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CONSULTANT TEHNIC ÎN PRODUCŢIA DE CEREALE, 

 PLANTE TEHNICE ŞI FURAJE 
 
 
 

Descrierea ocupaţiei 
 
 
 
 
Ocupaţia se aplică specialiştilor agronomi cu studii superioare, specializări în domeniu şi practică 
îndelungată în cultura cerealelor, plantelor tehnice şi furajere. 
 
Ocupaţia presupune o sferă largă de competenţe în înfiinţarea culturilor performante, cu folosirea 
tehnicii de vârf şi selectarea rezultatelor superioare. 
 
Activitatea specifică ocupaţiei implică o temeinică pregătire teoretică şi practică cu un permanent 
schimb de informaţii cu mediul exterior pentru preluarea şi implementarea activităţilor performante. 
 
Ocupaţia presupune relaţii de colaborare cu institutele de cercetare, învăţământ, organisme 
internaţionale, firme producătoare de input-uri pentru agricultură. 
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UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ 
 
 

Domeniul de competenţă Nr. 
crt. 

Titlul lucrării 

Competenţe specifice 
ocupaţiei 

1 Acordarea de consultanţă în domeniul organizării 
teritoriului şi stabilirii asolamentelor. 

 2 Oferirea de consultanţă pentru tehnologii 
performante în cultura plantelor de câmp. 

 3 Acordarea de consultanţă în domeniul chimizării, 
irigării şi mecanizării culturilor de câmp (cereale, 
plante tehnice şi furajere). 

 4 Furnizarea informaţiilor necesare aprovizionării cu 
imput-uri şi valorificării output-urilor din cultura 
cerealelor, plantelor tehnice şi furajere. 

 5 
 

Acordarea de asistenţă tehnică la solicitare pe tipuri 
de culturi în fermele cultivatoare de cereale, plante 
tehnice şi furajere. 

Competenţe fundamentale 6 Munca în echipă 

 7 Comunicarea la locul de muncă 

Competenţe generale pe 
domeniul de activitate 

8 Respectarea normelor PSI şi PM 
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UNITATEA 1 
 

ACORDAREA DE CONSULTANŢĂ ÎN DOMENIUL ORGANIZĂRII 
TERITORIULUI ŞI STABILIRII ASOLAMENTELOR 

 
Descriere: 
Unitatea se referă la competenţa necesară acordării de consultanţă în domeniul organizării 
teritoriului şi stabilirii asolamentelor în fermele de câmp şi mixte cultivatoare de cereale, plante 
tehnice şi furaje. 
 

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 

1. Studiază / consultă lucrarea de 
organizare a teritoriului elaborată 
în termen util de organismele 
teritoriale specializate. 
 

1.1.Dispunerea pe schiţă a trupurilor şi a 
dimensiunilor acestora este studiată cu atenţie în 
vederea proiectării numărului şi dimensiunilor 
asolamentelor. 
1.2.Tipurile de culturi şi nivelul producţiilor sunt 
recomandate în funcţie de tipurile de sol existente 
şi însuşirile fizico- mecanice ale acestora. 
1.3. Nivelul producţiilor medii şi structura de 
culturi sunt stabilite în funcţie de notele de bonitare 
şi clasele de fertilitate ale solului. 
 

2. Recomandă organizarea 
terenului în asolamente. 
 

2.1. Organizarea terenului în asolamente se face pe 
baza informaţiilor oferite de studiul de specialitate 
întocmit şi opţiunile fermierilor interesaţi. 
2.2. Tipul de asolament este stabilit în funcţie de 
profilul fermei şi culturile preferate de fermier. 
2.3. Numărul de asolamente din cadrul exploataţiei 
agricole este stabilit în funcţie de suprafaţă, 
numărul de trupuri, dimensiunile acestora şi 
posibilităţile de comasare. 
2.4. Durata asolamentelor şi tipul rotaţiei sunt 
delimitate în funcţie de structura de culturi şi 
profilul fermei. 
 

