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Obiectivele disciplinei (curs şi lucrări practice) 

În cadrul cursului şi al lucrărilor practice se va urmări ca obiectiv general: 
Disciplina “Legislaţie U.E.privind biotehnologiile de reproducţie şi selecţia la animale " în 

conformitate cu programa analitică îşi propune: 
 cunoaşterea politicilor europene privind biotehnologiile de reproducție; 
 cunoașterea impactului asupra sectorului zootehnic și a sănătății animalelor pe care îl are 

folosirea biotehnologiei; 
 cunoașterea prevederilor intercomunitare privind rasele  pure, hibrizii și rolul acestora. 
În conformitate cu programa analitică, obiectivele specifice cursului sunt exprimate în termeni de 

acțiune, care, pe parcurs, vor fi evaluate și se referă la:  
 implementarea standardelor UE în reproducția și selecția principalelor specii de animale; 
 evitarea riscurilor din zootehnie în condițiile aplicării biotehnologiilor din zootehnie; 
 respectarea eticii și protecția juridică a acțiunilor înterprinse în domeniul reproducției si selecției 

animalelor. 
Conţinutul disciplinei (programa analitică) 

Curs (Capitole/subcapitole) 
1. Scurt istoric al legislației și al politicilor UE referitoare la biotehnologiilor de reproducției și 
selecție a animalelor 

2. Biotehnologiile de reproducție , bioetica și protecția juridică a investițiilor în acest domeniu 
(Directivele, Parlamentul european) 

3. Riscurile zootehnince privind tehnologiile de reproducție și impactul asupra sănătălii și a 
mediului 

4. Schimbări în politicile europene privind biotehnologiile de selecție și selecție a animalelor și 
eventuale consecințe 

5. Perspectivele politicilor europene despre biotehnologi de reproducție, selecție și bunăstare a 
animalelor 

6. Implementarea standardelor UE de funcționare și funcționare a sectorului de creștere, 
reproducție și selecție a taurinelor, ovinelor,  suinelor și păsărilor 

7. Legea zootehniei 

8. Prevederile europene privind schimburile intercomunitare a animelelor din principalele specii 
de animale destinate  creșterii, sacrificării, și prezenței în expoziții  



9. Strategii Ue privind reproducția și selecția animalelor din speciile taurine, porcine, păsări, 
iepuri 

10 Directivele europene privind  sănătatea și securitatea în acvacultură 

 
Lucrări practice 

Directive europene privind biotehnologiilor de reproducției și selecție la taurine 

Directive europene privind biotehnologiilor de reproducției și selecție la suine 

Directive europene privind biotehnologiilor de reproducției și selecție la taurine ovine și caprine

Directive europene privind biotehnologiilor de reproducției și selecție la păsări 

Directive europene privind biotehnologiilor de reproducției și selecție la iepuri 

Directive europene privind selecția în sectorul apicol și sericicol  

Directive europene privind selecția cabalinelor 

Directive europene privind selecția animalelor de blană și vânat 
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