalelor.
3. Spaþiile destinate adãpostirii animalelor de fermã
(vaci, oi, capre, porci, cai, pãsãri etc.) trebuie sã se conformeze standardelor stabilite de Convenþia europeanã pentru protecþia animalelor de fermã ºi de Agenþia Naþionalã
Sanitarã Veterinarã.
4. Majoritatea spaþiilor de adãpostire sunt proiectate sã
gãzduiascã rozãtoare. Frecvent acestea pot fi folosite ºi
pentru specii mai mari. Trebuie sã se aibã grijã sã nu fie
gãzduite împreunã specii incompatibile.
C. Laboratoarele ºi spaþiile speciale pentru experimente
1. Pentru creºterea ºi distribuirea animalelor trebuie sã
existe facilitãþi adecvate pentru ca acestea sã poatã fi uºor
manevrate atunci când trebuie scoase animalele.
2. Toate bazele trebuie dotate cu un minim de echipament
de laborator pentru teste diagnostic simple, pentru examinãri post-mortem ºi/sau prelevare de probe pentru teste
de laborator mai ample.
3. Trebuie luate mãsuri pentru primirea animalelor astfel
încât animalele noi sã nu punã în pericol animalele
prezente în bazã, de exemplu, pentru carantinã. Spaþiile
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speciale pentru experimente trebuie sã fie disponibile pentru situaþiile în care un experiment sau o examinare nu se
efectueazã în spaþiile de adãpostire.
4. Trebuie sã se asigure spaþii speciale pentru separarea animalelor bolnave sau vãtãmate.
5. Unde este posibil trebuie sã existe una sau douã sãli
de operaþie corespunzãtor echipate pentru experimente
chirurgicale în condiþii aseptice. Trebuie sã existe ºi facilitãþi pentru recuperare postoperatorie.
D. Oficii
1. Camerele pentru pãstrarea hranei trebuie sã fie
rãcoroase, uscate ºi curate, iar cele pentru odihna animalelor, uscate ºi curate. Materialele ce pot fi contaminate
sau care prezintã vreun pericol trebuie sã fie pãstrate
separat.
2. Trebuie sã existe camere pentru pãstrarea cuºtilor,
instrumentelor ºi a altor echipamente curate.
3. Încãperile pentru curãþat ºi spãlat trebuie sã fie suficient de încãpãtoare pentru instalaþiile necesare în vederea
decontaminãrii ºi curãþãrii. Procesul de curãþare trebuie sã
fie astfel realizat încât fluxul de curãþare ºi echipamentul
murdar sã fie separate pentru a preveni contaminarea
echipamentului curãþat. Pereþii ºi pardoselile trebuie sã fie
acoperite cu materiale rezistente, iar sistemul de ventilaþie
sã aibã capacitate mare pentru a îndepãrta excesul de
cãldurã ºi umiditate.
4. Trebuie sã se ia mãsuri speciale pentru stocarea ºi
depozitarea igienicã a cadavrelor. Dacã nu este posibilã
incinerarea, se vor face aranjamente corespunzãtoare pentru depozitarea în siguranþã a acestor materiale în conformitate cu reglementãrile existente. Trebuie luate precauþii
speciale cu privire la deºeurile foarte toxice sau radioactive.
5. Proiectul ºi construcþia zonelor de circulaþie trebuie
sã corespundã standardelor pentru spaþiile de adãpostire.
Coridoarele trebuie sã fie largi pentru a permite circulaþia
echipamentelor mobile.
IV. Condiþiile de mediu în spaþiile de adãpostire ºi controlul acestora
A. Ventilaþia
1. Spaþiile de adãpostire trebuie sã aibã un sistem de
ventilaþie adecvat, care sã satisfacã cerinþele speciilor
gãzduite. Scopul acestuia este de a asigura aer curat,
proaspãt ºi de a pãstra un nivel scãzut al mirosurilor, al
gazelor toxice, al prafului ºi al agenþilor infecþioºi de orice
fel. De asemenea, sistemul asigurã ºi îndepãrtarea excesului de cãldurã ºi umiditate.
2. Aerul din încãpere trebuie sã fie împrospãtat permanent. O ventilaþie cu o ratã de 10Ñ20 de schimburi de aer
pe orã este adecvatã. Totuºi, în unele cazuri în care
capacitatea de gãzduire este redusã, o ratã de 8Ñ10
schimburi de aer pe orã este suficientã sau ventilaþia mecanicã
poate chiar lipsi. Recircularea aerului netratat trebuie evitatã. Cu toate acestea, trebuie menþionat cã nici cel mai
eficient sistem nu poate compensa curãþarea necorespunzãtoare sau neglijenþa.
3. Sistemul de ventilaþie trebuie sã fie proiectat astfel
încât sã se evite efectele dãunãtoare.
4. Este interzis fumatul în încãperile unde sunt adãpostite animale.
B. Temperatura
1. Temperatura din incinte trebuie sã fie în funcþie de
reglarea termicã a animalelor, influenþatã de condiþiile fiziologice sau de efectele experimentului. Tabelul nr. 1 reprezintã limitele în care se recomandã sã fie menþinutã
temperatura. Trebuie, de asemenea, sã se precizeze cã
cifrele menþionate se aplicã numai pentru animalele adulte,
normale. Animalele nou-nãscute ºi tinere necesitã adesea
un nivel de temperaturã mult mai ridicat.