3. Stabileşte tipul de lucrări 
agroameliorative necesare. 

3.1.Modul de executare arăturii este stabilită 
diferenţiat în funcţie de relieful terenului. 
3.2. Arătura pe curba de nivel este recomandată pe 
suprafeţele cu terenuri în pantă. 
3.3. Amendarea cu calcar este indicată pe anumite 
suprafeţe în funcţie de reacţia solului. 
3.4. Necesitatea scarificării anumitor suprafeţe de 
teren este stabilită în funcţie de însuşirile fizice, 
fizico-mecanice, hidrofizice şi de aeraţii, mai puţin 
favorabile pe anumite suprafeţe. 
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GAMA DE VARIABILE  
 
- termen util de folosire a lucrării de organizare a teritoriului: 4 ani; 
- organisme teritoriale specializate: OSPA (Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice); 
ICOTA (Institutul de Cadastru şi Organizarea Teritoriului Agricol); 
- tipuri de sol: cernozim, brun roşcat, brun iluvic, podzol, ş.a; 
- însuşiri fizico- mecanice: textură, structură; 
- tipul de asolament: cerealier, legumicol, furajer, mixt; 
- profilul fermei: culturi de câmp, zootehnic, mixt; 
- durata asolamentelor: se exprimă în ani în funcţie de numărul de sole; 
- tipul rotaţiei: revenirea culturilor pe aceeaşi suprafaţă în funcţie de însuşirea de 
autosuportabilitate; 
- structura de culturii: denumirea culturilor şi numărul de hectare pentru fiecare; 
- studiu de specialitate: Organizarea teritoriului şi cartarea agrochimică; 
- tipul de lucrări agroameliorative: 
• arătura pe curbe de nivel; 
• amendarea cu calcar; 
• scarificare; 
- reacţia solului (PH): 
• alcalină (PH > 7); 
• acidă (PH<7); 
- relieful terenului: panta terenului; 
- însuşiri fizice; fizico-mecanice; hidrofizice şi de aeraţie nefavorabile: compactare, procent 
ridicat de argilă, sol nestructurat;  
- destinaţia producţiei: consum alimentar, furajare, industrializare, pentru sămânţă. 
- pretabilitatea culturilor: număr mare de puncte pe kg de produs (bonitare) condiţii naturale 
favorabile pentru producţii mari; 
- potenţial productiv al solului: bogăţia în humus şi substanţe nutritive uşor accesibile plantelor;  
 
GHID PENTRU EVALUARE. 
 
Cunoştinţe: 

- organizarea teritoriului; 
-  asolamente şi rotaţia culturilor; 
- bonitarea solurilor; 
- pedologie; 
- cartarea agrochimică; 

 
Atitudini/ aptitudini: 

- tenacitate; 
- răbdare; 
- capacitate de a transmite cunoştinţe; 

 
La evaluare se va urmări: 

- identificarea corectă a cerinţelor tipului de consultanţă; 
- selectarea celor mai bune recomandări; 
- actualitatea şi efectul performant al consultanţei şi asistenţei tehnice acordate. 
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UNITATEA 2 
 

OFERIREA DE CONSULTANŢĂ PENTRU  
TEHNOLOGII PERFORMANTE ÎN CULTURA PLANTELOR DE CÂMP 

(CEREALE, PLANTE TEHNICE ŞI FURAJE) 
Descriere: 
Unitatea se referă la competenţa necesară acordării de consultanţă în domeniul chimizării, irigării şi 
mecanizării culturilor de câmp (cereale, plante tehnice şi furaje). 

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 

1. Identifică structura de culturi 
adecvată profilului fermei şi 
destinaţiei producţiilor. 
 

1.1. Cantităţile de produse agricole sunt stabilite 
în funcţie de necesarul de consum propriu fermei 
şi a necesităţilor de valorificare în condiţii de 
profitabilitate; 
1.2. Structura de produse agricole este stabilită în 
funcţie de pretabilitatea culturilor şi cerinţele 
pieţei. 
1.3. Suprafeţele pe culturi sunt stabilite în funcţie 
de cantităţile necesare de obţinut; 
1.4. Suprafeţele pe culturi sunt stabilite în funcţie 
de potenţialul productiv al solului şi de nivelul 
input-urilor asigurate. 
 

