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1.1. Acceptarea ca ETS în echipa de implementare a proiectului

2.2. Instruire ETS 2-3 iulie Cluj-Napoca

3.3. Identificarea partenerilor si surselor 

4.4. Preg tire draft, descriere calificare, dup întâlniri prealabile în consortiu si
înregistrare reactii universit ti – angajatori

5.5. Sedinta consortiului la USAMVB Timisoara 28-29/10/2009

6.6. Prezentatea în formatul necesar pentru înscriere în RNCSIS
Programul de studii: Medicin  veterinar

7.7. Verificarea, corectarea si acceptarea propunerii  de c tre ETL si 
Coordonatorul pentru calific ri 

8.8. Popularizarea activit tii si a consortiului

Etap  final :
9.9. Validarea calific rilor specifice domeniului de studii universitare de licent  

"Medicin veterinar "

Principalele activitPrincipalele activit tti derulate:i derulate:



http://www.rcvs.org.uk/PracticeStandards
http://www.rvc.ac.uk/CPD/Courses/Index.cfm

http://www.vetmed.lmu.de

DIRECTIVE 2005/36/EC OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

on the recognition of professional qualifications

http://www.vhfak.slu.se/

COUNCIL DIRECTIVE(78/1027/EEC)
Concerning the coordination of provisions laid down by 
law, regulation or administrative action in respect of the 

activities of veterinary surgeons

http://www.ugent.be/di/en/education/veteducation2

http://www.wsava.org/ http://www.uu.nl/faculty/veterinarymedicine/

Surse informationale esentiale:Surse informationale esentiale:



7070%% încadratiîncadrati înîn primiiprimii doidoi aniani dede lala absolvireabsolvire
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7575%% ratarata satisfacsatisfacttieiiei profesionaleprofesionale lala absolvenabsolventtii
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ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCET RII

Centrul Na ional de Recunoa tere i Echivalare a Diplomelor

ROMANIAN REGULATED PROFESSIONS LIST
- Financial auditor
- Lawyer, barrister, solicitor
- Industrial property counsellor
- Expert accountant
- Professional accountant
- Teaching staff (in higher and pre-academic education)
- Maritime, fluvial, road and air transportation, sector professions: ……
- Psychologist
- work protection inspector
- Sanitary biochemist, biologist and chemist
- Legal advisor
- Probation advisor,
- Veterinary surgeon,
- Doctor,
- Nurse responsible for general care,
- Dental practitioner,
- Pharmacist,
- Architect. Competent authorityCompetent authority

The Romanian College of the Veterinary Surgeons
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Conditii sine qua non UEConditii sine qua non UE
pentru practici standard în medicina veterinarpentru practici standard în medicina veterinar



Cuno tin ele

• rezultatul asimil rii, prin înv are, a unor informa ii;
• un ansamblu de fapte, principii, teorii i practici vizând un anumit
domeniu de munc sau de studiu.

DefiniDefini ii necesareii necesare



Abilitatea

• capacitatea de a aplica i de a utiliza cuno tin e pentru a duce
la îndeplinire sarcini i pentru a rezolva probleme.



Competen a

• capacitatea dovedit de a selecta, combina i utiliza adecvat
cuno tin e, abilit i i alte achizi ii (valori i atitudini), în vederea
rezolv rii cu succes a unei anumite categorii de situa ii de munc
sau de înv are precum i pentru dezvoltarea profesional sau
personal , în condi ii de eficacitate i eficien .



Categorii de competen e 

a) competen e profesionale

b) competen e transversale



a) Competen ele profesionale

• capacit i dovedite de a selecta, combina i utiliza adecvat
cuno tin e, abilit i i alte achizi ii (valori i atitudini), în vederea
rezolv rii cu succes a unei anumite categorii de situa ii de munc
sau de înv are, circumscrise profesiei respective, în condi ii de
eficacitate i eficien .



