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3. Descrierea ocupaţiei
Descrierea ocupaţiei:
1) Contextul ocupaţiei
Ocupaţia CRESCĂTOR DE PĂSĂRI se practică în sistem de creştere gospodăresc, semi-intensiv
sau intensiv. Funcţiile majore şi activităţile specifice se regăsesc parţial în sistemul gospodăresc şi
semi-intensiv de creştere şi în totalitate în complexele avicole.
În general, complexele avicole au două sectoare:
 Sector de reproducţie cu:
- hale de părinţi adulţi (PA) cu perioada de creştere de la 21 la 64 săptămâni, femele
şi masculi. În aceste hale se produc ouăle de incubaţie
- hale de tineret părinţi (TP) cu perioada de creştere de la o zi la 20 săptămâni femele
şi masculi. În aceste hale se obţine tineretul de reproducţie bun pentru ouat şi
masculii corespunzători.
 Sectorul de producţie industrială a păsărilor cu:
- hale de broiler, cu perioada de creştere 1-42 zile care are ca rezultat puiul de carne
destinat sacrificării pentru consum
- hale de puicuţe pentru ouă cu perioada de creştere de la o zi la 16-18 săptămâni şi
care are ca rezultat şi găini adulte (ouătoare)
Competenţele fundamentale, comune pentru toate sectoarele de activitate, de a lucra în echipă şi
de a comunica interactiv, atât cu colegii din grup, cât şi cu personalul de conducere, ajută la
desfăşurarea optimă a activităţilor.
Însuşirea competenţelor generale, specifice ocupaţiilor din creşterea păsărilor pentru carne şi ouă,
au ca rezultat aplicarea eficientă şi responsabilă a normelor de securitate şi sănătate în muncă şi
protecţia mediului, pentru desfăşurarea activităţilor în condiţii de securitate maximă, precum şi
realizarea la termen a lucrărilor repartizate prin organizarea corectă a activităţilor unităţilor de
procesare a cărnii de pasăre.
Igiena şi siguranţa alimentară au o importanţă deosebită în activitatea crescătorului de păsări, o
atenţie permanentă acordându-se igienei produselor, a locului de muncă, igienei individuale şi a
echipamentului de lucru, pe toată durata şi în toate etapele procesului tehnologic în vederea
realizării produselor sigure şi de bună calitate.
Ocupaţia presupune relaţii de colaborare cu membrii echipelor de deservire în zootehnie, cât şi
relaţii de subordonare faţă de conducătorii locurilor de muncă.
Pe lângă operaţiile pe car le execută, crescătorul de păsări trebuie să aibă cunoştinţe şi despre:
- prevederile legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul
situaţiilor de urgenţă
- normele de protecţie a mediului
- condiţiile de calitate a lucrărilor executate
2) Procesul de lucru
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Procesul de lucru în cazul unui Crescător de păsări este corespunzător activităţilor pe care le
desfăşoară, care sunt descrise în cadrul competenţelor specifice ocupaţiei.
3) Lista funcţiilor majore
-

aprovizionarea cu materii prime şi materiale specifice
creşterea păsărilor de reproducţie, tineret părinţi
exploatarea păsărilor de reproducţie adulţi părinţi
îngrijirea puicuţelor hibride pentru ouă consum
exploatarea găinilor ouătoare adulte
creşterea puilor pentru carne
creşterea raţelor şi gâştelor
creşterea prepeliţelor
creşterea fazanilor
creşterea struţilor
4) Alte informaţii relevante

Ocupaţia implică o bună rezistenţă la condiţiile de lucru dificile, care se referă la: lucrul în
picioare, zgomot, efort fizic. De asemenea, trebuie respectate atât standardele de protecţie a
mediului şi de securitate şi sănătate în muncă, cât şi normele generale de protecţia muncii şi
normele specifice de sănătate şi bunăstare a animalelor
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4. Lista unităţilor de competenţă
Unităţile de competenţe cheie

Cod de referinţă

Titlul unităţii 1: Comunicare în limba maternă
Titlul unităţii 2: Competenta de a învăţa
Titlul unităţii 3: Competenţe sociale şi civice
Titlul unităţii 4: Competenţe informatice
Unităţile de competenţe generale

Cod de referinţă

Titlul unităţii 1: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi
securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
Titlul unităţii 2: Aplicarea normelor de protecţia mediului şi a păsărilor
Titlul unităţii 3: Aplicarea procedurilor de calitate
Unităţile de competenţe specifice

Cod de referinţă

Titlul unităţii 1:Organizarea activităţii proprii
Titlul unităţii 2: Completarea documentelor specifice
Titlul unităţii 3: Creşterea păsărilor de reproducţie, tineret părinţi
Titlul unităţii 4: Exploatarea păsărilor de reproducţie adulte părinţi
Titlul unităţii 5: Îngrijirea puicuţelor hibride pentru ouă consum
Titlul unităţii 6: Exploatarea găinilor ouătoare adulte
Titlul unităţii 7: Creşterea puilor pentru carne
Titlul unităţii 8: Creşterea raţelor şi gâştelor
Titlul unităţii 9: Creşterea prepeliţelor
Titlul unităţii 10: Creşterea fazanilor
Titlul unităţii 11: Creşterea struţilor
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Titlul unităţii:
1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă
şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
(unitate generală)
Descrierea unităţii de competenţă
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare aplicării corecte a prevederilor legale referitoare la
sănătatea, securitatea în muncă şi situaţiile de urgenţă, în scopul evitării producerii accidentelor, reducerii
factorilor de risc, acordării de prim ajutor şi intervenţii în cazul situaţiilor de urgenţă.
Criteriile de realizare din punctul Criteriile de realizare din punctul
Elemente de competenţă
de vedere al deprinderilor
de vedere al cunoştinţelor
practice necesare
necesare
1. Implementează prevederile legale 1.1. Însuşirea normelor referitoare la Persoana supusă evaluării
în domeniul sănătăţii şi securităţii
sănătatea şi securitatea în
demonstrează că ştie şi înţelege:
muncii şi situaţiilor de urgenţă
muncă este realizată prin
- NSSM pentru executarea
participarea la instruiri
lucrărilor cu utilaje şi
periodice, pe teme specifice
echipamente din industria
locului de muncă
alimentară
1.2. Echipamentul de lucru şi şi
- Proceduri şi reglementări pentru
protecţie, specific activităţilor
lucrări specifice locului de muncă
de la locul de muncă este
- Specificul locului de muncă şi
asigurat conform prevederilor
lucrărilor desfăşurate
legale
- Proceduri pentru situaţii de
1.3. Mijloacele de protecţie şi de
urgenţă
intervenţie sunt verificate, în
- Pericole posibile pentru lucrul cu
ceea ce priveşte starea lor
utilaje şi echipamente diferite în
tehnică şi modul de păstrare
condiţii de lucru diferite:
conform cu recomandările
umiditate, ventilaţie, temperatură
producătorului şi adecvat
- Particularităţile şi configuraţia
procedurilor de lucru specifice
locului de muncă
1.4. Situaţiile de pericol sunt
- Reglajele corespunzătoare
diferitelor regimuri de
identificate şi analizate în
funcţionare a utilajelor şi
scopul eliminării imediate
echipamentelor
1.5. Situaţiile de pericol, care nu pot
fi eliminate imediat sunt
- Măsurile de tehnica securităţii şi
reportate persoanelor abilitate în
protecţia muncii la executarea
luarea deciziilor
mecanizată a lucrărilor care

Coduri de referinţă

NIVELUL UNITĂŢII
2

Criteriile de realizare din punctul
de vedere al atitudinilor necesare
- Procedurile de lucru şi
prevederile legale referitoare la
sănătate şi securitate în muncă se
aplică cu rigurozitate
- Factorii de risc se identifică cu
atenţie
- Influenţa factorilor de risc se
diminuează cu profesionalism
- Măsurile de evacuare în situaţii
de urgenţă se aplică cu
meticulozitate
- Accidentul semnalat se anunţă
serviciilor de specialitate cu
operativitate
- Procedurile de evitare a riscurilor
sau de diminuare a acestora se
cunosc şi se aplică cu
profesionalism
- Diagnosticarea riscurilor se
realizează până la identificarea
cauzelor
- Reducerea factorilor de risc se
face cu promptitudine
- Măsurile şi procedurile de
urgenţă şi de evacuare se aplică
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2. Reduce factorii de risc