2. Stabileşte şi recomandă verigi de 
performanţă pentru realizarea de 
producţii superioare în cultura 
plantelor de câmp. 

2.1. Soiurile de culturi sunt recomandate pe baza 
informaţiilor preluate de la institutele de cercetare 
din ţară şi străinătate şi a pretabilităţii acestora în 
condiţiile naturale ale fermei şi a nivelului tehnic 
asigurat. 
2.2. Nivelul optim economic al fertilizării 
culturilor este stabilit în funcţie de nivelul 
producţiilor posibil de realizat şi a consumului 
specific pe unitatea de produs.  
2.3. Tipul de îngrăşăminte este recomandat 
diferenţiat în funcţie de concentraţia acestuia, 
gradul de solubilitate, perioada şi modul de 
administrare. 
2.4. Raportul între elementele nutritive (N,P,K) 
este stabilit în funcţie de plante, capacitatea de 
consum şi producţie a plantei, cât şi a destinaţiei 
produselor obţinute. 
2.5. Metoda de combatere a bolilor, dăunătorilor 
şi buruienilor este stabilită pe baza consultării 
ultimilor noutăţi în domeniu privind produse noi, 
cantităţi, concentraţii, asocieri de produse, metode 
de aplicare şi aparatură performantă. 
2.6. Produsele folosite în combatere sunt 
recomandate pe baza cunoaşterii rezultatelor 
obţinute în folosirea lor cât şi a eficienţei 
economice. 
2.7. Alegerea şi dozarea substanţelor de 
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combatere şi a metodei de aplicare se face în 
condiţiile evitării efectelor poluante prin 
remanenţă în sol şi în produse. 
2.8. Pentru practicarea agriculturii ecologice se 
recomandă tehnologii alternative conform 
standardelor europene. 
2.9. Mecanizarea lucrărilor agricole este stabilită 
diferenţiat în funcţie de culturi şi posibilitate de a 
executa lucrări în complex, cu un număr mai 
redus de treceri şi la un consum specific scăzut de 
carburanţi. 
2.10. Recoltarea culturilor agricole se face la 
momentele optime fiecărei culturi şi în funcţie de 
destinaţie. 
2.11. Sunt recomandate metodele de recoltare 
care să asigure recoltarea în totalitate la o singură 
trecere şi în condiţii de calitate superioară cu 
maximum de randament al culturii prin evitarea 
pierderilor. 

 
 
GAMA DE VARIABILITATE 
 
- raportul N:P:K în funcţie de plante şi destinaţia producţiei: 

• în favoarea azotului la plantele care produc masă vegetală – furaje 
• bogate în fosfor şi potasiu pentru plantele tehnice şi producătoare de seminţe; 

- asocieri de produse chimice: amestecuri compatibile între îngrăşăminte şi substanţe de 
combatere; 
- produse folosite în combatere: 

• erbicide 
• pesticide (insecto-fungicide) 

 
GHID PENTRU EVALUARE 
 
Cunoştinţe: 
- agrotehnica plantelor de cultură; 
- substanţe şi metode de combatere a bolilor, dăunătorilor şi buruienilor, 
- buruienile şi dăunătorii culturilor agricole; 
- soiuri şi hibrizi folosiţi în cultura plantelor de câmp; 
- mecanizarea culturilor de câmp; 
Aptitudini/ atitudini. 
- tenacitate 
- răbdare 
- capacitate de a transmite cunoştinţe 
La evaluare se va urmări: 
- identificarea corectă a cerinţelor tipului de consultanţă 
- selectarea celor mai bune recomandări; 
- actualitatea şi efectul performant al consultanţei şi asistenţei tehnici acordate. 