Tipuri de competen e profesionale
Competen e profesionale generale,
care se dezvolt în cadrul mai larg al unui domeniu de studii;

Competen e profesionale specifice,
care se dezvolt în cadrul mai restrâns al unui program de studii.



b) Competen ele transversale 

• capacit i care transcend un anumit domeniu/program de studii,
având o natur transdisciplinar .



Descriptorii generici 
• sunt compatibili cu descriptorii Cadrului European al Calific rilor
(EQF/CEC) pentru nivelurile de calificare licen , masterat i doctorat;
• în func ie de ace tia sunt examinate i descrise atât competen ele
profesionale (descriptorii generici 1, 2, 3, 4 i 5), cât i competen ele
transversale (descriptorii generici 6, 7 i 8).



Descriptorii de nivel

• expliciteaz descriptorii generici, pentru fiecare rezultat al înv rii,
pentru fiecare tip de competen i pentru fiecare nivel de calificare.



Pentru specializarea
MEDICIN  
VETERINAR



1.1. Abilit tiAbilit ti cliniceclinice::
•realizarea anchetetei epidemiologice/epizootologice la nivel

individual si la nivel de grup;
•contentia animalelor si coordonarea activit tilor de contentie;
•examenul clinic complet;
•recoltarea, ambalarea si transportul produselor pentru realizarea

de teste la laboratoare standard;
•utilizarea examenului radiografic si ultrasonic pentru diagnostic;
•stabilirea diagnosticului
•aplicarea de tratamente adecvate cu cunoasterea medicatiei.

22.. CunoCunossttiinnttee dede privindprivind anestesiaanestesia sisi managementulmanagementul dureriidurerii ssii
abilitabilit ttii chirurgicalechirurgicale dede bazbaz ::

•• cunostincunostinttee privindprivind asepsiaasepsia sisi antisepsiaantisepsia;;
•• anestezieanestezie local ,local , regionalregional sisi generalgeneral ;;
•• terapieterapie intensivintensiv ;;
•• managementulmanagementul postoperatorpostoperator..



3.3. AbilitAbilit ttii privindprivind urgenurgentteleele ssii primulprimul ajutorajutor..
44.. CapacitateCapacitate dede aa decidedecide trimitereatrimiterea unorunor cazuricazuri lala colegicolegi specialispecialisstiti..
55.. CunoCunossttiinnttee privindprivind notificareanotificarea diagnosticuluidiagnosticului prinprin proceduriproceduri

corectecorecte înîn cazulcazul bolilorbolilor declarabiledeclarabile ssii zoonozelorzoonozelor..
66.. RecunoaRecunoasstereaterea cazurilorcazurilor incurabile,incurabile, cucu recomandarearecomandarea eutanasieieutanasiei

ssii efectuareaefectuarea acesteiaacesteia prinprin metodologiimetodologii indicateindicate conformconform legiilegii..
77.. AbilitAbilit ttii privindprivind diagnosticuldiagnosticul necropsicnecropsic..
88.. AbilitAbilit ttii adecvateadecvate privindprivind inspecinspecttiaia antemortemantemortem aa animaleloranimalelor..
99.. CunoCunossttiinnttee privindprivind crecresstereaterea ssii bun stareabun starea animaleloranimalelor..
1010.. CunoCunosstintinttee adecvateadecvate dede biosecuritate,biosecuritate, profilaxieprofilaxie ii combaterecombatere aa

bolilorbolilor transmisibiletransmisibile..
1111.. CunoCunosstintinttee privindprivind întocmireaîntocmirea unuiunui proiectproiect dede cercetarecercetare

sstiintiinttificific ..
1212.. AbilitAbilit ttii dede comunicarecomunicare cucu proprietariiproprietarii dede animale,animale, massmass media,media,

colegiicolegii ssii autoritautorit ttileile..
1313.. CunoCunossttiinnttee privindprivind legislalegislattiaia sanitarsanitar --veterinarveterinar ..