2. În condiþii climatice neprielnice este necesarã asigurarea unui sistem de ventilaþie atât cu capacitate de
încãlzire, cât ºi cu capacitate de rãcire a aerului.
3. În bazele utilizatorului este necesar un control strict
al temperaturii, deoarece temperatura mediului este un factor fizic ce poate avea un efect semnificativ asupra metabolismului animalelor.
C. Umiditatea
Variaþiile extreme ale umiditãþii relative (UR) au un efect
nociv asupra sãnãtãþii ºi bunãstãrii animalelor. De aceea
este recomandabil ca în spaþiile de adãpostire a animalelor
umiditatea relativã sã fie menþinutã la niveluri
corespunzãtoare speciilor gãzduite ºi de obicei trebuie sã
fie de 55%±10%. Trebuie evitate valorile sub 40% ºi cele
peste 70%.
D. Iluminatul
În încãperile fãrã ferestre este nevoie de un iluminat
controlat, atât pentru satisfacerea necesitãþilor biologice ale
animalelor, cât ºi pentru asigurarea unui mediu de lucru
satisfãcãtor.
Este necesar ºi un control al intensitãþii ºi al ciclului
luminã-întuneric. Atunci când sunt cazate animale ”albinoaseÒ, trebuie sã se þinã cont de sensibilitatea acestora
la luminã.
E. Zgomotul
1. Zgomotul poate fi un important factor disturbant în
spaþiile destinate adãpostirii animalelor.
2. Spaþiile de gãzduire ºi de experimentare trebuie sã
fie bine izolate împotriva surselor de zgomote puternice în
gama sunetelor audibile sau a sunetelor de înaltã frecvenþã, pentru a evita tulburãrile comportamentale ºi fiziologice ale animalelor. Zgomotele bruºte pot cauza schimbãri
ale funcþiilor organelor, dar, cum adesea acestea nu pot fi
evitate, uneori se recomandã ca în încãperi sã se menþinã
un sunet continuu de intensitate moderatã, cum ar fi
muzica.
F. Sisteme de alarmã
1. O bazã ce adãposteºte un numãr mare de animale
este vulnerabilã. De aceea este recomandabil ca aceastã
clãdire sã fie protejatã cu instalaþii de detectare a incendiilor ºi a pãtrunderii persoanelor neautorizate. Defecþiunile
tehnice ale sistemului de ventilaþie reprezintã un alt pericol
care afecteazã animalele ºi care poate chiar provoca moartea acestora datoritã sufocãrii sau supraîncãlzirii ori, în
cazurile mai puþin grave, pot avea efect negativ asupra
experimentului, putând determina eºecul ºi necesitatea refacerii acestuia.
2. Trebuie sã fie instalate sisteme adecvate de supraveghere, conectate la instalaþiile de încãlzire ºi ventilaþie
pentru a facilita supravegherea permanentã a funcþionãrii
lor. De asemenea, trebuie sã existe un generator de
urgenþã care sã poatã menþine sistemele vitale pentru animale ºi iluminatul în cazul defecþiunilor sau în lipsa alimentãrii. Instrucþiunile de utilizare de urgenþã trebuie sã fie
bine vizualizate. În cazul bazinelor pentru peºti este nevoie
de un sistem de alarmã pentru cazul în care se întrerupe
alimentarea cu apã a acestora. O atenþie deosebitã trebuie
acordatã faptului ca sistemele de alarmã sã disturbe cât
mai puþin animalele.
V. Îngrijirea
A. Sãnãtatea
1. Persoana desemnatã cu conducerea bazei trebuie sã
asigure inspecþia permanentã a animalelor ºi supravegherea acomodãrii ºi îngrijirii animalelor de cãtre un medic
veterinar sau de alte persoane competente.
2. Dat fiind riscul potenþial pe care îl constituie pentru
animale, o grijã deosebitã trebuie acordatã sãnãtãþii ºi igienei personalului angajat.
B. Capturarea
Animalele sãlbatice sau în libertate trebuie sã fie capturate prin metode umane de cãtre persoane cu experienþã
care cunosc bine obiceiurile ºi habitatele animalelor ce
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trebuie capturate. Dacã în cazul capturãrii trebuie folosite
anestezice sau medicamente, acestea trebuie sã fie administrate de un medic veterinar sau de o persoanã competentã. Orice animal grav rãnit trebuie prezentat imediat unui
medic veterinar pentru tratament. Dacã în opinia medicului
veterinar animalul continuã sã trãiascã, dar cu suferinþe,
acesta trebuie eutanasiat imediat printr-o metodã umanã. În
absenþa unui medic veterinar, orice animal grav rãnit trebuie eutanasiat imediat printr-o metodã umanã de cãtre o
persoanã competentã.
C. Condiþii de ambalare ºi transport
Orice fel de transport este fãrã îndoialã stresant pentru
animale, lucru ce trebuie ameliorat în mãsura posibilitãþilor.
Pentru a putea fi transportate animalele trebuie sã se afle