 
 
Consultant tehnic în producţia de cereale, plante tehnice şi furaje – 8 unităţi 

  Pag. 9 din 20 
 
 
 

UNITATEA 3 
 

ACORDAREA DE CONSULTANŢĂ ÎN DOMENIUL CHIMIZĂRII, 
IRIGĂRII ŞI MECANIZĂRII CULTURILOR DE CÂMP  

(CEREALE, PLANTE TEHNICE ŞI FURAJE) 
 
Descriere: 
Unitatea se referă la competenţa necesară acordării de consultanţă în domeniul chimizării, irigării şi 
mecanizării culturilor de câmp (cereale, plante tehnice şi furaje). 

ELEMENTE DE 
COMPETENŢĂ 

CRITERII DE REALIZARE 

1. Identifică factorii de 
dăunare a produselor şi 
tratamentele ce se aplică 
pentru fiecare cultură în 
parte. 
 

1.1. Lista dăunătorilor şi bolilor este completată cu 
ultimele noutăţi în domeniu, pe categorii şi stadii 
fiziologice ale plantelor. 
1.2. Modul de afectare a plantelor este cunoscut pentru 
fiecare cultură şi dăunător în parte. 
1.3. Produsele de combatere cele mai noi şi eficace sunt 
cunoscute şi recomandate diferenţiat. 
1.4. Dozele şi concentraţiile de administrare sunt 
recomandate cu atenţie în funcţie de gradul de 
vulnerabilitate al dăunătorului sensibilitatea plantei efectul 
remanent al produsului şi compatibilitatea produselor în 
cazul amestecurilor. 
1.5. Metoda de administrare este stabilită în funcţie de 
dotarea fermei, momentul de aplicare a tratamentelor şi 
posibilitatea asocierii cu alte lucrări. 
1.6. Metoda de aplicare este recomandată şi în funcţie de 
efectul economic asupra culturii. 
1.7. Lista buruienilor specifice diferitelor grupe de culturi 
este completată cu ultimele noutăţi în domeniu. 
1.8. Metodele de combatere integrată a buruienilor şi a 
variantelor acestora sunt cunoscute şi recomandate 
diferenţiat. 
1.9. Lista produselor chimice folosite în erbicidarea 
culturilor este completată cu ultimele noutăţi şi sunt 
recomandate cele cu spectru larg de combatere remanenţă 
redusă şi eficiente din punct de vedere tehnic şi economic. 

2. Identifică oportunităţile de 
irigat a culturilor de câmp. 
 

2.1. Necesarul de apă al fiecărei culturi este stabilit în 
raport de producţia planificată, nivelul de fertilizare şi 
rezerva apei din precipitaţii. 
2.2. Normele de irigat sunt dimensionate în funcţie de 
perioadele critice ale plantelor. 
2.3. Necesarul de apă pentru irigat este calculat în funcţie 
de cultură, suprafaţă şi disponibilul sursei de apă. 
2.4. Metoda de irigat este recomandată în funcţie de 
dotarea existentă şi potenţială şi de tipul plantei. 
2.5. Lista sistemelor şi metodelor de irigat este completată 
cu ultimele noutăţi în domeniu şi sunt recomandate cele 
specifice situaţiei de fapt existente în fermă. 

3. Recomandă nivele de 3.1. Nivelul de mecanizare al diferitelor lucrări agricole 
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mecanizare în cultura 
plantelor de câmp 

este dimensionat în funcţie de mărimea fermei forma şi 
lungimea parcelelor, disponibilul şi costul forţei de muncă 
manuale şi puterea economică a fermei. 
3.2. Dotarea cu tractoare şi maşini agricole este stabilită 
conform încărcăturii prevăzute în normativele în vigoare. 
3.3. Dotarea cu tractoare şi maşini agricole este realizată 
pentru creşterea nivelului tehnic al fermei prin înlocuirea 
celor uzate moral şi fizic cu utilaje noi performante. 
3.4. Lista utilajelor necesare mecanizării lucrărilor agricole 
este completată cu ultimele noutăţi în domeniu care permit 
opţiuni pentru utilaje de mare randament cu consum redus 
de carburanţi. 