Domeniul fundamental:Domeniul fundamental: S N TATE               
Domeniul de studii:Domeniul de studii: MEDICIN  VETERINAR                         
Programul de Studii:Programul de Studii: Medicin  veterinar
Grila 1LGrila 1L
Descrierea domeniului/programului de studii prin competenDescrierea domeniului/programului de studii prin competentte profesionale si competene profesionale si competentte e 
transversaletransversale

Denumirea calific rii:Denumirea calific rii:

Doctor MedicDoctor Medic VeterinarVeterinar
(DMV)(DMV)

Nivelul calific rii: Nivelul calific rii: 
LICENLICENTTAA

OCUPATII POSIBILE:
medic veterinar,medic veterinar, (cod:(cod: 222302)222302)

epizootolog, (cod: 222301)epizootolog, (cod: 222301)
medic veterinar medic veterinar ssef, (cod: 122104)ef, (cod: 122104)

consilier farmacolog, (cod: 221209)consilier farmacolog, (cod: 221209)
expert farmacolog, (cod: 221210) expert farmacolog, (cod: 221210) 

expert ecolog,expert ecolog, (cod: 221114) (cod: 221114) 
consilier biolog,consilier biolog, (cod: 221101)(cod: 221101)

expert zoolog,expert zoolog, (cod: 221110)(cod: 221110)

NOI OCUPATII PROPUSE A FI INCLUSE ÎN COR:
medic veterinar igienist,medic veterinar igienist,

medic veterinar laborator, medic veterinar laborator, 
medic veterinar controlul medic veterinar controlul ssi siguranta alimentelor, i siguranta alimentelor, 

medic veterinar farmacist, medic veterinar farmacist, 
medic veterinar de industrie farmaceutic , medic veterinar de industrie farmaceutic , 

medic veterinar în protecmedic veterinar în protecttia mediului, ia mediului, 
medic veterinar de medicin  veterinar  legal , medic veterinar de medicin  veterinar  legal , 

medic veterinar manager de ferm , medic veterinar manager de ferm , 
medic veterinar expert tehnic extrajudiciar.medic veterinar expert tehnic extrajudiciar.



Competente Competente 
profesionaleprofesionale[1][1] / / 
Descriptori deDescriptori de
nivel ai nivel ai 
elementelorelementelor
structurale alestructurale ale
competencompetenttelor elor 
profesionaleprofesionale[2[2]

C.1
Consultarea, 
tratarea prin 
mijloace 
medicale si 
chirurgicale a 
bolilor/
sindroamelor 
ce afecteaz  
animalele 
dup  
examinarea 
st rii de 

tate si 
stabilirea 
diagnosticului

C.2
Supravegherea
epidemiologic  
a efectivelor de 
animale si 
aplicarea 
metodelor 
pentru 
depistarea, 
prevenirea si 
combaterea 
acestora, 
inclusiv a 
zoonozelor.

C.3
Avizarea 
producerii, 
comercializ rii 
si consumului 
produselor
alimentare, 
controlul 
calit tii si 
sigurantei 
productiilor 
animaliere, 
alimentare si 
nonanimaliere, 
controlul 
(HACCP).

C.4
Prepararea,
conservarea, 
eliberarea si 
comercializarea
medicamentelor
formulelor 
farmaceutice si 
a altor produse 
medicinale de 
uz veterinar 
(a.u.v.).

C.5
Asigurarea 
expertizei si 
managementului 
în protectia, 
bun starea,
cresterea, 
hr nirea,
reproductia si
productia 
animalier ,
precum si în cele 
de protectia 
mediului.

C.6
Efectuarea 
cercet rii 
stiintifice si 
a 
activit tilor 
didactice în 
domeniile 
de 
competent

[1] Se vor identifica maximum 6 competente profesionale
[2] Se înscriu în gril  descriptorii de nivel prezenta i în Matricea Cadrului Na ional al Calific rilor din Înv mântul Superior

în func ie de nivelul calific rii (Licent / Masterat / Doctorat)



