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PROGRAMĂ PENTRU EXAMENUL NAŢIONAL DE BACALAUREAT – 2009 
Profilul: RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

Calificarea profesională: - TEHNICIAN VETERINAR 
Varianta 1 

1. Statutul programei 

În conformitate cu prevederile legii învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, în cadrul examenului naţional de bacalaureat proba E – probă scrisă 

pentru filiera tehnologică reprezintă o probă, la alegere, din aria curriculară „Tehnologii”, în 

funcţie de specializarea aleasă de elev. 

 Programa are, în cadrul examenului de bacalaureat – 2008, statutul de programă opţională 

pentru calificarea profesională: Tehnician veterinar – ruta progresivă de profesionalizare, 

absolventul având posibilitatea de a opta pentru una din cele două variante de programe (varianta 1 

sau varianta 2).  

Programa este elaborată în conformitate cu curriculumul şcolar, având la bază Standardul de 

pregătire profesională (SPP), pentru calificarea de nivel 3 menţionată şi vizează evaluarea 

performanţelor elevilor, axată pe demonstrarea competenţelor cheie şi a competenţelor tehnice 

generale şi specializate din cadrul următoarelor unităţi de competenţă: 

a) Unităţi de competenţe cheie: 

1. Comunicare 

2. Gândirea critică şi rezolvarea de probleme 

3. Procesarea datelor numerice 

b) Unităţi de competenţe tehnice generale: 

1. Biotehnologii moderne în creşterea animalelor 

c)   Unităţi de competenţe tehnice specializate 

1. Anatomia şi fiziologia animalelor 

Conţinuturile tematice sunt selectate pe baza condiţiilor de aplicabilitate şi a criteriilor de 

performanţă din SPP, astfel încât evaluarea finală a competenţelor să se realizeze în concordanţă cu 

precizările incluse în SPP.  

 

2. Tabelul de corelare a competenţelor de evaluat şi a conţinuturilor aferente acestora 

Unităţi de 
competenţe 

Competenţe de 
evaluat 

Conţinuturi tematice (in vederea 
explicitării/detalierii competenţelor) 

Biotehnologii 
moderne în 
creşterea 
animalelor 

Optimizează raţiile 
furajere pentru diferite 
specii şi categorii de 
animale 

Calculul raţiilor pe specii şi categorii de animale 
Specii:  taurine, cabaline, porcine, ovine, păsări 
Categorii: de producţie (lapte, carne, ouă, lână, 
muncă)  
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Calculul raţiei furajere în funcţie de greutatea 
corporală, starea fiziologică, vârstă, producţie, 
compoziţia chimică a producţiei (lapte, carne, ouă, 
lână) 
Analiza raţiei furajere 
Apetabilitate, ingestibilitate, saţietate, concentraţia în 
energie şi  proteine, raportul nutritiv, raportul Ca /P; 
Structura şi eficienţa raţiilor furajere 
Raportul între sortimente de furaje (concentrate, 
fibroase, suculente) 
Eficienţa raţiilor furajere în funcţie de nivelul de 
producţie şi utilizarea resurselor furajere 
Raţii optimizate pe specii şi categorii de animale 
Raţii optimizate în funcţie de greutatea corporală, 
producţie, sezon, tipul de furaj, structură şi analiză 

Utilizează metode 
moderne de 
reproducţie la animale 

Factori care influenţează favorabil însămânţarea 
artificială: vârsta, starea de sănătate, starea 
fiziologică, alimentaţia, factorii genetici 
Operaţiuni cuprinse în tehnologia însămânţărilor 
artificiale: recoltarea, controlul, diluarea, ambalarea , 
conservarea, inocularea  materialului seminal; 
 

 

Descrie metode 
moderne de fertilizare 
la animale 

Importanţa fertilizării la animale: importanţa 
economică, ştiinţifică, zootehnică, sanitar – veterinară 
Tehnica transferului de embrioni la animale 
Timpii operatori în operaţia de transfer de embrioni 

Descrie elementele de 
bază din histologie 

Elemente de histologie 
Structură: -membrană, citoplasmă, nucleu, organite; 
Funcţii:-mişcare, transport, metabolism, excitabilitate, 
diferenţiere, adaptare, înmulţire; 
Ţesuturi: -epiteliale, conjunctiv, musculare, nervos, 
sanguin. 
 

Recunoaşte oasele, 
articulaţiile şi muşchii  
organismului animal 

Aparatul de susţinere şi mişcare 
 
Formă şi structură oase: -lungi, late, scurte, ţesut osos, 
compact şi spongios; 
Componente:- oasele capului, oasele trunchiului, 
oasele membrelor; 
Serie animală:-cabaline, bovine, porcine, ovine, 
canide, păsări; 
Descrierea articulaţiilor:-fixe, mobile, semimobile; 
 

Anatomia şi 
fiziologia 
animalelor 

Delimitează topografic 
segmentele aparatelor 
organismului animal 

Organologia 
Aparatele organismului animal: digestiv, respirator,  
urinar 
Descrierea componentelor (caracteristici, pe 
componente) fiecărui aparat: 
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- digestiv:  cavitatea bucală, faringe, esofag, 
prestomace, stomac,intestin subţire,intestin gros, 
glandele anexe, aparat digestiv la  păsări 
- respirator: cavităţi nazale, faringe, laringe, trahee, 
pulmon, aparatul   respirator la păsări; 
- urinar: rinichi, uretere,vezica urinară, uretra, aparatul 
urinar la păsări; 
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