GAMA DE VARIABILE 
- factori de dăunare: boli, dăunători, buruieni; 
- stadii fiziologice ale plantelor: sămânţă, plantule, plante în diferite faze de dezvoltare; 
- vulnerabilitatea dăunătorului: stadiul în care dăunătorul este cel mai sensibil la tratamentul 
aplicat; 
- sensibilitatea plantei- faza în care planta suferă cel mai mult la aplicarea tratamentelor. 
- asocieri cu alte lucrări: tratamente + fertilizări cu îngrăşăminte lichide sau tratamente + irigare; 
- combatere integrată: combinarea în anumite situaţii, a metodelor agrotehnice, biologice şi 
chimice; 
- perioade critice ale plantelor: momentul în care plantele au nevoie de anumite cantităţi de apă 
pentru a asigura producţia programată. 
- metode de irigat: prin aspersiune, prin brazde, prin picurare; 
- încărcătura pe utilaj: cantităţi de lucrări posibil de realizat într-un an de un anumit utilaj (ha, 
tone, ore funcţionare) conform normativelor în vigoare. 
 
GHID PENTRU EVALUARE 
Cunoştinţe: 
- bolile şi dăunătorii plantelor de câmp; 
- metode de combatere a bolilor şi dăunătorilor; 
- substanţe noi eficace de combatere; 
- utilaje performante pentru aplicarea tratamentelor chimice; 
- nevoie de apă a plantelor; 
- metode de irigat; 
- instalaţii moderne de irigat; 
- utilaje agricole moderne şi de mare randament; 
- maşini universale de semănat + fertilizat + erbicidat; 
 
Aptitudini/atitudini. 
- tenacitate; 
- răbdare;  
- capacitate de a transmite cunoştinţe; 
 
La evaluare se va urmări: 
- identificarea corectă a cerinţelor tipului de consultanţă; 
- selectarea celor mai bune recomandări; 
- actualitatea şi efectul performant al consultanţei şi asistenţei tehnice acordate; 



 
 
Consultant tehnic în producţia de cereale, plante tehnice şi furaje – 8 unităţi 

  Pag. 11 din 20 
 
 
 

UNITATEA 4 
 

FURNIZAREA INFORMAŢIILOR NECESARE APROVIZIONĂRII CU 
INPUT-uri ŞI VALORIFICĂRII OUTPUT-urilor DIN CULTURA 

CEREALELOR, PLANTELOR TEHNICE ŞI FURAJELOR 
 
Descriere: 
Unitatea se referă la competenţa necesară consultantului tehnic de a oferi informaţiile necesare 
aprovizionării cu input-uri şi valorificării output-urilor din fermele cultivatoare de cereale, plante 
tehnice şi furaje. 
 

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 

1. Identifică input-urile necesare 
activităţii unei ferme cultivatoare de 
cereale, plante tehnice şi furaje. 

1.1. Lista materiilor şi materialelor necesare 
este completată cu ultimele noutăţi în domeniu. 
1.2. Consumurile specifice opţiunii economice 
sunt recomandate adecvat situaţiilor concrete din 
fermă. 
1.3. Lista furnizorilor de input-uri oferită 
fermierilor este completată la zi cu oferte de 
sortimente, cantităţi şi preţuri orientative. 
 

2. Estimează output-urile realizabile 
în ferme şi estimează constrângerile 
pieţei; 
 

2.1. Definirea şi descrierea corectă a 
constrângerilor pieţei permite evaluarea corectă a 
efectelor economice ale activităţii; 
2.2. Lista solicitanţilor de produse agricole este 
completată cu date de identificare şi de estimare 
cantitativă; 
2.3. Evoluţia preţurilor şi tendinţele pieţelor 
interne şi externe sunt urmărite şi informaţiile 
necesare sunt oferite prompt celor interesaţi. 
 

