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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 animale de companie–ruta
directă 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.Managementul calitaţii în domeniul sanitar veterinar
c) Unităţi de competenţe tehnice specializate
1. Anatomia şi fiziologia animalelor de companie
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
Competenţe de
evaluat
Managementul calităţii în Identifică cerinţele
managementului
domeniul sanitar veterinar
calităţii produselor
şi serviciilor
Unităţi de competenţe

Conţinuturi tematice (in vederea
explicitării/detalierii competenţelor)
Cerinţele managementului calităţii
produselor şi serviciilor
- Managementul calităţii: concept
Etape :
- spirala calităţii: planificare,
implementare, evaluare, feedback,
schimbare.
Indicatori :
-calitativi şi cantitativi
-de producţie
-de organizare
-asociaţi evaluării
Factori :
-de realizare: diagrama Ishikawa
-de îmbunătăţire: nivelul calitativ al
produselor, ritmicitatea proceselor de
producţie, standardele şi documentele
tehnice, aspectele psihosociologice şi de
interesare materială
Documente :
- acte normative ce reglementează
calitatea şi aspecte ale calităţii
produselor (ordonanţe, Hotărâri de
Guvern);
- documente care prescriu calitatea
produselor (standarde);
- documente care dovedesc calitatea:
- certificate de calitate,
- de garanţie,
- buletine de analiză.
- Fişe de control
- histograme;

Asigură
îmbunătăţirea
continuă a calităţii

Îmbunătăţirea continuă a calităţii
Managementul calităţii totale-TQM:
-direcţiile TQM: satisfacţia clientului,
satisfacţia organizaţiei, interesul general al
societăţii
-funcţiile TQM: planificarea, organizarea,
conducerea, controlul, asigurarea,
-îmbunătăţirea calităţii
-principiile TQM: orientarea spre client,
internalizarea
relaţiei
client-furnizor,

calitatea pe primul plan, „zero defecte” şi
îmbunătăţirea continuă, viziune sistematică,
argumentare cu date
Anatomia şi fiziologia
animalelor de companie

Descrie elementele
de bază din
histologie

Recunoaşte oasele,
articulaţiile şi
muşchii
organismului animal

Delimitează
topografic
segmentele
aparatelor
organismului animal

Structura şi funcţionarea celulei animale
Structura celulei: membrană, citoplasmă,
nucleu, organite
Funcţiile celulei: mişcare, transport,
metabolism, excitabilitate, diferenţiere,
adaptare, înmulţire
Tipuri şi funcţii ale ţesuturilor: epiteliale,
conjunctive, musculare, nervos, sanguin
Forma şi structura oaselor
Oase: lungi, late, scurte, ţesut osos, compact
şi spongios
Componentele scheletului animal
Oasele capului, oasele trunchiului, oasele
membrelor
Articulaţii:
- clasificare: fixe, mobile, semimobile
- funcţii: rotaţie, abducţie, adducţie,
extensie, flexie
Aparatele organismului animal: digestiv,
respirator, urinar
Descrierea componentelor (caracteristici,
pe componente) fiecărui aparat:
- 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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