CUNOSTINTE

1. 
Cunoasterea, Cunoasterea, 
întelegerea întelegerea 
conceptelor, conceptelor, 
teoriilor si teoriilor si 
metodelor de metodelor de 
baz  ale baz  ale 
domeniului domeniului 
si ale ariei de si ale ariei de 
specializare; specializare; 
utilizarea lor utilizarea lor 
adecvat  în adecvat  în 
comunicarea comunicarea 
profesionalprofesional

C.1.1
Precizarea 
tehnicilor 
adecvate 
identificarii si 
trat rii bolilor 
medicale si 
chirurgicale, 
precum si 
îngrijirii ante si 
post operatorii

C.1.2
Precizarea 
tehnicilor 
epidemiologice 
adecvate 
identific rii
bolilor 
infectioase, 
prevenirea si 
combaterea 
bolilor 
notificabile si a
zoonozelor 
prin mijloace 
imunologice.

C.1.3
Precizarea 
etapelor 
analizei 
HACCP, 
controlului 
sanitar 
veterinar al 
produselor si 
subproduselor
alimentare si 
evaluarea 
riscului de 
origine 
alimentar  
pentru 

tatea 
public .

C.1.4
Clasificarea, 
descrierea 
actiunii 
medicamentelor,
caracteristicile, 
asocierile 
posibile,
incompatibilit tile,
reactii secundare 
si adverse 
precum si 
perioada de
interzicere pentru 
consum. 

C.1.5
Precizarea 
statusului
nutritional si 
metabolic în 
consonant  
cu principiile 
de
întretinere, 
hr nire,
productie, 
reproductie
si selectie a
animalelor.

C.1.6
Definirea 
cercet rii
specifice 
medicinei 
veterinare si a 
metodologiei
didactice a 
pred rii
orelor în 
domeniul de 
competent .



2. 
Utilizarea Utilizarea 
cunostintelor cunostintelor 
de baz  de baz  
pentru pentru 
explicarea si explicarea si 
interpretarea interpretarea 
unorunor variate variate 
tipuri de tipuri de 
concepte, concepte, 
situatii, situatii, 
procese, procese, 
proiecte etc. proiecte etc. 
asociateasociate
domeniuluidomeniului

C.2.1
Interpretarea 
simptomatologiei 
bolilor medicale 
si chirurgicale, 
utilizând 
cunostiinte 
specifice 
mecanismelor 
fiziologice si 
patologice de 
producere a 
acestora 

C.2.2
Interpretarea 
anchetei
epidemiologice, 
a informatiilor 
legate de boli si 
sindroame 
infectioase 
pentru
întocmirea
programelor de
ap rarea 

tii
animalelor si a

tii 
publice.

C.2.3
Utilizarea 
notiunilor de 
securitate 
alimentar  în
dezvoltarea 
si aplicarea 
unor strategii 
eficiente
de 
management
integrat al 

tii
animalelor si 
a produselor 
acestora.

C.2.4
Utilizarea 
notiunilor de 
farmacologie în 
prescrierea 
corect  si 
responsabil  a 
medicamentelor 
la animale

C.5.2
Stabilirea celei 
mai potrivite 
rase, retete de 
furajare, 
tehnologii de 
crestere, 
evaluarea 
impactului 
asupra 
mediului, pe 
baza 
cunostintelor 
de nutritie, 
reproductie, 
selectie si 
biosecuritate.

C.6.2
Utilizarea 
cercet rii 
stiintifice în 
descrierea 
modului de 
aparitie si 

spândire a 
bolilor în 
scopul emiterii 
de strategii 
eficiente 
împotriva lor, 
inclusiv 
testarea de 
medicamente, 
vaccinuri, 
teste de 
diagnostic etc. 