 
 
GAMA DE VARIABILE 
 
- Input-uri = materiale necesare pentru realizarea produselor agricole – cereale şi plante tehnice 
- seminţe; 
- îngrăşăminte; 
- pesticide; 
- carburanţi;  
- materiale consumabile (unelte, ambalaje etc.); 
- output-uri = produse agricole: grâu, orz, secară, porumb, floarea-soarelui, soia, furaje; 
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GHID PENTRU EVALUARE. 
 
Cunoştinţe: 
 
- lista input-urilor necesare diferitelor culturi; 
- furnizorii de materii şi materiale; 
- producătorii: - combinate de îngrăşăminte; 
- staţiuni şi unităţi de producere de seminţe; 
- preţuri curente; 
- marketingul produselor agricole, 
- evoluţia şi tendinţa preţurilor produselor agricole pe piaţa internă şi externă; 
 
Aptitudini/ atitudini: 
- responsabilitate; 
- tenacitate; 
- abilitate; 
- comunicare; 
 
La evaluare se va urmări: 
- identificarea corectă a cerinţelor tipului de consultanţă, 
- selectarea celor mai bune recomandări; 
- actualitatea şi efectul performant al consultanţei şi asistenţei tehnice acordate. 



 
 
Consultant tehnic în producţia de cereale, plante tehnice şi furaje – 8 unităţi 

  Pag. 13 din 20 
 
 
 

UNITATEA 5 
 

ACORDAREA DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ LA SOLICITARE  
PE TIPURI DE CULTURI ÎN FERMELE CULTIVATOARE  

DE CEREALE, PLANTE TEHNICE ŞI FURAJE 
 
 
Descriere: 
Unitatea se referă la competenţa necesară consultantului de a acorda asistenţă tehnică la solicitarea 
fermierilor pe tipuri de culturi în fermele cultivatoare de cereale, plante tehnice şi furajere. 
 

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 

1. Preia descrierea situaţiei apărute 
şi datele de identificare. 
 

1.1. Informaţiile preluate sunt înţelese. 
1.2. Documentarea pentru definirea situaţiei o 
realizează prin consultarea literaturii de specialitate 
şi a discuţiilor purtate cu specialişti în domeniu. 

2. Defineşte cazul şi face 
recomandări. 
 

2.1. Diagnosticarea competentă a cazurilor o face 
singur la faţa locului; 
2.2. În situaţii deosebite, la diagnosticare participă 
şi  specialişti invitaţi; 
2.3. În funcţie de complexitate se prelevează probe 
pentru analize în laboratoare de specialitate. 
2.4. Recomandările de rezolvare a cazului se face 
prin selectarea celei mai bune variante din punct de 
vedere tehnic şi economic. 
2.5. În cadrul competenţelor şi dacă situaţia o cere 
dă informaţii suplimentare pentru elucidarea 
completă a cazului. 

 
 
GAMA DE VARIABILE 
 
- situaţii apărute: 

• dezvoltarea anormală a unor plante; 
• apariţia unor manifestări mai deosebite (pete de diferite culori pe plante); 
• atacuri şi îmbolnăviri ale plantelor necunoscute de fermieri; 
• neînţelegerea folosirii corecte a unor produse, utilaje noi, etc.; 
• influenţa nefavorabilă a unor factori atmosferici; 
• remanenţă de erbicide, etc. 
 

- specialişti în domeniu: biologi, cercetători, în protecţia plantelor, în ameliorare şi producere de 
soiuri şi hibrizi ş.a.; 
 
- informaţii suplimentare privind:  

• adresele furnizorilor de diferite substanţe, a unor laboratoare de analize; 
• întocmirea unor acte de constatare şi evaluare a pagubelor; 
• evaluarea producţiilor; 
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GHID PENTRU EVALUARE 
 
Cunoştinţe: 
- Biologia plantelor agricole; 
- Boli şi dăunători ai plantelor de câmp; 
- Rezistenţa plantelor agricole la acţiunea factorilor climatici; 
- Zonarea soiurilor şi hibrizilor de plante agricole; 
 
Aptitudini/ atitudini: 
- responsabilitate;  
- tenacitate; 
- abilitate; 
- comunicare; 
 