3. Respectă procedurile de urgenţă
şi de evacuare

2.1. Identificarea factorilor de risc
este realizată în funcţie de
particularităţile locului de
muncă
2.2. Raportarea factorilor de risc
este făcută pe cale orală sau
scrisă conform procedurilor
interne
2.3. Înlăturarea factorilor de risc
este făcută conform
reglementărilor în vigoare
3.1. Accidentul este semnalat, cu
promptitudine, personalului
specializat şi serviciilor de
urgenţă
3.2. Măsurile de evacuare în situaţii
de urgenţă sunt aplicate corect,
respectând procedurile specifice
3.3. Măsurile de prim ajutor sunt
aplicate în funcţie de tipul
accidentului.

prezintă risc de accidente prin:
alunecare pe pardoseli,
electrocutare, accidente prin
prinderea mâinii de către
organele în mişcare, pornirea şi
oprirea utilajelor suprasarcină,
întreruperi de energie, zgomot,
praf, întreruperi, trepidaţii etc.
- Măsuri de evitare a riscurilor sau
de contracarare a apariţiei
acestora.
- Persoana ocupantă a postului
demonstrează că ştie şi cunoaşte
reglementările şi procedurile de
urgenţă şi evacuare în caz de
necesitate şi în deferite contexte
de manifestare
- Folosirea truselor/instrumentelor,
procedurilor, acţiunilor de prim
ajutor sunt cunoscute şi aplicate
corespunzător reglementărilor şi
cerinţelor în vigoare

cu operativitate şi meticulozitate.
- Procedurile de urgenţă şi de
evacuare se respectă cu simţ de
răspundere

Gama de variabile:
Documentaţie de referinţă: legea securităţii şi sănătăţii în muncă, NSSM şi în domeniul situaţiilor de urgenţă, regulament de ordine interioară (ROI),
fişa postului, plan prevenire şi protecţie, proceduri interne specifice locului de muncă, tematică, instruiri, etc.
Riscuri: pericol de lovire pe căi de circulaţie, cădere de obiecte şi materiale de la înălţime, risc de alunecare, pericol de tăiere cu scule şi unelte conţinând
părţi metalice/ascuţite, arsuri, etc.
Factori de risc: referitori la sarcina de muncă, executant, mediul de muncă, procesul tehnologic.
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Particularităţile locului de muncă: pardoseli alunecoase, umiditatea ridicată a aerului, temperaturi oscilante, condiţii de luminozitate.
Activităţi specifice:
- aprovizionarea cu materii prime şi materiale specifice
- creşterea păsărilor de reproducţie, tineret părinţi
- exploatarea păsărilor de reproducţie adulţi părinţi
- îngrijirea puicuţelor hibride pentru ouă consum
- exploatarea găinilor ouătoare adulte
- creşterea puilor pentru carne
- creşterea raţelor şi gâştelor
- creşterea prepeliţelor
- creşterea fazanilor
- creşterea struţilor
Situaţii de urgenţă: accidente, cutremure, incendii, întreruperi ale alimentării cu energie, inundaţii, etc.
Aspecte relevante: lucrări în flux, afluire continuă de păsări, modalitatea de organizare a activităţilor, existenţa şi repartizarea căilor de acces, numărul
de participanţi în procesul de muncă şi distribuirea pe posturi de lucru, condiţiile de temperatură şi iluminare, etc.
Mijloacele de semnalizare:
- utilizate permanent: panouri (indicatoare, plăci), tabloul de bord al utilajelor şi echipamentelor, culori de securitate; etichete (pictograme, simbol de
culoare pe fond);
- utilizate ocazional: semnale luminoase, acustice, comunicare verbală (pentru atenţionare asupra unor evenimente periculoase, chemare sau apel al
persoanelor pentru o acţiune specifică sau evacuare de urgenţă) etc.
Echipamentul individual de protecţie a muncii: mănuşi diverse, palmare, şorţuri, cizme, halate, pufoaice, şube, etc.
Persoane abilitate: şef de echipă, responsabili NSSM şi situaţii de urgenţă, medici, pompieri, etc.
Servicii abilitate: servicii de ambulanţă, pompieri, protecţie civilă etc.
Modalităţi de intervenţie: îndepărtarea accidentaţilor din zona periculoasă, degajarea locului pentru eliberarea accidentaţilor, anunţarea operativă a
persoanelor abilitate etc.
Tipuri de accidente: traumatisme mecanice produse prin electrocutare, cădere, lovire, tăiere, alunecare, pătrunderea corpurilor străine în ochi etc.
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Tehnici de evaluare recomandate:
-

Demonstraţie structurată (în condiţii de muncă simulate)
Test oral/Test scris
Rapoarte din partea altor persoane
Portofoliu de dovezi (realizări anterioare)
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Titlul unităţii:
2. Aplicarea normelor de protecţie a mediului
(unitate generală)
Descrierea unităţii de competenţă
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare în vederea aplicării corecte a normelor de protecţie a
mediului, în scopul diminuării riscurilor de mediu, precum şi a consumului de resurse naturale.
Criteriile de realizare din punctul Criteriile de realizare din punctul
Elemente de competenţă
de vedere al deprinderilor
de vedere al cunoştinţelor
practice necesare
necesare
1. Implementează la locul de muncă 3.1. Problemele de mediu, asociate
Persoana supusă evaluării
normele de protecţie a mediului
activităţilor desfăşurate, sunt
demonstrează că ştie şi înţelege:
specifice
identificate corect, în vederea
- Norme specifice de protecţie a
aplicării normelor de protecţie
mediului
3.2. Normele de protecţie a mediului - Legislaţie şi proceduri interne de
sunt însuşite, prin instructaje
urgenţă, specifice
periodice pe tot parcursul
- Particularităţile locului de muncă
executării lucrărilor
3.3. Normele de protecţia mediului
sunt aplicate corect, evitându-se
impactul nociv asupra mediului
înconjurător zonei de lucru
2. Acţionează pentru diminuarea
4.1. Aplicarea procedurilor de
riscurilor de mediu
recuperare a materialelor
refolosibile este realizată
adecvat specificului activităţilor
derulate
4.2. Reziduurile rezultate din
activităţile de pe locul de muncă
sunt manipulate şi depozitate,
conform procedurilor interne,
fără afectarea mediului
înconjurător
4.3. Intervenţia pentru aplicarea de
măsuri reparatorii a mediului
înconjurător este făcută în

Coduri de referinţă
NIVELUL UNITĂŢII
2
Criteriile de realizare din punctul
de vedere al atitudinilor necesare
- Problemele de mediu, asociate
activităţilor desfăşurate se
identifică cu atenţie
- Normele de protecţie a mediului
se însuşesc cu responsabilitate
- Eventualele riscuri, ce pot afecta
factorii de mediu de la locul de
muncă şi vecinătăţi, se anunţă cu
promptitudine, personalului
abilitat şi serviciilor de urgenţă
- Intervenţia pentru aplicarea de
măsuri reparatorii se desfăşoară
cu promptitudine
- Identificarea situaţiilor în care se
pot produce pierderi, necontrolate
de resurse naturale se face cu
responsabilitate
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3. Acţionează pentru diminuarea
consumului de resurse naturale

conformitate cu procedurile de
urgenţă şi legislaţia în vigoare
4.4. Intervenţia pentru aplicarea de
măsuri reparatorii este
desfăşurată, evitând agravarea
situaţiei deja create
3.1. Utilizarea resurselor naturale
este realizată judicios
3.2.Situaţiile în care se pot produce
pierderi de resurse naturale sunt
identificate corect
3.3.Acţiunea pentru diminuarea
pierderilor de resurse naturale
este desfăşurată permanent,
conform procedurilor specifice