într-o stare bunã de sãnãtate, expeditorul fiind rãspunzãtor
de controlarea stãrii acestora de sãnãtate. Animalele bolnave nu vor fi transportate decât în cazul în care transportul este necesar pentru motive terapeutice sau de
diagnostic. O atenþie deosebitã trebuie acordatã animalelor
femele în stadiu avansat de gestaþie. Femelele care pot
naºte în timpul transportului sau care au nãscut cu 48 de
ore înaintea transportului, precum ºi puii nãscuþi nu vor fi
transportaþi. Trebuie luate toate mãsurile necesare în timpul
transportului pentru a evita deficienþele de ventilaþie, expunerile la temperaturi extreme, lipsa de hranã ºi apã,
întârzierile prelungite etc. Destinatarul trebuie sã fie bine
informat despre detaliile transportului ºi sã aibã documentaþia necesarã pentru o manipulare ºi o recepþie rapidã
la locul de destinaþie.
D. Recepþionarea ºi despachetarea
Transporturile de animale trebuie sã fie primite ºi despachetate fãrã întârziere. Dupã inspecþie animalele trebuie
sã fie transferate în cuºti sau þarcuri curate, asigurându-li-se
hranã ºi apã. Animalele bolnave trebuie sã fie þinute sub
observaþie, separat de restul animalelor. Trebuie sã fie
examinate de un medic veterinar sau de o altã persoanã
competentã, cât mai curând posibil, ºi, dacã este cazul, sã
fie tratate. Animalele care nu au ºanse de recuperare vor
fi sacrificate imediat prin metode umane. În final animalele
primite vor fi înregistrate ºi marcate conform prevederilor
Ordonanþei Guvernului nr. 37/2002. Dacã nu pot fi decontaminate, cuºtile de transport trebuie sã fie distruse
imediat.
E. Carantina, izolarea ºi achiziþionarea
1. Scopul carantinei este:
a) sã protejeze celelalte animale din bazã;
b) protejarea omului faþã de zoonoze;
c) sã asigure o practicã ºtiinþificã corespunzãtoare.
Dacã starea sãnãtãþii animalelor introduse într-o bazã
nu este satisfãcãtoare, se recomandã ca acestea sã fie
þinute în carantinã, conform prevederilor legale în vigoare.
În cazuri speciale acestea pot fi stabilite de persoane competente, în funcþie de circumstanþe, de obicei de cãtre un
medic veterinar al bazei respective.
2. În perioada de carantinã animalele pot fi utilizate
numai în mãsura în care s-au aclimatizat noului mediu ºi
nu prezintã un risc important pentru om sau celelalte animale.
3. Se recomandã ca facilitãþile pentru izolarea animalelor sã fie amplasate separat cu semne indicatoare.
4. Chiar atunci când animalele par a fi sãnãtoase, se
recomandã o perioadã de aclimatizare înainte de a fi folosite în experimente. Aceastã perioadã depinde de mai mulþi
factori, cum ar fi stresul la care a fost supus animalul,
acesta depinzând la rândul lui de mai mulþi factori, cum ar
fi durata transportului ºi vârsta animalului. Aceastã perioadã
este stabilitã de cãtre o persoanã competentã.
5. Animalele de laborator se vor achiziþiona doar de la
crescãtorii autorizate conform prevederilor Ordonanþei
Guvernului nr. 37/2002.
6. Coordonatele pentru perioadele de carantinã localã
sunt cuprinse în tabelul nr. 2.
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F. Sistemul de cazare în cuºti
1. Se poate face o distincþie între douã sisteme de
cazare a animalelor în cuºti:
a) sistemul folosit în bazele pentru creºtere, distribuire
ºi utilizare din domeniul biomedical, destinate cazãrii animalelor: rozãtoare, iepuri, carnivore, pãsãri ºi primate
nonumane ºi, uneori, rumegãtoare, porci ºi cai. Tabelele
nr. 3Ñ13 conþin coordonatele care sunt obligatorii pentru
cuºti, baterii, baze, padocuri. Coordonate suplimentare, referitoare la zonele minime pentru cuºti sau baterii, sunt prezentate în figurile nr. 1Ñ7. Indicaþii corespunzãtoare pentru
evaluarea densitãþii de cazare sunt prezentate în figurile
nr. 8Ñ12;
b) sistemul folosit în bazele unde se efectueazã experimente pe animale mari. Acestea trebuie sã fie corespunzãtoare standardelor de uz veterinar.
2. Cuºtile ºi bateriile trebuie sã fie fãcute din materiale
ce nu afecteazã sãnãtatea animalelor ºi sã fie astfel proiectate, încât animalele sã nu se poatã rãni. De asemenea,
trebuie sã fie fãcute din material rezistent adaptat tehnicilor
de curãþare ºi decontaminare. O atenþie deosebitã trebuie
sã se acorde pardoselilor cuºtilor ºi þarcurilor, care trebuie
sã varieze în funcþie de specie ºi vârstã ºi sã fie proiectate astfel încât sã permitã îndepãrtarea excrementelor.
