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Conceptul de bunăstare a animalelor se referă la sănătatea, confortul productiv şi  

protecţia animalelor.  

          În Declaraţia Universală privind Bunăstarea Animalelor, elaborată de către Societatea 

Mondială pentru Protecţia Animalelor, bunăstarea este definită ca fiind: „gradul în care sunt 

întrunite cerinţele fizice, comportamentale şi psihologice ale animalului”.   

          În cadrul aceleiaşi Declaraţii se prezintă, pentru animalele dependente de om, cele cinci 

libertăţi ale animalelor, care trebuie să fie asigurate concomitent şi anume: 

           ►asigurarea accesului la apă proaspătă şi la hrana specifică;  

           ►asigurarea mediului corespunzător, incluzând adăpostirea şi odihna;  

           ►prevenirea durerii, rănilor, diagnosticul şi tratamentul bolilor;  

           ►eliberarea de frică şi suferinţă;  

           ►asigurarea spaţiului, a facilităţilor, pentru exprimarea comportamentului normal.  

          Unii specialişti definesc bunăstarea animalelor, luând în considerare mai ales 

simţămintele animalelor. După Dawkins, bunăstarea animalelor constă în „absenţa suferinţei”. 

Lorz defineşte bunăstarea animalelor ca „starea de armonie fizică şi psihică a organismului cu 

mediul său de viaţă”. 

          O altă definiţie, tot mai larg acceptată, este cea a profesorului Broom, aceasta fiind 

însuşită şi de către Eurogrupul pentru Bunăstarea Animalelor (1980) de pe lângă Consiliul 

Europei. Acesta defineşte bunăstarea ca fiind „starea individuală a unui animal în raport cu 

încercarea acestuia de a se acomoda mediului în care se află”.  

          Prin acomodare se înţelege procesul de adaptare al animalului la condiţii schimbate de 

existenţă. Acomodarea este prima fază a procesului de adaptare a organismului, care asigură 

supravieţuirea individului în condiţii schimbate de existenţă. 

Bunăstarea este influenţată de o serie de factori: 

♦ condiţiile de hrănire şi adăpare; 

♦ condiţiile de microclimat; 

♦ circuitul informaţional dintre animale şi mediul lor de viaţă.  

La aceleaşi condiţii de creştere animalele pot să se acomodeze în mod diferit. 

Acomodarea depinde de:  

♦ specie; 

♦ sex; 

♦ stare fiziologică; 

♦ vârstă; 

♦ rasă; 

♦ individ; 

  ♦ capacitatea animalelor de a învăţa 

Condiţiile minime pentru asigurarea bunăstării animalelor din ferme sunt următoarele: 

- amplasarea adăposturilor trebuie să se facă în zone lipsite de poluare (să nu fie în 

apropiere de fabrici); 

- adăpostirea să fie corespunzătoare, respectiv să fie asigurate condiţii privind spaţiul, 

temperatura optimă, concentraţia gazelor şi umiditatea să se menţină la un nivel adecvat; 

- materialele folosite pentru construcţia adăposturilor şi a echipamentelor cu care 

animalele vin în contact să nu dăuneze acestora, să poată fi dezinfectate şi curăţate, 

suprafeţele de contact să nu prezinte margini ascuţite care să poată afecta animalele; 



- adăposturile să beneficieze de iluminarea necesară, să fie disponibile şi surse de 

iluminare artificială, fixe sau mobile, care să permită examinarea minuţioasă a animalelor în 

orice moment; 

- animalele să beneficieze de hrănire diferenţiată, conform cerinţelor fiziologice, cu 

nutreţuri de calitate, fără riscuri pentru sănătatea animalelor şi a consumatorilor; 

- asigurarea apei să se facă în cantităţi corespunzătoare şi respectând condiţiile de 

calitate, potrivit cu specia, starea fiziologică şi condiţiile de mediu; 

- accesul la hrană şi apă trebuie asigurat la intervale de timp corespunzătoare vârstei şi 

sexului animalului, asigurându-se un front de furajare şi adăpare suficient, astfel încât să nu 

apară confruntări între animale (cazul în care sunt mai multe în adăpost); 

- să se aplice măsurile de igienă corporală necesare; 

- libertatea de mişcare nu trebuie să fie restricţionată; animalele legate trebuie să 

beneficieze de spaţiu suficient pentru necesităţile fiziologice şi pentru exprimarea 

comportamentului specific, cât mai aproape de cel natural. 