Gama de variabile:
Documentaţie de referinţă: legea protecţiei mediului, norme de protecţia mediului, tehnologii de procesare, regulament de ordine interioară (ROI), fişa
postului, plan de prevenire şi protecţie, proceduri interne specifice locului de muncă, executarea lucrărilor în flux, tematică instruiri, etc.
Factori de mediu: apă, aer, sol, specii şi habitate naturale
Riscuri: poluarea apei, aerului, solului, degradarea biodiversităţii, etc.
Factori de risc ce acţionează asupra mediului:
- chimici: substanţe toxice, pesticide, medicamente, dezinfectante
- mecanici: vibraţii excesive ale echipamentelor tehnice; mişcări funcţionale ale echipamentelor; deplasări ale mijloacelor de transport sub efectul
gravitaţiei
- termici
- electrici
- biologici
- radiaţii
- gaze (inflamabile, explozive)
- alţi factori de risc ai mediului: lucrări care implică expunerea la pulberi în suspensie, în aer, lucrări care implică expunerea la aerosoli toxici
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Activităţi specifice:
- aprovizionarea cu materii prime şi materiale specifice
- creşterea păsărilor de reproducţie, tineret părinţi
- exploatarea păsărilor de reproducţie adulţi părinţi
- îngrijirea puicuţelor hibride pentru ouă consum
- exploatarea găinilor ouătoare adulte
- creşterea puilor pentru carne
- creşterea raţelor şi gâştelor
- creşterea prepeliţelor
- creşterea fazanilor
- creşterea struţilor
Instructaje periodice: zilnice, săptămânale, lunare sau la intervale stabilite prin instrucţiuni proprii, în funcţie de specificul condiţiilor de lucru
Persoane abilitate: şef de echipă, responsabili de mediu, pompieri, etc.
Servicii abilitate: servicii de ambulanţă, pompieri, protecţie civilă, etc.
Resurse naturale: apă, gaze, sol, resurse energetice, etc.
Tehnici de evaluare recomandate:
-

Demonstraţie structurată (în condiţii de muncă simulate)
Test oral/Test scris
Rapoarte din partea altor persoane
Portofoliu de dovezi (realizări anterioare)
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Titlul unităţii:
3. Aplicarea procedurilor de calitate
(unitate generală)

Descrierea unităţii de competenţă
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare aplicării procedurilor de calitate prin identificarea
cerinţelor de calitate specifice, asigurarea cerinţelor de calitate a lucrărilor executate şi a produselor obţinute,
verificarea performanţelor lucrărilor şi produselor şi remedierea defectelor constatate.
Criteriile de realizare din punctul de
Criteriile de realizare din
Elemente de competenţă
vedere al deprinderilor practice
punctul de vedere al
necesare
cunoştinţelor necesare
1. Identifică cerinţele de calitate
1.1. Cerinţele de calitate sunt identificate Persoana supusă evaluării
specifice
corect, prin studierea prevederilor
demonstrează că ştie şi înţelege:
referitoare la calitatea lucrărilor, din - Criterii şi reglementări
documentaţia tehnică
naţionale, standarde pe
1.2. Cerinţele de calitate sunt
culturi şi produse
identificate, pe baza indicaţiilor din - Metode standard de asigurare
fişele tehnologice pe culturi de pomi
a calităţii
şi arbuşti fructiferi şi lucrări
- Proceduri de lucru, proceduri
agricole,
de control, tehnologie de
1.3. Cerinţele de calitate sunt identificate
lucru, etc.
conform normelor privind abaterile - Proceduri tehnologice de
şi toleranţele admisibile la operaţiile
asigurare a calităţii
tehnologice de execuţie şi la
- Tehnologii de exploatare
produsele pomicole
- Tehnologii de control
2. Respectă procedurile de asigurare 2.1. Procedurile tehnice de asigurare a
a calităţii
calităţii sunt aplicate în funcţie de
tipul lucrării de executat
2.2. Procedurile tehnice de asigurare a
calităţii sunt aplicate permanent, pe
întreaga derulare a lucrărilor, în
vederea asigurării cerinţelor de
calitate specifice acestora
2.3. Procedurile tehnice de asigurare a
calităţii lucrărilor agricole şi
produselor obţinute sunt aplicate
respectând precizările din

Coduri de referinţă
NIVELUL UNITĂŢII
2

Criteriile de realizare din punctul
de vedere al atitudinilor necesare
- Cerinţele de calitate se identifică
cu atenţie şi responsabilitate
- Procedurile tehnice de asigurare a
calităţii se aplică cu
responsabilitate
- Verificarea calităţii lucrărilor
executate se realizează cu
responsabilitate
- Verificarea calităţii lucrărilor se
realizează cu exigenţă şi atenţie
- Eventualele defecte constatate se
remediază cu promptitudine şi
responsabilitate
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3. Verifică performanţele
lucrărilor/calitatea produselor
obţinute

4. Remediază defectele constatate

documentaţia tehnică specifică
3.1. Verificarea calităţii lucrărilor
executate este realizată la toate
lucrările agricole
3.2. Caracteristicile tehnice ale lucrărilor
realizate sunt verificate prin
compararea calităţii execuţiei cu
cerinţele de calitate impuse de
tehnologia de execuţie şi normele de
calitate specifice
3.3.Verificarea este realizată prin
aplicarea metodelor adecvate tipului
de lucrare executată şi
caracteristicilor tehnice urmărite
3.4.Verificarea calităţii fructelor este
realizată, utilizând corect
dispozitivele şi verificatoarele
specifice necesare condiţiilor de
calitate impuse de tehnologia de
cultură
4.1.Eventualele defecte constatate sunt
remediate permanent condiţiilor de
calitate impuse de tehnologia de
cultură pe parcursul derulării
lucrărilor
4.2.Defectele identificate sunt eliminate
prin depistarea şi înlăturarea
cauzelor care le generează
4.3.Lucrările executate îndeplinesc
condiţiile de calitate impuse de
tehnologia de execuţie şi normele de
calitate specifice
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Gama de variabile:
Cerinţe de calitate: caiete de sarcini, norme interne, criterii şi reglementări interne, criterii şi reglementări naţionale, standarde tehnice, alte specificaţii.
Tipul lucrării de executat: identificarea cerinţelor de calitate, aplicarea procedurilor tehnice de asigurare a calităţii, verificarea calităţii lucrărilor
executate, remedierea defectelor constatate.
Activităţi desfăşurate:
- aprovizionarea cu materii prime şi materiale specifice
- creşterea păsărilor de reproducţie, tineret părinţi
- exploatarea păsărilor de reproducţie adulţi părinţi
- îngrijirea puicuţelor hibride pentru ouă consum
- exploatarea găinilor ouătoare adulte
- creşterea puilor pentru carne
- creşterea raţelor şi gâştelor
- creşterea prepeliţelor
- creşterea fazanilor
- creşterea struţilor
Documentaţia tehnică specifică: proceduri de lucru, proceduri de control, tehnologie de lucru, specificaţii tehnice, etc.
Calitatea execuţiei se referă la: aspect, dimensiuni, grad de curăţire, grad de finisare, formă, calitate material biologic, compoziţie chimică a cărnii,
caracteristici alimentare, etc.
Metode de verificare a calităţii execuţiei: vizual, dimensional, analiză chimică, etc.
Defecte posibile: aspectul cărnii, abateri dimensionale, caracteristici fizico-chimice necorespunzătoare.
Caracteristici tehnice urmărite: corectitudinea execuţiei din punct de vedere al tehnologiei, aspectului şi calităţii cărnii.
Dispozitive/verificatoare pentru controlul şi verificarea calităţii lucrărilor efectuate: aparatură de laborator, cântare, termometre, umidometre,
aparate pentru măsurarea microclimatului, etc.
Cauze care generează defecte: utilaje necorespunzătoare, materiale necorespunzătoare, nerespectarea tehnologiei de lucru, documentaţie incompletă,
scule necorespunzătoare, diverse erori umane, etc.
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Tehnici de evaluare recomandate:
-

Demonstraţie structurată (în condiţii de muncă simulate)
Test oral/Test scris
Rapoarte din partea altor persoane
Portofoliu de dovezi (realizări anterioare)
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Titlul unităţii:
1. Organizarea activităţii proprii
(unitate specifică)

