Legislație și deontologie în medicina veterinară (ANUL V)
Nr. Credite transferabile: 2

Structura disciplinei (nr. de ore săptămânal)
Semestrul
IX

Curs
2

Seminar
1

Laborator

Proiect

Statutul disciplinei
Disciplină de specialitate (obligatorie)
Titular disciplină
Prof. univ. dr. Savuta Gheorghe
Obiectivele disciplinei (curs şi aplicatii)
Obiectiv general
Însușirea cunoștințelor și formarea aptitudinilor viitorului medic veterinar
pentru aplicarea legislației veterinare europene și naționale învigoare și pentru
respectarea normelor de deontologie profesională.
Obiective specifice
- însușirea noțiunilor de bază despre legislația generală și tipurile de
reglementări în domeniu.
- însușirea principiilor generale și a datelor despre structurile implicate
înactivitatea de control oficial din statele membre ale Uniunii Europene în
ceea ce priveşte siguranţa alimentară, sănătatea şi bunăstarea
animalelor şi sănătatea plantelor.
-familiarizarea cu legislația veterinară la nivel național și european și cu
structurile implicate în apărarea sănătății publice și a animalelor;
-studiul planului strategic național în vederea pregătirii tinerilor medici
veterinari pentru activitatea profesională;
- însușirea noțiunilor deontologice generale și a celor specifice activității
de medic veterinar.

Continutul disciplinei (programa analitică)
Curs (capitole/subcapitole)

Nr. ore

Noțiuni generale privind actele legislative, definiții, tipuri de reglementări naționale
și europene.

2

Instituții și organisme ale UE și rolul acestora.
Organisme internaționale implicate în apărarea sănătății: FAO, OMS, OMC, OIE.

2

Principii generale și structuri privind funcţionarea controalelor oficiale din statele
membre ale Uniunii Europene în ceea ce priveşte siguranţa alimentară, sănătatea
şi bunăstarea animalelor şi sănătatea plantelor.

2

Instituții și organisme naționale implicate în reglementarea și exercitarea
activităților veterinare oficiale (ANSVSA, DSVSA...), în reglementarea normelor
deontologice și exercitarea profesiei veterinare (CMVR....).

4

Legea Nr. 160 din 30 iulie 1998, pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de
medic veterinar. Statutul medicului veterinar.

4

Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la
animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia
mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi
ecvideelor.

2

Legislație specifică privind bunăstarea și protecția animalelor.

2

Reglementări privind produsele medicinale de uz veterinar.

2

Legislație specifică privind siguranța alimentelor și sănătatea publică.

2

Noțiuni generale privind etica și deontologia, definiții, tipuri de reglementări
naționale și europene în domeniu.

2

Codul de deontologie medicală veterinară. Rezolvarea litigiilor profesionale și a
abaterilor deontologice medicale.

2

Legislația europeană și națională privind bunăstarea și protecția animalelor abordare etică.

2

Lucrări practice

Nr.
ore

Măsuri de securitate și sănătate în muncă (SSM). Metodologia de analizăși de aplicare a
legislației specifice.

2

Exerciții de accesare a bazelor de date și analiza primară de informații legislative
europene și naționale.

2

Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la
animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia
mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi
ecvideelor. Exerciții de aplicare a programului.

4

Simularea unei situații neconforme și propunerea unui plan de măsuri pentru
soluționare. Exerciții.

2

Studiu de caz, pe o temă dată.

2

Studiu de caz, continuare și redactare document final.

2

Bibliografie
1.
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3.
4.
5.

Note de curs.
Legislaţie UE( http://eur-lex.europa.eu).
Legislație veterinară RO (www.ansvsa.ro).
World Animal Health Information System(www.oie.int).
CMVR (www.cmvr.ro).

Evaluare finală
Forme de evaluare
Examen
Evaluare seminar

Modalităti de
Procent din nota finală
evaluare
Scris
60
studiu
caz,
40
problematizare

Persoana de contact
Prof. univ. dr. Savuta Gheorghe
Facultatea de Medicină Veterinară - USAMV Iaşi
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, Iaşi, 700489, România
telefon: 0040 232 407318
E-mail: epirovet@yahoo.com , gsavuta@uaiasi.ro