În unităţile de creştere şi exploatare a animalelor se impune evaluarea bunăstării 

animalelor ca o necesitate privind asigurarea sănătăţii şi a unor producţii de calitate 

superioară. Această acţiune presupune prelevarea de probe din mediu şi de la animale, 

transportul lor la laborator, analizarea acestora şi interpretarea rezultatelor obţinute de un 

personal specializat. 

          Indicatorii de bunăstare animală pot fi biochimici (glicemie, hormoni, enzime), 

hematologici (modificarea raportului heterofile/limfocite), tehnologici (managementul 

zootehnic şi sanitar-veterinar, condiţiile de adăpostire, nivelul producţiei, starea de anxietate, 

indicatorii de reproducţie) şi comportamentali. 

          În prezent, evaluarea bunăstării animalelor se poate realiza pe baza sistemului HACCP 

care stabileşte punctele critice de control generale şi punctele critice de control specifice. 

          Punctele critice de control generale sunt reprezentate de tipul adăpostului şi sistemul de 

cazare al animalelor, accesul la nutreţuri corespunzătoare din punct de calitativ şi cantitativ, 

accesul la apă potabilă.  

          Punctele critice de control specifice se diferenţiază în funcţie de specie şi categoria de 

animale. 

Respectarea condiţiilor de asigurare a bunăstării animalelor este importantă pentru 

fermierii care practică agricultura ecologică, respectiv un concept important în creşterea 

animalelor este crearea unui mediu corespunzător fiecărei specii.  

          În cadrul acestui concept sunt câteva practici comune care includ:  

■ interzicerea legării permanente sau a izolării animalelor;  

■ aşternut şi adăpost corespunzător;  

■ densitatea mică a animalelor pe suprafaţa de păşunat; limitarea timpului de 

transport;  

■ interzicerea folosirii podelelor cu grătar pentru odihna animalelor;  

■ durerea şi suferinţa trebuie să fie minime de-a lungul întregii vieţi a unui animal, ca 

urmare este restricţionată tăierea sau scurtarea cozilor - la oi, porci etc., a ciocurilor - la găini, 

curcani etc., a coarnelor - la vite;  

■ metodele de sacrificare să fie, pe cât posibil, rapide şi fără durere. 

■ acces permanent la păşune în aer liber şi la nutreţuri grosiere, şi, de asemenea, hrana 

trebuie să îndeplinească cerinţele nutriţionale pentru fiecare etapă de dezvoltare. Furajele 

ecologice trebuie produse, de preferinţă, chiar în ferma în care sunt crescute animalele. 

Următoarele ingrediente sunt interzise în alimentaţia ecologică a animalelor: agenţii de 

creştere; aminoacizii sintetici; organismele modificate genetic (OMG-uri). Alte ingrediente 

pot fi folosite numai în anumite condiţii şi anume: materiale nonecologice de origine vegetală; 

materiale de origine animală şi minerală; aditivi furajeri. 



■ animalele tinere, cum sunt viţeii sau mieii, să fie hrăniţi numai cu lapte natural - 

ideal de la mamele lor.  

          Noul Regulament al Uniunii Europene privind agricultura ecologică precizează faptul 

că crescătorii de animale trebuie să posede cunoştinţele şi capacităţile de bază în ceea ce 

priveşte nevoile de sănătate şi bunăstare ale animalelor.  

 În consecinţă, toate aceste motode şi tehnici de lucru adoptate în activitaţile ce implică 

bunăstarea animalelor au şi implicaţii juridice şi sunt interdependente cu activităţile 

desfaşurate de  organizaţiile nonguvernamentale ce reprezintă diferitele domenii ăn cauză 

(medicii veterinari, asociaţiile pentru protecţia animalelor, specialişti ăn etologie, oameni de 

ştiinţă, etc).  

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/legislation_ro

