
2250 Medici veterinari

Medicii veterinari diagnostichează, previn şi tratează bolile, 

leziunile şi disfuncţiile animalelor. Aceştia pot furniza servicii de 

îngrijire unei game largi de animale sau se pot specializa în 

tratamentul unui anumit grup de animale ori într-o anumită zonă 

de specialitate; pot furniza servicii profesionale către firmele 

comerciale care produc produse biologice şi farmaceutice.

Competențe ESCO (RO)

aplică practici în materie de igienă animală

gestionează biosecuritatea animală

gestionează drepturi de proprietate intelectuală

furnizează anestezice pentru animale

comunică informații veterinare specializate

stabilește diagnostic veterinar

efectuează analize de laborator ale probelor recoltate de la animale

aplică practici de lucru în condiții de siguranță în unități veterinare

păstrează fișe medicale veterinare

evaluează comportamentul animalelor

colectează probe de la animale

dezvoltă software cu sursă deschisă

efectuează sedarea animalelor

aplică coduri de conduită profesională veterinară

oferă consultații veterinare

evaluează informații în domeniul asistenței medicale veterinare

aplică epidemiologia veterinară

prescrie medicamente pentru animale

prescrie terapie fizică la animale

gestionează bunăstarea animalelor

implantează microcipuri la animale

certifică performanța procedurilor veterinare

eliberează certificate pentru produse de origine animală

eutanasiază animale

efectuează examinări macroscopice post-mortem la animale

efectuează proceduri chirurgicale la animale

oferă consiliere privind bunăstarea animalelor

utilizează tehnici de chiropractică veterinară

pregătește echipamente pentru terapia animalelor

planifică reabilitarea fizică a animalelor
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protejează sănătatea și securitatea în cursul manipulării animalelor

evaluează cerințele de reabilitare a animalelor

inspectează gestionarea bunăstării animale

evaluează nutriția animalelor

dezvoltă strategii de manipulare a animalelor

oferă consiliere privind controlul bolilor la efectivul de animale

practică dresaj la animale

administrează prim ajutor la animale

controlează deplasarea animalelor

interacționează cu animale în condiții de siguranță

administrează hidroterapie

utilizează tehnici de masaj la animale

utilizează fizioterapie pentru tratarea animalelor

evaluează starea animalelor

efectuează analize ale inspecțiilor

ia decizii cu privire la bunăstarea animală

oferă tratament osteopatic animalelor

asigură conservarea resurselor naturale

efectuează cercetări privind flora

monitorizează peștele tratat

păstrează probe de pești pentru diagnosticare

pregătește instalațiile de aplicare de tratamente peștelui

efectuează cercetare de teren

efectuează cercetare privind fauna

monitorizează rata mortalității peștilor

ține evidența tratamentelor aplicate în acvacultură

gestionează eliminarea substanțelor chimice

adună probe de pești pentru diagnosticare

desfășoară studii privind mortalitatea la pești

evaluează starea de sănătate a peștilor

analizează probe de pești pentru diagnosticare

inspectează stocuri de pește

respectă normele de siguranță în manipularea peștelui

utilizează echipamente specializate

pregătește planul de aplicare de tratamente peștelui