ABILITATI

3. 
Aplicarea Aplicarea 
unor unor 
principii si principii si 
metode de metode de 
baz  pentru baz  pentru 
rezolvarea rezolvarea 
dede
probleme/probleme/
situatii bine situatii bine 
definite, definite, 
tipice tipice 
domeniului domeniului 
în conditii în conditii 
de asistentde asistent
ccalificatalificat

C.3.1
Aplicarea 
principiilor 
terapeutice în 
prescrierea si 
aplicarea 
tratamentelor 
bolilor 
medicale si 
chirurgicale

C.3.2
Aplicarea 
tratamentelor, 
a vaccin rii, a 
altor m suri de 
prevenire si 
combatere a 
bolilor 
infectioase, 
identificarea
animalelor si 
gestionarea 
circulatiei 
acestora

C.3.3
Aplicarea 
principiilor
inspectiei 
HACCP, 
efectuarea 
analizelor
organoleptice 
si de laborator 
privind 
calitatea si 
siguranta 
alimentar .

C.3.4
Aplicarea 
principiilor
farmacologice 
în prescrierea 
si
administrarea 
celui mai 
potrivit 
remediu, cu 
individualizarea
tratamentului 
pe cazuri / 
grupuri de 
animale.

C.3.5
Aplicarea 
metodelor de 
baz  specifice 
pentru 
cresterea, 
reproductia,
ameliorarea, 
nutritia, 
protectia si 
bun starea 
animalelor.

C.3.6
Aplicarea 
principiilor si
metodologiilor 
specifice
cercet rii 
stiintifice
fundamentale 
si aplicative în 
stiintele
bio-medicale.



4. 
Utilizarea Utilizarea 
adecvat  de adecvat  de 
criterii si criterii si 
metode metode 
standard de standard de 
evaluare, evaluare, 
pentru a pentru a 
aprecia aprecia 
calitatea, calitatea, 
meritele si meritele si 
limitele limitele 
unor unor 
procese, procese, 
programe, programe, 
proiecte,proiecte,
concepte, concepte, 
metode si metode si 
teorii.teorii.

C.4.1
Evaluarea 
continu  a st rii 
de s tate a 
animalelor 
utilizând adecvat 
metodele 
diagnosticului 
clinic, paraclinic si 
anatomopatologic 
în bolile medicale 
si chirurgicale.

C.4.2
Evaluarea 
continu  a 
st rii de 

tate a 
animalelor 
conform 
protocoalelor 
si
standardelor 
pe categorii 
de boli si 
sindroame 
infectioase

C.4.3
Utilizarea 
criteriilor 
HACCP si a 
metodologiei 
standard 
pentru 
stabilirea 
calit tii si 
sigurantei 
produselor si 
subproduselor
alimentare.

C.4.4
Utilizarea 
criteriilor
farmaceutice 
de baz  pentru 
stabilirea 
eficacit tii, 
toxicit tii, 
valabilit tii si 
conservabilit tii 
produselor 
medicinale de 
uz veterinar

C.4.5
Evaluarea 
metodologiilor 
standard 
pentru 
aplicarea 
tehnologiilor 
specifice în 
nutritia, 
îngrijirea, 
reproducerea 
si ameliorarea
animalelor.

C.4.6
Evaluarea 
critic  în 
investigatia 
stiintific  si 
utilizarea 
normelor 
didactice 
moderne, de 
cercetare si de 
valorificare a 
rezultatelor 
cercet rii 
stiintifice.



5.
Elaborarea Elaborarea 
de proiecte de proiecte 
profesionale profesionale 
cu utilizarea cu utilizarea 
unorunor
principii siprincipii si
metode metode 
consacrate în consacrate în 
domeniudomeniu

C.5.1
Dezvoltarea 
si
implementare
a unor noi 
abord ri în
formularea de 
solutii
alternative 
vizând

tatea 
animalelor.

C.5.2
Elaborarea de 
protocoale si 
metode 
specifice de 
combatere
adecvate în 
scopul reducerii 
riscului
îmboln virilor la
animale si om.

C.5.3
Elaborarea si 
verificarea unui 
plan sanitar 
veterinar, cu 
respectarea 
principiilor 
pentru unit tile 
de procesare, 
depozitare si 
de desfacere a 
produselor 
alimentare.