Descrierea unităţii de competenţă:
Unitatea cuprinde cunoştinţe şi deprinderi necesare identificării sarcinilor
proprii şi pregătirii locului de muncă
Criteriile de realizare din punctul
Elemente de competenţă
de vedere al deprinderilor
practice necesare
1. Identifică sarcinile proprii
1.1. Sarcinile proprii sunt defalcate
în ordinea priorităţilor faţă de
termenul final
1.2. Sarcinile proprii în domeniul
creşterii tineretului de
reproducţie părinţi sunt
identificate prin defalcarea
obiectivelor sectorului
1.3. Sarcinile în domeniul
exploatării păsărilor de
reproducţie adulte părinţi sunt
identificate în conformitate cu
specificul activităţii
1.4. Sarcinile în domeniul creşterii
puicuţelor hibride pentru ouă
consum sunt stabilite
corespunzător programului
stabilit
1.5. Sarcinile în domeniul
exploatării găinilor ouătoare
adulte sunt identificate în
conformitate cu planul de
producţie stabilit iniţial
1.6. Sarcinile în domeniul creşterii
puilor pentru carne sunt
identificate adecvat efectivelor

Coduri de referinţă

proprii, stabilirii etapelor activităţilor
Criteriile de realizare din punctul
de vedere al cunoştinţelor
necesare
Persoana supusă evaluării
demonstrează că ştie şi înţelege:
- Indicatorii de producţie şi
defalcarea lor pe luni, trimestre,
semestre şi an
- Obiectivele personale derivate
din obiectivele generale ale
fermei/exploataţiei
- Activităţile pe care trebuie să le
desfăşoare pentru atingerea
obiectivelor
- Sarcinile şi operaţiile ce trebuie
executate pentru realizarea
activităţilor
- Sistemul de evaluare a muncii
proprii
- Sistemul de salarizare a muncii
depuse
- Relaţiile cu alte persoane şi
compartimente pentru
îndeplinirea obiectivelor proprii
- Procesul de producţie în diferitele
sectoare de creştere şi exploatare
- Etapele de creştere şi exploatare
pentru fiecare categorie de păsări
- Duratele principalelor stadii de

NIVELUL UNITĂŢII
3
Criteriile de realizare din punctul
de vedere al atitudinilor necesare
- Sarcinile proprii se defalcă corect
- Sarcinile din domeniul creşterii
tineretului de reproducţie se
identifică cu atenţie
- Sarcinile în domeniul creşterii
puicuţelor hibride, a găinilor
ouătoare, a puilor pentru carne şi
a altor păsări se identifică cu
responsabilitate
- Etapele de desfăşurare a
activităţilor se stabilesc corect
- Graficul de desfăşurare a
activităţilor se stabileşte cu
promptitudine
- Locurile din diferite sectoare de
muncă se pregătesc cu atenţie
- Microclimatul se asigură cu
responsabilitate

SO AGR 10, Pagina 17 din 52

2. Stabileşte etapele activităţilor
proprii

3. Pregăteşte locul de muncă

planificate
1.7. Sarcinile în domeniul creşterii
altor specii de păsări sunt
identificate în raport de
specificul activităţii şi a
disponibilului de spaţiu adecvat
2.1. Etapele de desfăşurare a
activităţilor sunt stabilite în
conformitate cu specificul
activităţii şi a procedurilor
aplicate
2.2. Graficul de desfăşurare a
activităţilor este stabilit în
conformitate cu procedurile în
vigoare cu respectarea normelor
de timp
2.3. Etapele de desfăşurare a
activităţilor sunt stabilite
corespunzător fazelor
procesului tehnologic
2.4. Graficul de desfăşurare a
activităţilor este întocmit
adecvat dotării şi a
productivităţii acestuia şi a
procedurilor în vigoare
2.5. Graficele sunt întocmite adecvat
apariţiei unor eventuale situaţii
neprevăzute
3.1.Locul de muncă în sectorul de
reproducţie este pregătit
corespunzător cerinţelor
tehnologice şi necesităţilor
păsărilor privind dimensiunile
halelor
3.2.În sectorul de producere ouă
pentru consum locul de muncă

-

-

-

-

creştere şi exploatare pe specii,
rase şi categorii de păsări
Programul de producţie ce
trebuie realizat pe luni, trimestre
şi an
Randamentele şi capacităţile de
lucru ale utilajelor şi
echipamentelor
Sarcinile locului de muncă
Dotarea locului de muncă
Punctele cheie ale locului de
muncă
Fişa postului
Organizarea locului de muncă
Legăturile locului de muncă cu
alte elemente ale procesului de
producţie
Regulile de protecţie a muncii
specifice locului de muncă
Relaţiile de subordonare ale
locului de muncă
Relaţiile de cooperare ale locului
de muncă
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este pregătit corespunzător
cerinţelor tehnologice şi
necesităţilor păsărilor privind
compartimentarea
3.3.Sectorul de creştere a puilor de
carne este pregătit corespunzător
cerinţelor tehnologice şi
necesităţilor de spaţii şi sisteme
de hrănire a ale acestei categorii
de păsări
3.4.Locul de muncă în sectorul de
creştere şi exploatare a altor
specii de păsări este pregătit
corespunzător cerinţelor
tehnologice şi necesităţilor
adecvate speciilor
3.5.Microclimatul este asigurat
corespunzător speciei şi
categoriei de vârstă şi producţie
a păsărilor
Gama de variabile:
Specificul activităţii: creşterea tineretului de reproducţie, exploatarea păsărilor pentru reproducţie, creşterea puicuţelor hibride, exploatarea găinilor
ouătoare, creşterea puilor pentru carne.
Spaţii adecvate creşterii păsărilor: hale, hale compartimentate, cuşti de ouat.
Sisteme de creştere a păsărilor: sistem gospodăresc, creşterea pe aşternut, creşterea în baterii.
Activităţi desfăşurate: hrănire, adăpare, igienizare, distribuirea aşternutului, amenajarea cuibarelor, strângerea ouălor, aplicarea de măsuri sanitarveterinare, asigurarea microclimatului adecvat speciei şi vârstei păsărilor.
Tehnici de evaluare recomandate:
- Demonstraţie structurată (în condiţii de muncă simulate)
- Test oral/Test scris
- Rapoarte din partea altor persoane
- Portofoliu de dovezi (realizări anterioare)
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Titlul unităţii:
2. Completarea documentelor specifice
(unitate specifică)

Descrierea unităţii de competenţă:
Unitatea cuprinde cunoştinţe şi deprinderi necesare identificării documentelor specifice completării documentelor
şi asigurării circulaţiei documentelor
Criteriile de realizare din punctul Criteriile de realizare din punctul
Elemente de competenţă
de vedere al deprinderilor
de vedere al cunoştinţelor
practice necesare
necesare
1. Identifică documente specifice
1.1. Documentele specifice tipizate
Persoana supusă evaluării
sunt identificate în funcţie de
demonstrează că ştie şi înţelege:
specificul activităţilor
- Tipurile de documente tipizate
1.2. Documentele netipizate sunt
- Tipurile de documente netipizate
stabilite în funcţie de activităţile
(interne)
interne adecvate operaţiunilor
- Necesităţile de informare proprii
specifice
şi ale superiorilor
1.3. Documentele specifice sunt
- Necesităţile de raportare a
îmbunătăţite corespunzător
elementelor producţiei legate de
necesităţilor procesului de
locul de muncă: efective, consum
producţie
de furaje, mortalităţi, alte
consumuri materiale, consumul
2. Completează documentele
2.1. Instruirea cu privire la
de forţă de muncă, programe de
conţinutul şi modul de
producţie, grafice de livrare,
completare a documentelor
evidenţa tratamentelor sanitaridentificate este realizată
veterinare, evidenţa producţiei,
adecvat specificului activităţii
etc.
2.2. Sursele de culegere a datelor şi
- Cerinţele de informaţii cu privire
informaţiilor sunt identificate
la locul de muncă
conform specificului proceselor
- Sursele de culegere a
de producţie derulate
informaţiilor
2.3. Completarea documentelor este
- Modalităţile simple de prelucrare
realizată în timp util conform
a datelor şi informaţiilor
sistemului informaţional al
- Completarea diferitelor
unităţii /exploataţiei
documente tipizate şi netipizate
3. Asigură circulaţia documentelor
3.1. Circulaţia documentelor pe
Legătura dintre informaţiile
verticală este realizată

