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CUVÂNT-ÎNAINTE

Programele de învăŃământ superior şi de perfecŃionare a
medicilor veterinari, cât şi a specialiştilor implicaŃi în controlul şi
siguranŃa alimentelor trebuie să includă şi cunoştinŃe legate de
legislaŃia sanitară veterinară şi pentru siguranŃa alimentelor.
Lucrarea de faŃă, care a fost elaborată prin completarea şi
actualizarea, cu ultimele noutăŃi în domeniu, a cursului LegislaŃie
sanitar-veterinară şi pentru siguranŃa alimentelor, este concepută ca un
ghid legislativ şi este adresată studenŃilor, masteranzilor şi, în
general, tuturor specialiştilor din domeniul sănătăŃii animalelor,
igienei şi siguranŃei alimentelor, propunându-şi să facă o trecere în
revistă a principalelor acte normative care reglementează domeniul
sanitar-veterinar şi al siguranŃei alimentelor.
Odată cu integrarea României în Uniunea Europeană,
legislaŃia comunitară se aplică în toate statele membre, alături de
normele legislative naŃionale.
Principalele astfel de acte normative europene şi naŃionale
sunt prezentate sintetic în această lucrare, pentru diferite domenii de
activitate supuse controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranŃa
alimentelor, şi anume: sănătatea şi bunăstarea animalelor, produsele
medicinale veterinare şi furajele pentru animale, igiena şi siguranŃa
alimentelor.
Medicina veterinară şi siguranŃa alimentelor sunt domenii în
permanentă evoluŃie, fapt ce conferă legislaŃiei specifice acestor
domenii un caracter dinamic, de permanentă adaptare, ele
modificându-se şi completându-se în funcŃie de situaŃia internă şi
internaŃională.
EvoluŃia legislativă din domeniul sanitar-veterinar şi pentru
siguranŃa alimentelor, mai ales după integrarea în Uniunea
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Europeană, impune celor interesaŃi o informare corectă şi
permanentă noutăŃilor din acest domeniu.
În volumul de faŃă am abordat şi o serie de aspecte legate de
deontologia şi etica profesională, de care este obligatoriu să se Ńină
seamă în practica acestei nobile profesii medicale veterinare.
Lucrarea va fi periodic îmbunătăŃită şi completată prin
actualizarea cu noutăŃile legislative, în concordanŃă cu dinamica
evoluŃiei domeniului legislativ sanitar-veterinar şi pentru siguranŃa
alimentelor pe plan naŃional şi european.
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