C.5.4
Implementarea 
unei scheme 
de control a
unui depozit de
medicamente, 
farmacii, pet-
shop etc si a 
unor scheme 
adecvate de 
terapie la 
animale

C.5.5
Elaborarea si 
gestionarea  
unor ratii, diete, 
scheme de 
ameliorare, de 
reproductie, a 
unor principii 
de sanitatie si 
de tehnologia 
cresterii 
animalelor si 
de protectia 
mediului.

C.5.6
Formularea 
planului de 
cercetare in 
consonant  cu 
metodologia 
cercet rii si a 
principiilor eticii 
în cercetare.



Standarde Standarde 
minimale de minimale de 
performant  performant  
pentru pentru 
evaluarea evaluarea 
competentei:competentei:

Elaborarea 
unui plan 
complet de 
interventie 
pentru
anumite 
situatii (boal
/categorie de 
boli medicale 
/chirurgicale)

Realizarea 
unei anchete 
epidemiologice 
în situatiile de 
risc de infectie 
si luarea unor 
decizii rapide si 
corecte.

Examinarea 
de abator, 
prelevarea de 
probe, 
identificarea 
defectelelor
produselor si
subproduselor 
de origine 
alimentar , 
într-o aplicatie  
practic  

Aplicarea
principiilor
farmacovigilentei
veterinare întrun 
caz dat de 
manipulare a 
produselor de uz 
veterinar

Analiza 
principalilor
parametri de 
igiena a
ad posturilor 
si a mediului 
într-o situatie 
dat  

Efectuarea 
unuiplan de 
cercetare cu 
obiective si 
activit ti conexe 
si efectuarea 
unui plan de:
curs, lucrare 
practic  sau 
clinic .



Descriptori de nivel ai Descriptori de nivel ai 
competentelor transversalecompetentelor transversale Competente transversaleCompetente transversale

Standarde minimale de Standarde minimale de 
performant  pentru evalurea performant  pentru evalurea 
competenteicompetentei

6.
Executarea responsabil  a Executarea responsabil  a 
sarcinilor profesionale, în sarcinilor profesionale, în 
conditii de autonomie conditii de autonomie 
restrâns  si asistent  restrâns  si asistent  
calificatcalificat

CT1
Executarea responsabil  a tuturor 
sarcinilor si conceperea si 
prezentarea unor proiecte 
complexe în domeniul medicinei 
veterinare 

Elaborarea unei strategii în 
vederea solution rii unei 
situatii problem  aplicând atât 
cunostinte, teorii si metode de 
diagnoz  si interventie, cât si 
norme si principii de etic  
profesional  

7.
Familiarizarea cu rolurile si Familiarizarea cu rolurile si 
activit tile specifice muncii activit tile specifice muncii 
în echip  si distribuirea de în echip  si distribuirea de 
sarcini pentru nivelurile sarcini pentru nivelurile 
subordonatesubordonate

CT2
Aplicarea tehnicilor de munc  
eficient  în echip  
multidisciplinar   pe diverse 
paliere ierarhice (cu potentiali 
clienti, cu autorit tile sau cu 
media).

Organizarea unei echipe si 
alocarea sarcinilor în 
conformitate cu preg tirea si în 
functie de competentele 
acumulate.

8. 
Constientizarea nevoii de Constientizarea nevoii de 
formare continu ; utilizarea formare continu ; utilizarea 
eficient  a resurselor si eficient  a resurselor si 
tehnicilor de înv tare, pentru tehnicilor de înv tare, pentru 
dezvoltarea personal  si dezvoltarea personal  si 
profesionalprofesional

CT3
Documentarea în limba român  
si, cel putin, într-o limb  de 
circulatie internationala pentru 
identificarea de noi cunostinte în 
domeniu, cu scopul dezvolt rii 
profesionale si personale, prin 
formare continu

Elaborarea unei lucr ri de 
specialitate utilizând surse si 
instrumente diversificate de 
informare si tehnoredactarea 
acesteia într-o limb  de 
circulatie international  



Thanks for your’s 
attention! 

&
Happy (all) winter 

hollydays!

IImagine: magine: www.funnypics.org.uk/ funnywww.funnypics.org.uk/ funny--animalanimal--pics.htmpics.htm