Coduri de referinţă
NIVELUL UNITĂŢII
3
Criteriile de realizare din punctul
de vedere al atitudinilor necesare
- Documentele specifice tipizate se
identifică corect
- Documentele netipizate se
stabilesc cu atenţie
- Documentele se îmbunătăţesc cu
profesionalism
- Instruirea se realizează corect
- Sursele de culegere a datelor se
identifică cu atenţie
- Completarea documentelor se
realizează cu responsabilitate
- Circulaţia documentelor pe
verticală se realizează cu
operativitate
- Circulaţia documentelor pe
verticală se realizează cu atenţie
- Timpul de transmitere se respectă
cu rigurozitate
- Circuitul documentelor se
stabileşte cu responsabilitate
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corespunzător procedurilor
interne
3.2. Circulaţia documentelor pe
orizontală este realizată
corespunzător procedurilor
prevăzute în sistemul
informaţional al unităţii
3.3. Timpul de transmitere şi
recepţionare a documentelor pe
orizontală şi pe verticală este
respectat conform specificului
proceselor de producţie în
derulare
3.4. Circuitul documentelor este
stabilit corespunzător
condiţiilor de păstrare impuse
prin norme interne

-

-

-

-

locului de muncă şi sistemul
informaţional al
unităţii/exploataţiei
Procedurile de circulaţie a
documentelor între
compartimente şi persoane
Procedurile de aprobare/semnare
a documentelor
Importanţa informaţiilor din
documente pentru diferite
niveluri ierarhice
Necesitatea creşterii vitezei de
circulaţie a documentelor pentru
adoptarea la timp a deciziilor la
diferite niveluri ierarhice
Noţiuni privind circulaţia
documentelor în sistem electronic

Gama de variabile:
Documente specifice: note de transfer, fişe de recepţie, note de cântar, procese verbale de predare-primire, rapoarte de activităţi, bonuri de consum, acte
de mortalitate, grafice de livrare, evidenţa tratamentelor sanitar – veterinare.
Tipuri de documente: pe hârtie, pe suport electronic, cu instrucţiuni de completare, cu verificarea completării de către şeful ierarhic.
Tipul documentelor după periodicitatea informaţiilor: zilnice, săptămânale, lunar, trimestriale, anuale.
Circulaţia documentelor: de la locul producerii la semnare, către beneficiarul documentului, de la un compartiment la altul.
Tehnici de evaluare recomandate:
- Demonstraţie structurată (în condiţii de muncă simulate)
- Test oral/Test scris
- Rapoarte din partea altor persoane
- Portofoliu de dovezi (realizări anterioare)
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Titlul unităţii:
3. Creşterea păsărilor de reproducţie, tineret părinţi
(unitate specifică)
Descrierea unităţii de competenţă:
Unitatea cuprinde cunoştinţe şi deprinderile necesare pregătirii halelor pentru populare, a primirii puilor de o zi
părinţi, asigurării hrănirii şi adăpării tineretului părinţi, asigurării microclimatului în hală, urmăririi parametrilor de
creştere a tineretului de reproducţie şi depopulării halei
Criteriile de realizare din punctul Criteriile de realizare din punctul
Elemente de competenţă
de vedere al deprinderilor
de vedere al cunoştinţelor
practice necesare
necesare
1. Pregăteşte halele pentru populare 1.1. Operaţia de dezinfecţie a
Persoana supusă evaluării
halelor şi padocurilor este
demonstrează că ştie şi înţelege:
realizată corespunzător
- Tipuri de dezinfecţie profilactică
procedurilor specifice şi
şi de necesitate
agenţilor microbieni depistaţi
- Etapele dezinfecţiei: curăţarea
1.2. Lucrarea de dezinsecţie a
mecanică; curăţarea sanitară;
halelor şi padocurilor este
dezinfecţia propriu-zisă
executată corespunzător
- Metode de dezinfecţie: metode
normelor şi instrucţiunilor în
chimice; metode fizice
vigoare raportată la specificul
- Substanţe pentru dezinfecţie şi
dăunătorilor
modul de folosire a acestora
1.3. Deratizarea halelor şi
- Tipuri de dezinsecţie: profilactică
padocurilor este executată
şi curentă
conform normelor şi
- Metode de dezinsecţie
instrucţiunilor specifice
- Substanţe de dezinsecţie şi reguli
de utilizare
2. Primeşte puii de o zi părinţi
2.1. Hala care primeşte puii de o zi
- Combaterea insectelor pe cale
este pregătită din punct de
biologică
vedere al instalaţiilor specifice
- Sistemul de creştere pe aşternut
dein dotare
şi în baterii
2.2. Puii de o zi sunt trataţi
corespunzător fazei de populare - Eşalonarea lucrărilor în perioada
dintre două serii de puicuţe pe
conform recomandărilor
zile şi operaţii
specialiştilor
Echipamentele de hală
2.3. Popularea halei este realizată cu
- Punerea în funcţie a instalaţiilor
respectarea condiţiilor

Coduri de referinţă
NIVELUL UNITĂŢII
3

Criteriile de realizare din punctul
de vedere al atitudinilor necesare
- Operaţia de dezinfecţie a halelor
se realizează cu responsabilitate
- Lucrarea de dezinsecţie se
execută corect
- Deratizarea halelor se execută cu
responsabilitate
- Hala care primeşte puii de o zi se
pregăteşte cu rigurozitate
- Puii de o zi se tratează cu atenţie
- Popularea halei se realizează cu
operativitate
- Regulile sanitar-veterinare se
aplică cu responsabilitate
- Instalaţiile de furajare se pun în
funcţiune corect
- Instalaţiile de adăpare se asigură
cu operativitate
- Programul de hrănire se respectă
cu rigurozitate
- Reţetele de furajare se asigură
corect
- Temperatura în hală se asigură cu
atenţie
- Umiditatea în hală se stabileşte
corect
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3. Asigură hrănirea şi adăparea
tineretului părinţi

4. Asigură microclimatul în hală

programului de populare
2.4. Regulile sanitar veterinare
prevăzute în procedurile interne
şi reglementările în vigoare sunt
aplicate în hală şi în afara
acesteia
3.1.Instalaţiile de furajare sunt puse
în funcţiune corespunzător
tehnologiei şi procedurilor
interne de hrănire
3.2.Instalaţiile de adăpare sunt
asigurate în stare permanentă de
funcţionare
3.3.Programul de hrănire şi de
adăpare este respectat
corespunzător tehnologiei de
creştere
3.4.Reţetele de furajare sunt
asigurate în compoziţia
corespunzătoare stadiului de
creştere
4.1. Temperatura în hală este
asigurată corespunzător
tehnologiei de creştere
4.2. Umiditatea în hală este stabilită
în limitele acceptabile
categoriei de păsări
4.3. Ventilaţia este asigurată în
funcţie de dotarea existentă
4.4. Iluminarea în halele de păsări
ouătoare este realizată adecvat
anotimpului la parametrii
tehnologici normali
corespunzător categoriei de
tineret

-

-

-

-

-

de microclimat, de adăpare şi de
hrănire
Particularităţile populării în
baterii de 3-4 etaje
Influenţa nerespectării cerinţelor
de temperatură, curenţi de aer,
umiditate relativă ş.a.
Parametrii de calitate la aparatele
de sortare, sexare ş.a.
Vaccinările recomandate de
serviciul sanitar-veterinar
Observarea comportării puilor de
o zi după introducerea în hală
Tehnologia specifică diferitelor
rase, tipuri de adăposturi şi
sisteme de creştere
Programul de furajare, sporul de
creştere în greutate şi consumul
de furaje pe diferite vârste de
creştere
Corelaţia dintre consumul de
furaje şi consumul de apă
Aprecierea stării tehnice de
funcţionare a utilajelor şi
echipamentelor şi executarea
principalelor reglaje ale acestora
Valoarea nutritivă a nutreţurilor
combinate
Reţete furajere pentru diferite
rase şi hibrizi şi stadii de creştere
Consumuri specifice de furaje şi
apă
Ergonomia de producţie şi
ergonomia de corecţie pentru
îmbunătăţirea ventilaţiei şi
iluminatului

