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DOMENIUL: AGRICULTURĂ – CREȘTEREA ANIMALELOR 
CLASA a XII-a 

 
FAZA NAŢIONALĂ  

 
I. PROBA SCRISĂ  
 
Lista de competenţe relevante: 
 Analizează situaţia patrimonială a unităţii economice şi a rezultatelor obţinute. 
 Completează documente de evidenţă contabilă şi instrumente de decontare pentru încasări 

şi plăţi   
 Selectează bolile specifice  parturiţiei.    
 Descrie patologia parturiţiei la animalele de companie. 
 Investighează bolile specifice perioadei de puerperium. 
 Identifică bolile specifice perioadei de puerperium la animalele de companie. 
 
Conţinuturi tematice:                                        
 Cheltuieli, venituri: de exploatare, financiare, extraordinare. 
 Rezultat: profit sau pierdere. 
 Inventarierea:  rol, funcţii, etape de desfăşurare a inventarierii, documente aferente. 
 Documente: factura fiscală, notă de intrare - recepţie, aviz de însoţire, bon de consum, 

chitanţă . 
 Instrumentarul obstetrical:  

- pentru intervenţii nesângeroase (pensă, forceps);  
- pentru intervenţii sângeroase (embriotom, spatule obstetricale, bisturiu cu lamă ascunsă, 

pense chirurgicale, pense hemostatice); 
 Distociile: de origine maternă, de origine fetală (prin prezentare anterioară, prin prezentare  

posterioară, prin poziţie, prin aşezare transversală, prin  exces de volum, prin  anomalii, prin 
monstruozităţi): 
- Distocii prin intervenţii nesângeroase: prin prezentare a genunchiului, spetei, jaretului; 
- Tehnica remedierii distociilor; 

 Bolile specifice parturiției: prolapsul uterin, retenţia învelitorilor fetale, paraplegia postpartum, 
vaginite, endometrite: 
- Cauzele bolilor specifice parturiției: favorizante, determinante; 
- Simptomele bolilor specifice parturiției: locale specifice şi generale; 
- Tratamentul bolilor specifice parturiției: local şi general, în funcţie de boală; 

 Bolile specifice perioadei de puer-perium: hemoragii, leziunile vaginului şi ale vulvei, 
prolapsul uterin, fetale, paraplegia postpartum, vaginite, endometrite, mamite, agalaxia: 
- Cauze: favorizante, determinante;  
- Simptome: locale specifice şi generale;  
- Tratament: local şi general, în funcţie de boală. 

 
II. PROBA PRACTICĂ 
 
Teme pentru Lucrări de laborator:  
 Completarea documentelor de evidenţă specifice intrărilor şi ieşirilor de stocuri (factura 

fiscală, notă de intrare - recepţie, aviz de însoţire, bon de consum, chitanţă). 
 Identificarea instrumentarului folosit în intervenţiile obstetricale la animale. 



 Descrierea principalelor distocii. 
 Efectuarea manoperelor de remediere a distociilor prin intervenţii nesângeroase, în situaţii 

existente sau pe manechin. 
 Precizarea cauzelor care produc bolile specifice perioadei de puerperium. 
 Depistarea simptomelor în bolile specifice perioadei de puerperium la animale. 
 Tratarea animalelor bolnave, utilizând echipamente specifice. 
 

FAZA JUDEȚEANĂ  
 
I. PROBA SCRISĂ  
 
Lista  de competenţe relevante:  
 Analizează situaţia patrimonială a unităţii economice şi a rezultatelor obţinute. 
 Completează documente de evidenţă contabilă şi instrumente de decontare pentru încasări 

şi plăţi 
 Selectează bolile specifice  parturiţiei.    
 Descrie patologia parturiţiei la animalele de companie. 
 
Conţinuturi tematice:                                                  
 Cheltuieli, venituri: de exploatare, financiare, extraordinare. 
 Rezultat: profit sau pierdere. 
 Documente: factura fiscală, notă de intrare - recepţie, aviz de însoţire, bon de consum, 

chitanţă. 
 Instrumentarul obstetrical:  

- pentru intervenţii nesângeroase (pensă, forceps);  
- pentru intervenţii sângeroase (embriotom, spatule obstetricale, bisturiu cu lamă ascunsă. 

 Distociile: de origine maternă, de origine fetală (prin prezentare anterioară, prin prezentare  
posterioară, prin poziţie, prin aşezare transversală, prin  exces de volum, prin  anomalii, prin 
monstruozităţi): 
- Distocii prin intervenţii nesângeroase: prin prezentare a genunchiului, spetei, jaretului; 
- Tehnica remedierii distociilor. 

 
II. PROBA PRACTICĂ 
 
Teme pentru Lucrări de laborator:  
 Completarea documentelor de evidenţă specifice intrărilor şi ieşirilor de  stocuri (factura 

fiscală, notă de intrare - recepţie, aviz de însoţire, bon de consum, chitanţă). 
 Identificarea instrumentarului folosit în intervenţiile obstetricale la animale. 
 Descrierea principalelor distocii. 
 Efectuarea manoperelor de remediere a distociilor prin intervenţii nesângeroase, în situaţii 

existente sau pe manechin. 
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