3. Bateriile trebuie sã fie proiectate pentru bunãstarea
speciilor. Ele trebuie sã permitã satisfacerea anumitor nevoi
etologice (nevoia de cãþãrare, ascundere, adãpostire temporarã etc.) ºi pentru a permite curãþarea eficientã ºi evitarea contactului cu alte animale.
G. Furajarea
1. La selectarea, producerea ºi pregãtirea hranei trebuie
sã fie luate mãsuri de precauþie pentru evitarea contaminãrii
chimice, fizice ºi microbiologice. Hrana trebuie ambalatã în
pungi sau saci etanºi ºi marcaþi cu data când aceasta a
fost preparatã. Ambalarea, transportul ºi pãstrarea hranei trebuie sã fie astfel fãcute, încât sã se evite contaminarea,
deteriorarea sau distrugerea. Camerele de pãstrare trebuie
sã fie rãcoroase, întunecoase, uscate ºi igienice.
2. Hrana perisabilã, ca fructele, verdeþurile, legumele,
carnea, peºtele, trebuie sã fie pãstratã în camere reci, în
congelatoare ºi frigidere. Toate dispozitivele folosite pentru
hrãnirea animalelor trebuie sã fie pãstrate în camere reci,
în congelatoare ºi frigidere. Toate dispozitivele folosite pentru hrãnirea animalelor trebuie sã fie curãþate permanent ºi,
dacã este cazul, chiar sterilizate. Dacã se foloseºte hranã
umedã sau dacã hrana este uºor contaminatã cu apã,
urinã etc., este necesarã o curãþare zilnicã.
3. Procesul de distribuire poate varia în funcþie de specie, dar trebuie sã fie astfel încât sã satisfacã necesitãþile
fiziologice ale animalelor. Toate animalele trebuie sã beneficieze de hranã.
H. Adãparea
1. Animalele trebuie sã beneficieze permanent de apã
potabilã necontaminatã. Este permisã furnizarea apei în
timpul transportului sub forma unei pãrþi a alimentaþiei
umede. Totuºi apa este un element de vehiculare a microorganismelor ºi de aceea alimentarea cu apã trebuie asiguratã astfel încât riscurile sã fie minime. Sunt folosite
douã metode, cu sticle ºi prin sisteme automate.
2. Sticlele se folosesc de obicei pentru animale mici:
rozãtoare ºi iepuri. Acestea trebuie sã fie din material
translucid pentru a se putea controla conþinutul ºi sã aibã
gura largã pentru a fi uºor curãþate. Capacele ºi dopurile
trebuie sã fie sterilizate ºi uºor de curãþat. Este preferabil
ca sticlele sã fie înlocuite cu sticle curate ºi sterilizate.
3. Sistemele automate de alimentare cu apã trebuie sã
fie controlate ºi curãþate periodic pentru a se evita accidentele ºi rãspândirea infecþiilor. Dacã sunt utilizate cuºti
cu fund solid, trebuie acordatã o atenþie deosebitã pentru
minimalizarea riscului de inundare. Sistemul trebuie supus
permanent testelor bacteriologice, iar calitatea apei trebuie
sã fie permanent controlatã.
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4. Apa primitã din reþea conþine unele microorganisme
care de obicei sunt considerate inofensive, cu excepþia
situaþiei în care se lucreazã cu animale definite microbiologic.
În astfel de cazuri apa trebuie sã fie tratatã. De obicei apa
din reþeaua publicã este clorinatã pentru reducerea dezvoltãrii microorganismelor. Clorinarea nu este întotdeauna
suficientã pentru oprirea dezvoltãrii anumitor patogeni, ca
de exemplu Pseudomonas. Ca mãsurã suplimentarã se
poate creºte nivelul de clorinare a apei sau apa poate fi
acidifiatã pentru a se obþine efectele dorite.
5. La peºti, amfibieni ºi reptile toleranþa la aciditate, clor
ºi alte substanþe chimice diferã mult de la specie la specie. De aceea se recomandã o atenþie deosebitã la adaptarea apei de alimentare în acvarii ºi bazine corespunzãtor
nevoilor ºi limitelor de toleranþã ale speciilor respective.
I. Aºternutul
Aºternutul trebuie sã fie uscat, absorbant, fãrã praf,
netoxic ºi fãrã agenþi infecþioºi sau altã formã de contaminare. Trebuie sã se evite rumeguºul ºi orice alt material
din lemn tratat chimic ºi pot fi utilizate unele produse
industriale secundare sau deºeuri.
J. Miºcarea
1. Este recomandat pe cât posibil ca fiecare animal sã
poatã avea condiþii pentru exerciþii.
2. Comportamentul unui animal în timpul experimentului
depinde foarte mult de încrederea lui în om, lucru care
uneori trebuie exersat. Animalele sãlbatice ºi cele în libertate nu vor fi niciodatã animale ideale pentru experimente.
Este altfel în cazul animalelor domestice nãscute ºi crescute în contact cu omul. Încrederea câºtigatã trebuie totuºi
pãstratã. De aceea se recomandã menþinerea continuã a