- Ventilaţia se asigură cu
responsabilitate
- Iluminarea se realizează corect
- Curba de creştere în greutate se
realizează corect
- Erorile de sexare se remediază cu
atenţie
- Creşterea în greutate se
realizează corect
- Puicuţele se trec cu
responsabilitate în categoria de
găini ouătoare
- Puicuţele se transferă cu atenţie
în hala de găini ouătoare
- Hala se lasă liberă cu
promptitudine
- Principiul depopulării totale se
aplică cu responsabilitate
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5. Urmăreşte parametrii de creştere
a tineretului de reproducţie

6. Depopulează hala

5.1.Curba de creştere în greutate
este realizată corespunzător
performanţelor fiecărui hibrid
5.2.Erorile de sexare sunt remediate
corespunzător procedurilor
aplicate în timp util
5.3.Creşterea în greutate este
realizată în concordanţă cu
asigurarea consumului de furaje,
reţeta utilizată şi a măsurilor
sanitar-veterinare aplicate
5.4.Puicuţele sunt trecute în
categoria găini ouătoare
corespunzător parametrilor
realizaţi
6.1.Puicuţele sunt transferate în hala
de găini ouătoare la atingerea
parametrilor din tehnologia de
creştere
6.2.Hala este lăsată liberă o perioadă
determinată pentru luarea
măsurilor sanitar-veterinare
corespunzătoare normelor şi
procedurilor interne
6.3.Principiul depopulării totale este
aplicat la transferarea puicuţelor
în hala de găini ouătoare

- Poluarea aerului în halele de
păsări; parametrii de poluare cu
bioxid de carbon
- Poluarea prin produşii de excreţie
a păsărilor
- Noxele din adăpostul de păsări
ouătoare şi metodele de reducere
şi eliminare a acestora
- Efectul microclimatului asupra
producţiei de ouă
- Tehnologia de creştere a
puicuţelor pentru ouă consum în
sistemele practicate în gospodării
şi complexe
- Operaţiile de manevrare a
echipamentelor şi utilajelor din
hală
- Parametrii de creştere pe
săptămâni de la intrarea în hală
până la trecerea la categoria de
găini ouătoare
- Tipuri de reţete de furajare
- Operaţiile de întreţinere a
adăpostului corespunzător
cerinţelor sanitar-veterinare şi
fiziologice ale păsărilor
- Metode şi tehnici de identificare
a nevoilor de sexare
- Tehnologia de depopulare a halei
- Tehnici şi procedee de manevrare
a păsărilor
- Măsuri şi reguli de eliminare sau
diminuare a stresului păsărilor
- Parametrii tehnici şi fiziologici la
care puicuţele trec în categoria de
găini ouătoare
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- Documentele care trebuie
întocmite la transferul păsărilor
de la o categorie la alta
Gama de variabile:
Pregătirea halelor pentru populare prin: curăţare mecanică, spălare, dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare
Tipuri de dezinfecţie: profilactică şi de necesitate.
Operaţiile de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare a halelor care se pregătesc pentru populare se fac cu echipamente şi substanţe de o largă gamă
constructivă şi funcţională şi după proceduri reglementate.
Metode de dezinfecţie: chimice şi fizice
Instalaţii din hale:
- de climatizare – ventilaţie
- de iluminat
- de hrănire – hrănitoare, buncăre, transportoare
- de adăpat: adăpători speciale corespunzător vârstei.
Puii de o zi la preluare pentru popularea halelor sunt trataţi prin: sortare, sexare, tăierea ciocului şi vaccinare.
Puicuţele de o zi dintr-o hală provin de la o singură staţie de incubaţie şi sunt de aceeaşi rasă.
Parametrii performanţi ai puicuţelor: precocitatea, producţia de ouă, randamentul la sacrificare, rezistenţa la boli, procentul de mortalitate.
Curba de creştere în greutate trebuie să fie continuu ascendentă. Se determină prin cântărirea periodică a unor loturi de puicuţe.
Tehnici de evaluare recomandate:
- Demonstraţie structurată (în condiţii de muncă simulate)
- Test oral/Test scris
- Rapoarte din partea altor persoane
- Portofoliu de dovezi (realizări anterioare)
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Titlul unităţii:
4. Exploatarea păsărilor de reproducţie adulte părinţi
(unitate specifică)
Descrierea unităţii de competenţă
Unitatea cuprinde cunoştinţe şi deprinderi necesare pregătirii halelor pentru populare, primirii tineretului de
reproducţie părinţi, supravegherii acomodării puicuţelor la intrarea în ouat, realizării hrănirii şi adăpării păsărilor
adulte, asigurării microclimatului în adăpost, urmăririi parametrilor producţiei de ouă şi depopulării halei.
Criteriile de realizare din punctul Criteriile de realizare din punctul
Elemente de competenţă
de vedere al deprinderilor
de vedere al cunoştinţelor
practice necesare
necesare
1. Pregăteşte halele pentru populare 1.1. Operaţia de dezinfecţie a
Persoana supusă evaluării
halelor şi padocurilor este
demonstrează că ştie şi înţelege:
realizată corespunzător
- Tipuri de dezinfecţie profilactică
sistemului specific de creştere şi
şi de necesitate
a agenţilor microbieni
- Etapele dezinfecţiei: curăţarea
identificaţi
mecanică; curăţarea sanitară;
1.2. Dezinsecţia halelor şi
dezinfecţia propriu-zisă
padocurilor este executată
- Metode de dezinfecţie: metode
corespunzător normelor şi
chimice; metode fizice
instrucţiunilor în vigoare astfel
- Substanţe pentru dezinfecţie şi
încât insectele şi acarienii să fie
modul de folosire a acestora
distruşi
- Tipuri de dezinsecţie: profilactică
1.3. Halele şi padocurile sunt
şi curentă
deratizate conform normelor şi
- Metode de dezinsecţie
instrucţiunilor specifice astfel
- Substanţe de dezinsecţie şi reguli
încât rozătoarele să fie distruse
de utilizare
2. Primeşte tineretul de reproducţie
2.1. Hala de primire a tineretului de - Combaterea insectelor pe cale
biologică
părinţi
reproducţie părinţi este pregătită
- Sistemul de creştere pe aşternut
din punct de vedere al
şi în baterii
instalaţiilor de climatizare a
- Eşalonarea lucrărilor de
sistemului de adăpare şi a
întreţinere pe perioada de
echipamentelor
exploataţie
2.2. Montarea cuibarelor şi
- Construcţia, funcţionarea şi
funcţionalitatea acestora sunt
reglarea echipamentelor din hală
realizate conform tipului

Coduri de referinţă
NIVELUL UNITĂŢII
2

Criteriile de realizare din punctul
de vedere al atitudinilor necesare
- Operaţia de dezinfecţie se
realizează cu responsabilitate şi
atenţie
- Dezinsecţia padocurilor se
execută cu simţ de răspundere
- Halele şi padocurile se
deratizează cu responsabilitate
- Hala de primire a tineretului se
pregăteşte cu rigurozitate
- Montarea cuibarelor se realizează
corect
- Popularea halei se efectuează cu
operativitate
- În hală şi în afara acesteia se
respectă cu responsabilitate
regulile sanitar-veterinare
- Acomodarea puicuţelor se
realizează cu atenţie
- Densitatea păsărilor se asigură
corect
- Stresul la acomodare este redus
cu responsabilitate
- Ouatul se declanşează corect
- Instalaţiile de furajare se pun în
funcţiune corect
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3. Supraveghează acomodarea la
intrarea în ouat a puicuţelor

4. Realizează hrănirea şi adăparea
păsărilor adulte

constructiv al echipamentelor
din proiect
2.3. Popularea halei este efectuată
cu tineret părinţi de aceeaşi rasă
şi provenite din aceeaşi hală
2.6. În hală şi în afara acesteia sunt
respectate regulile sanitar
veterinare prevăzute în
procedurile interne şi
reglementările în vigoare
3.1.Acomodarea puicuţelor cu noua
hală este realizată la parametrii
propuşi
3.2.Densitatea păsărilor în sistem
semi-intensiv şi intensiv de
creştere este asigurat
corespunzător speciei şi rasei
3.3.Stresul de acomodare este redus
la minim prin identificarea unor
pierderi şi abateri
nesemnificative
3.4.Ouatul este declanşat în
conformitate cu tehnologia
recomandată
4.1.Instalaţiile de furajare sunt puse
în funcţiune corespunzător
tehnologiei şi procedurilor
interne de hrănire
4.2.Instalaţiile de adăpare sunt
asigurate în stare permanentă de
funcţionare
4.3.Programul de hrănire şi de
adăpare este respectat
corespunzător tehnologiei de
creştere
4.4.Furajarea este realizată pe baza