La evaluare se va urmări: 
- identificarea corectă a cerinţelor tipului de consultanţă; 
- selectarea celor mai bune recomandări; 
- actualitatea şi efectul performant al consultanţei şi asistenţei tehnice acordate; 
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UNITATEA 6 

MUNCA ÎN ECHIPĂ 

Descriere 

Unitatea se referă la integrarea activităţii proprii în activitatea echipei cu care colaborează în 
diferite etape ale activităţii de acordare de consultanţă şi asistenţă tehnică în cultura plantelor de 
câmp (cereale, plante tehnice şi furaje). 
 

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 

1.Identifică rolul propriu în cadrul 
echipei 
 

1.1.Rolul propriu în cadrul echipei este 
identificat corect în funcţie de tipul lucrării de 
executat. 
1.2.Rolul propriu în cadrul echipei este 
identificat cu discernământ în funcţie de 
sarcinile de realizat. 
 

2.Desfăşoară activităţi în vederea 
atingerii obiectivelor  

2.1. Activitatea proprie este desfăşurată astfel 
încât să se încadreze în activitatea generală a 
echipei. 
2.2.Activitatea proprie este desfăşurată astfel 
încât lucrarea de executat să fie realizată în 
condiţiile cerute. 
 

 

GAMA DE VARIABILE 

Lucrări de executat: acordarea de consultanţă şi asistenţă tehnică în producţia de cereale, plante 
tehnice şi furaje. 
 

GHID PENTRU EVALUARE 

Cunoştinţe:  

-schema organizatorică şi raporturile ierarhice funcţionale specifice locului de muncă 
-componenţa echipelor de lucru pentru diferite tipuri de consultanţă 
-tipuri de consultanţă şi asistenţă tehnică acordată 
-fazele de desfăşurare a lucrărilor de consultanţă specifice şi a altor tipuri de activităţi care implică 
colaborarea cu alţi specialişti. 

Aptitudini/atitudini: 

-atenţie 
-responsabilitate 
-colegialitate 
-spirit de echipă 
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La evaluare se urmări: 

-modul în care se identifică rolul propriu în cadrul echipei în cazul unei consultanţe specifice  
-modul în care se desfăşoară activitatea proprie pe parcursul unei lucrări de consultanţă specifice 
-capacitate de analiză şi corelare a datelor 
-capacitate de evaluare obiectivă 
-atenţie 
-capacitate de decizie   
 

La evaluare se urmări: 

-modul în care se respectă raporturile de colaborare, operative şi funcţionale şi procedurile de 
comunicare 
-corectitudinea cu care se utilizează limbajul profesional 
-modul de adresare şi coerenţă în formularea ideilor 
-modul în care se soluţionează eventualele divergenţe apărute 
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UNITATEA 7 

COMUNICAREA LA LOCUL DE MUNCĂ 

Descriere: 

Unitatea include competenţele referitoare la comunicarea specifică activităţii de acordare a 
consultanţei tehnice. Unitatea se referă atât la comunicarea cu alţi specialişti din echipă, cât şi la 
comunicarea cu cei interesaţi în acordarea de consultanţă.  
 

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 

1.Transmite şi primeşte informaţii 
 

1.1.Comunicarea este realizată numai cu persoane 
ce au aceleaşi atribuţii în cadrul activităţilor cu 
respectarea raporturilor ierarhice, operative şi 
funcţionale. 
1.2.Metoda de comunicare folosită este 
corespunzătoare procedurilor interne şi permite o 
transmitere rapidă şi corectă a informaţiilor. 
1.3.Informaţiile transmise sunt reale, complete şi 
exprimate în limbajul specific locului de muncă. 
 

2.Participă la discuţii pe teme 
profesionale 

2.1.Problemele profesionale sunt discutate şi 
rezolvate printr-un proces acceptat de toţi membrii 
grupului. 
2.2.Punctele de vedere proprii sunt argumentate 
clar şi sunt exprimate fără reţinere. 
2.3.În cadrul discuţiilor în grup este respectat 
dreptul la opinie al celorlalţi participanţi. 
2.4.Divergenţele apărute sunt rezolvate cu calm, 
înţelegere şi atenţie. 
 