contactului cu omul, astfel încât animalul sã fie familiarizat
cu prezenþa ºi activitatea umanã. În mãsura posibilului, ar
trebui consacratã o anumitã perioadã pentru a se vorbi cu
animalele ºi a le acorda atenþia ºi îngrijirea necesare.
Personalul trebuie sã fie sensibil ºi iubitor de animale.
K. Curãþenia
1. Standardul adãpostului depinde foarte mult de
condiþiile igienice. Trebuie sã fie stabilite instrucþiuni clare
pentru curãþenia ºi schimbarea culcuºurilor din cuºti ºi
boxe.
2. Trebuie sã se stabileascã programe corespunzãtoare
pentru curãþenie, spãlare, decontaminare ºi, unde este
cazul, pentru sterilizarea cuºtilor ºi accesoriilor, sticlelor ºi
altor echipamente. De asemenea, în spaþiile de adãpostire,
spãlare ºi stocare trebuie sã se menþinã un înalt standard
de curãþenie.
3. Curãþenia trebuie fãcutã permanent ºi unde este
necesar trebuie sã se înlocuiascã materialul ce formeazã
pardoseala în þarcuri ºi cuºti pentru a evita transformarea
acestora în surse de infecþie.
L. Uciderea animalelor prin metode umane
1. Toate metodele umane de ucidere a animalelor necesitã o experienþã deosebitã, care nu poate fi dobânditã
decât printr-o pregãtire corespunzãtoare.
2. Un animal inconºtient poate fi exsanghinat, dar medicamentele care paralizeazã muºchii înainte de a se instala
inconºtienþa, cele cu efecte curaniforme ºi electrocutarea
fãrã trecerea curentului prin creier nu vor fi utilizate fãrã
anestezie.
Depozitarea cadavrelor nu se face decât dupã ce se
instaleazã rigor mortis.
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Numãrul de ºoareci
înãlþimea minimã pentru cuºca de ºoareci

20

12 cm

25

30

16
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Numãrul de ºobolani
înãlþimea minimã pentru cuºca de ºobolani

Numãrul de hamsteri
înãlþimea minimã pentru cuºca de ºobolani

14 cm

14 cm

Numãrul de cobai
înãlþimea minimã pentru cuºca de cobai

18 cm

Zona minimã de pardosea>750g
Zona minimã de pardosea<750g

Numãrul de iepuri
înãlþimea minimã pentru cuºca de iepuri, vezi Tabelul 3
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