- Comportamentul păsărilor la
trecerea dintr-o etapă în alta
- Modalităţi de evitare a stresului
- Tehnologia de hrănire, adăpare şi
întreţinere în recoltarea ouălor
- Asigurarea microclimatului
- Evidenţa efectivelor din hală şi a
producţiei
- Riscurile de îmbolnăvire la
transferul păsărilor dintr-o locaţie
în alta
- Graficul de intrare în ouat a
tineretului
- Parametrii de ouat la diferite
vârste, specii, rase şi sisteme de
creştere
- Forme de manifestare a stresului
la intrarea în ouat şi modalităţi
de reducere a efectelor negative
ale acestuia
- Cerinţele biologice şi tehnologice
ale puicuţelor la intrarea în ouat
- Programul de furajare, sporul de
creştere în greutate şi consumul
de furaje pe diferite vârste de
creştere
- Corelaţia dintre consumul de
furaje şi consumul de apă
- Aprecierea stării tehnice de
funcţionare a utilajelor şi
echipamentelor şi executarea
principalelor reglaje ale acestora
- Valoarea nutritivă a nutreţurilor
combinate
- Reţete furajere pentru diferite
rase şi hibrizi şi stadii de creştere

- Instalaţiile de adăpare se asigură
cu atenţie
- Programul de hrănire şi adăpare
se respectă cu rigurozitate
- Furajarea se realizează corect
- Temperatura se asigură corect
- Umiditatea se realizează cu
atenţie
- Ventilaţia se efectuează cu
responsabilitate
- Iluminarea halelor se asigură
corect
- Producţia de ouă se asigură
corect
- Consumul de furaje se realizează
cu responsabilitate
- Parametrii productivi se
realizează corect
- Sortarea ouălor se efectuează cu
rigurozitate
- Perioada de exploatare se
respectă cu rigurozitate
- Depopularea halei se realizează
cu operativitate
- Păsările se transferă cu atenţie la
abatorizare
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5. Asigură microclimatul în adăpost

6. Urmăreşte parametrii producţiei
de ouă

7. Depopulează hala

reţetelor recomandate
corespunzător rasei şi stadiului
de creştere
5.1.Temperatura în hală este
asigurată corespunzător
tehnologiei de creştere
5.2.Umiditatea în hală este realizată
în limitele acceptabile categoriei
de păsări
5.3.Ventilaţia este efectuată
corespunzător tipului
constructiv şi al cerinţelor faţă
de mediu
5.4.Iluminarea în halele de păsări
ouătoare este asigurată la
parametrii tehnologici normali
6.1. Producţia de ouă pe unitatea de
suprafaţă construită este
asigurată corespunzător
tehnologiei speciei şi rasei şi a
sistemului de creştere
6.2.Consumul specific de furaje pe
produs este realizat în
conformitate cu tehnologia,
sistemul de producţie şi raţia
practicată
6.3.Parametrii productivi ai găinilor
ouătoare sunt realizaţi în
concordanţă cu rasa, specia şi
sistemele de creştere şi
tehnologie aplicate
6.4.Sortarea ouălor este efectuată
corect în funcţie de destinaţie şi
de parametrii de calitate normaţi
7.1.Perioada de exploatare a
păsărilor adulte de reproducţie

- Consumuri specifice de furaje şi
apă
- Ergonomia de producţie şi
ergonomia de corecţie pentru
îmbunătăţirea ventilaţiei şi
iluminatului
- Poluarea aerului în halele de
păsări; parametrii de poluare cu
bioxid de carbon
- Poluarea prin produşii de excreţie
a păsărilor
- Noxele din adăpostul de păsări
ouătoare şi metodele de reducere
şi eliminare a acestora
- Efectul microclimatului asupra
producţiei de ouă
- Potenţialul de producţie al
diferitelor rase şi specii în diferite
sisteme de creştere
- Consumurile specifice normale în
producţia de ouă
- Aprecierea calităţii ouălor
- Evidenţa parametrilor de
producţie: producţie medie,
consum specific, principalele
ponderi ale elementelor de
cheltuieli
- Măsuri de corecţie pentru
dereglări în curba normală de
ouat
- Proceduri de sortare ouă
- Standarde de inscripţionare a
ouălor
- Programul de intrare în ouat şi
perioada de exploatare a păsărilor
- Tehnologia de exploatare de la
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părinţi este respectată conform
tehnologiei
7.2.Depopularea halei de păsări
adulte de reproducţie părinţi este
realizată conform normelor
sanitar-veterinare şi procedurilor
interne
7.3.Principiul depopulării totale este
respectat.
7.4.Păsările sunt transferate la
abatorizare

-

-

-

-

intrarea în ouat până la finalul
perioadei de exploatare
Procedurile de depopulare
conform principiului ,,totul plin,
totul gol”
Operaţiile de manevrare a
păsărilor în procesul de
depopulare
Duratele şi lucrările de
revizii/reparaţii la adăposturi şi
echipamente în perioada de
depopulare
Tehnologia de depopulare în
diferite tipuri de adăposturi
Bunele practici la depopulare şi
transport

Gama de variabile:
Sistem de creştere a găinilor ouătoare: tradiţională semi-intensivă; intensivă pe aşternut permanent, intensivă în baterii orizontale şi verticale.
Parametrii productivi ai găinilor ouătoare: producţia medie pe cap, mărimea şi calitatea ouălor, încadrarea în consumul specific de furaje.
Tehnici de evaluare recomandate:
- Demonstraţie structurată (în condiţii de muncă simulate)
- Test oral/Test scris
- Rapoarte din partea altor persoane
- Portofoliu de dovezi (realizări anterioare)
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Titlul unităţii:
5. Îngrijirea puicuţelor hibride pentru ouă consum
(unitate specifică)
Descrierea unităţii de competenţă
Unitatea cuprinde cunoştinţe şi deprinderi necesare primirii puilor de o zi, asigurării hrănirii şi adăpării puicuţelor,
urmăririi parametrilor de creştere a puicuţelor şi depopulării halei.
Criteriile de realizare din punctul Criteriile de realizare din punctul
Elemente de competenţă
de vedere al deprinderilor
de vedere al cunoştinţelor
practice necesare
necesare
1. Primeşte puii de o zi
1.1. Halele sunt pregătite conform
Persoana supusă evaluării
cerinţelor sanitar-veterinare prin demonstrează că ştie şi înţelege:
aplicarea procedurilor specifice - Sistemul de creştere pe aşternut
de igienizare
şi în baterii
1.2. Instalaţiile de climatizare şi
- Eşalonarea lucrărilor de
adăpare sunt puse în funcţiune
întreţinere pe perioada de
la parametrii constructivi
exploataţie
adecvat categoriei de păsări
- Construcţia, funcţionarea şi
1.3. Popularea halei se realizează cu
reglarea echipamentelor din hală
pui de o zi de aceeaşi rasă şi
- Comportamentul păsărilor la
proveniţi din acelaşi incubator
trecerea dintr-o etapă în alta
1.4. În hală şi în afara acesteia sunt
- Modalităţi de evitare a stresului
respectate regulile sanitar
- Tehnologia de hrănire, adăpare şi
veterinare prevăzute în
întreţinere a puilor de o zi
procedurile interne şi
- Asigurarea microclimatului
reglementările în vigoare
- Evidenţa efectivelor din hală şi a
1.5. La preluarea puilor se
producţiei
întocmesc documente legale
- Conţinutul şi completarea
conform procedurilor aplicabile
procesului verbal de recepţie
- Riscurile de îmbolnăvire la
2. Asigură hrănirea şi adăparea
2.1. Acomodarea puicuţelor cu
transferul păsărilor dintr-o locaţie
puicuţelor
noua hală este realizată în timp
în alta
util conform tehnologiei
- Graficul de intrare în ouat a
2.2. Densitatea păsărilor în sistem
tineretului
semi-intensiv şi intensiv de
- Parametrii de ouat la diferite
creştere este asigurată
vârste, specii, rase şi sisteme de
corespunzător speciei şi rasei