 

GAMA DE VARIABILE 

Persoane fizice autorizate: colegi de muncă cu care se află în relaţii funcţionale, specialişti în 
diferite domenii. 
Forme de comunicare: verbală, scrisă. 
 

GHID PENTRU EVALUARE 

Cunoştinţe:  

-schema organizatorică şi legăturile ierarhice, operative şi funcţionale 

-procedurile interne de comunicare specifice locului de muncă 
-tehnologia de specialitate 
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Aptitudini/atitudini: 
 
-iniţiativă 
-deschidere 
-capacitate de analiză şi corelare a datelor 
-capacitate de evaluare obiectivă 
-atenţie 
-capacitate de decizie   
 

La evaluare se urmări: 

-modul în care se respectă raporturile de colaborare, operative şi funcţionale şi procedurile de 
comunicare cu fermierii 
-corectitudinea cu care se utilizează limbajul profesional 
-modul de adresare şi coerenţă în formularea ideilor 
-modul în care se soluţionează eventualele cazuri apărute 
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UNITATEA 8 

APLICAREA N.P.M. ŞI N.P.S.I. 

Descriere 

Unitatea se referă la aplicarea şi respectarea N.P.M. şi N.P.S.I. pe durata desfăşurării tuturor 
activităţilor specifice ocupaţiei de consultant tehnic în producţia de cereale, plante tehnice şi furaje. 
Unitatea presupune utilizarea echipamentelor de protecţie e muncii în condiţii de necesitate. 
 

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 

1.Aplică normele de protecţie a 
muncii  
 

1.1.Legislaţia şi normele de protecţie a muncii 
sunt însuşite în conformitate cu specificul locului 
de muncă. 
1.2.Echipamentul de protecţie din dotare este 
utilizat corect. 
1.3.Echipamentul de protecţie este întreţinut şi 
păstrat în condiţii de siguranţă conform normelor 
în vigoare. 
1.4.Activitatea specifică este desfăşurată cu 
respectarea permanentă a normelor de protecţia 
muncii. 
 

2.Aplică normele de prevenire şi 
stingere a incendiilor  

 

2.1.Activitatea specifică este efectuată în condiţii 
de securitate şi în conformitate cu normele P.S.I. 
în vigoare. 
2.2.Echipamentele de stingere a incendiilor din 
dotare sunt utilizate cu rapiditate şi competenţă 
pentru eliminarea pericolelor. 
 

3.Aplică proceduri de urgenţă şi 
evacuare  

3.1.Măsurile de urgenţă şi de evacuare sunt 
aplicate cu rapiditate, corectitudine şi luciditate 
respectând procedurile interne. 
3.2.Primul ajutor este acordat rapid, 
corespunzător cu tipul accidentului. 
 

 

GAMA DE VARIABILE 

Echipamentul de stingere a incendiilor: hidranţi, extinctoare, nisip, găleţi, furtun pentru apă. 
Truse pentru prim ajutor şi feşe, pansamente sterile, alcool, medicamente. 

 

GHID PENTRU EVALUARE 

Cunoştinţe:  
-normele de protecţia muncii şi normele de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţii de 
producţie în cultura mare 
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-sistemele de avertizare, sistemele de amplasare a punctelor pentru prevenirea şi stingerea 
incendiilor 
-noţiuni pentru acordarea primului ajutor 
 
Aptitudini/atitudini: 
-atenţie 
-capacitate de decizie   
-abilitate 
 
La evaluare se urmări: 
-corectitudinea cu care sunt respectate normele de protecţia muncii şi normele de prevenire şi de 
stingere a incendiilor în toate etapele de activitate 
-corectitudinea şi promptitudinea cu care se acţionează în caz de accident 
-capacitatea de decizie şi de reacţie în situaţii neprevăzute 
 
 


