
 

 

 

ORGANIZEAZĂ  

Curs de formare pentru calificarea Tehnician Veterinar 

 

Durata cursului: 8 luni  - 360 ore pregătire teoretică şi 720 ore pregătire practică 

Taxa de participare:  2 000 lei 

Inscrierea se face la sediul Facultăţii de Medicina Veterinară din Bulevardul Basarabia, nr. 256,   

sector 3, Bucureşti până la data de 31.05.2019 

 

 

Acte necesare la înscriere  

Buletin/Carte de identitate, original şi copie 

Certificat de naştere, original şi copie 

Certificat de căsătorie, dacă este cazul şi doar pentru cei care şi-au schimbat numele, original şi copie 

Diploma de studii / Adeverinţa absolvire liceu, original şi copie 

Dosar plic  

 

Descrierea cursului  

Cursul de formare pentru calificarea tehnician veterinar, urmăreşte dobândirea competenţelor 

profesionale de către persoanele salariate ale agenţilor economici; persoanele iubitoare de animale aflate în 

căutarea unui loc de munca; persoanele interesate în vederea exercitării unei activităţi profesionale sau 

persoanele care vor sa îşi schimbe meseria. 

Până la sfarşitul cursului, participanţii se vor forma în îngrijirea animalelor din toate categoriile, vor fi 

capabili să efectueze un tratament, o vaccinare, atât pentru animalele de ferma cât şi pentru cele de companie, 

să cunoască instrumentarul necesar  intervenţiilor chirurgicale, să aplice bandaje, să efectueze examene de 

laborator în domeniul sănătăţii animalelor şi produselor de origine animală, să utilizeze substanţele biocide, 

să asiste medicul veterinar în timpul examinării animalelor şi în timpul intervenţiilor chirurgicale. 

 

 

CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA SPIRU HARET 



 

 

 

Competenţele unui tehnician veterinar la sfarşitul absolvirii programului de formare sunt: 

Comunicare în limba moderna 
Comunicare 
Dezvoltarea carierei profesionale 
Gândirea etică şi rezolvarea de probleme 
Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei 
Iniţierea unei afaceri 
Managementul relaţiilor interpersonale 
Procesarea datelor numerice 
Securitatea şi sănătatea în munca in domeniul 
 sanitar-veterinar 
Gestiune şi evidenţă economică 
Anatomia şi fiziologia animalelor 
 

Biotehnologii moderne în creşterea animalelor 
Anatomia patologica şi fiziopatologica 
Farmacologia 
Semiologia 
Patologia medicala 
Parazitologia 
Propedeutica şi patologia chirurgicala 
Patologia obstetricala 
Patologia infecţioasa 
Controlul sanitar-veterinar al alimentelor 
Etica şi legislaţie profesională 

 

Tipul certificatului eliberat 

In urma absolvirii programului de formare profesională - calificare tehnician veterinar vi se va elibera Certificatul 

de calificare, emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul 

Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în care se vor inscrie datele personale, tipul cursului absolvit şi 

media de absolvire. Certificatul va fi însoţit de o anexa (supliment descriptiv), în care sunt înscrise 

competenţele dobândite în conformitate cu standardul ocupaţional specific ocupaţiei de Tehnician veterinar. 

Certificatul de calificare este recunoscut la nivel naţional şi internaţional în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Cursul începe în data de 03.06.2019.   

 

 

Informaţii suplimentare la: 

telefon 021 2421576, 021 4551083 

cfp.spiruharet.ro 

email: ushmedvet@spiruharet.ro; cfp@spiruharet.ro  

 