Coduri de referinţă
NIVELUL UNITĂŢII
2
Criteriile de realizare din punctul
de vedere al atitudinilor necesare
- Halele se pregătesc corect
- Instalaţiile din hale se pun în
funcţiune cu responsabilitate
- Popularea halei se realizează cu
operativitate
- În hală şi în afara acesteia se
respectă cu rigurozitate regulile
sanitar-veterinare
- Documentele legale se întocmesc
corect
- Acomodarea puicuţelor se
realizează cu atenţie
- Densitatea păsărilor se asigură
corect
- Condiţiile de microclimat se
asigură cu rigurozitate
- Stresul de acomodarea se
apreciază corect
- Ouatul se urmăreşte cu
responsabilitate
- Curba de creştere în greutate se
realizează corect
- Erorile de sexare se remediază cu
promptitudine
- Creşterea în greutate se identifică
corect
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3. Urmăreşte parametrii de creştere
a puicuţelor

4. Depopulează hala

2.3. Condiţiile de microclimat sunt
asigurate la parametrii specifici
rasei şi categoriei de păsări din
hală
2.4. Stresul de acomodare este
apreciat minim şi nu produce
pierderi sau abateri
semnificative
2.5. Hrănirea puicuţelor pentru ouă
este efectuată cu furaje adecvate
speciei şi nivelului productiv
prin folosirea reţetelor
recomandate
2.6. Ouatul puicuţelor este urmărit
conform graficului specific
hibridului din hală
3.1.Curba de creştere în greutate
este realizată corespunzător
performanţelor fiecărui hibrid
3.2.Erorile de sexare sunt remediate
conform procedurilor aplicabile
3.3.Creşterea în greutate este
identificată în concordanţă cu
consumul de furaje, reţeta
utilizată şi măsurile sanitarveterinare aplicate
4.1.Puicuţele sunt transferate în hala
de găini ouătoare la atingerea
parametrilor din tehnologia de
creştere conform procedurilor
aplicabile
4.2.Hala este lăsată liberă o perioadă
determinată pentru luarea
măsurilor sanitar-veterinare
corespunzătoare normelor şi
procedurilor interne

creştere
- Puicuţele se transferă cu
- Forme de manifestare a stresului
responsabilitate
- Hala se lasă liberă cu atenţie.
la intrarea în ouat şi modalităţi
- Principiul depopulării se respectă
de reducere a efectelor negative
cu rigurozitate
ale acestuia
- Cerinţele biologice şi tehnologice
ale puicuţelor la intrarea în ouat
- Tehnologia de creştere a
puicuţelor pentru ouă consum în
sistemele practicate în gospodării
şi complexe
- Operaţiile de manevrare a
echipamentelor şi utilajelor din
hală
- Parametrii de creştere pe
săptămâni de la intrarea în hală
până la trecerea la categoria de
găini ouătoare
- Tipuri de reţete de furajare
- Operaţiile de întreţinere a
adăpostului corespunzător
cerinţelor sanitar-veterinare şi
fiziologice ale păsărilor
- Metode şi tehnici de identificare
a nevoilor de sexare
- Tehnologia de depopulare a halei
- Tehnici şi procedee de manevrare
a păsărilor
- Măsuri şi reguli de eliminare sau
diminuare a stresului păsărilor
- Parametrii tehnici şi fiziologici la
care puicuţele trec în categoria de
găini ouătoare
- Documentele care trebuie
întocmite la transferul păsărilor
de la o categorie la alta
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4.3.Principiul depopulării totale este
respectat conform tehnologiei
recomandate
Gama de variabile:
Cerinţele sanitar – veterinare de pregătire a halei în vedere populării: curăţare, dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare, asigurarea filtrului sanitar,
dezinfectoare, adăposturi de carantină, adăposturi de izolare, materiale de igienizare.
Documente legale de preluare a puilor: procese verbale de recepţie.
Condiţii de microclimat, temperatură, umiditate, ventilaţie, iluminare cu parametri adecvaţi rasei şi vârstei.
Parametrii realizaţi de puicuţe la transferare în altă categorie: greutatea, dezvoltarea corporală normală, vârsta optimă de începere a ouatului,
uniformitatea ouatului.
Tehnici de evaluare recomandate:
- Demonstraţie structurată (în condiţii de muncă simulate)
- Test oral/Test scris
- Rapoarte din partea altor persoane
- Portofoliu de dovezi (realizări anterioare)
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Titlul unităţii:
6. Exploatarea găinilor ouătoare adulte
(unitate specifică)

Descrierea unităţii de competenţă
Unitatea cuprinde cunoştinţe şi deprinderi necesare pregătirii halelor pentru populare, primirii puicuţelor ouătoare,
supravegherea intrării la ouat, realizarea hrănirii şi adăpării păsărilor ouătoare, asigurarea microclimatului în
adăpost, urmărirea parametrilor producţiei de ouă, depopulării halei.
Criteriile de realizare din punctul Criteriile de realizare din punctul
Elemente de competenţă
de vedere al deprinderilor
de vedere al cunoştinţelor
practice necesare
necesare
1. Primeşte puicuţele ouătoare
1.1. Halele sunt pregătite conform
Persoana supusă evaluării
cerinţelor sanitar-veterinare prin demonstrează că ştie şi înţelege:
aplicarea procedurilor specifice - Sistemul de creştere pe aşternut
de igienizare adecvat categoriei
şi în baterii
de vârstă a păsărilor
- Eşalonarea lucrărilor de
1.2. Instalaţiile de climatizare şi
întreţinere pe perioada de
sistemul de adăpare din hala
exploataţie
care primeşte puicuţele sunt
- Construcţia, funcţionarea şi
puse în funcţiune la parametrii
reglarea echipamentelor din hală
adecvaţi categoriei de păsări
- Comportamentul păsărilor la
populate
trecerea dintr-o etapă în alta
1.3. Montarea cuibarelor şi
- Modalităţi de evitare a stresului
funcţionalitatea acestora sunt
- Tehnologia de hrănire, adăpare şi
realizate conform tipului
întreţinere în recoltarea ouălor
constructiv şi a echipamentelor - Asigurarea microclimatului
din proiect
- Evidenţa efectivelor din hală şi a
1.4. Popularea halei este efectuată
producţiei
cu puicuţe ouătoare de aceeaşi
- Riscurile de îmbolnăvire la
rasă şi provenite din aceeaşi
transferul păsărilor dintr-o locaţie
hală
în alta
1.5. În hală şi în afara acesteia sunt
- Graficul de intrare în ouat a
respectate regulile sanitar
tineretului
veterinare prevăzute în
- Parametrii de ouat la diferite
procedurile interne şi
vârste, specii, rase şi sisteme de
reglementările în vigoare
creştere

Coduri de referinţă
NIVELUL UNITĂŢII
2

Criteriile de realizare din punctul
de vedere al atitudinilor necesare
- Halele se pregătesc corect
- Instalaţiile de climatizare se pun
în funcţiune cu atenţie
- Montarea cuibarelor se realizează
cu operativitate
- Popularea halei se asigură cu
responsabilitate
- În hală se respectă cu rigurozitate
regulile sanitar-veterinare
- Ouatul se efectuează corect
- Densitatea este realizată cu
rigurozitate
- Stresul de acomodare se
identifică cu operativitate
- Instalaţiile de furajare se pun în
funcţiune corect
- Instalaţiile de adăpare se asigură
în fracţiune cu promptitudine
- Programul de hrănire se respectă
cu responsabilitate
- Temperatura se asigură corect
- Umiditatea se asigură cu atenţie
- Ventilaţia se efectuează corect
- Iluminarea se realizează cu
operativitate
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2. Supraveghează intrarea la ouat

3. Realizează hrănirea şi adăparea
păsărilor ouătoare

4. Asigură microclimatul în adăpost

5. Urmăreşte parametrii producţiei

2.1. Ouatul este efectuat
corespunzător graficului stabilit
puicuţelor acomodate cu noua
hală
2.2. Densitatea păsărilor în sistem
semi-intensiv şi intensiv de
creştere este realizată
corespunzător speciei şi rasei
2.3. Stresul de acomodare este
identificat pentru a nu produce
pierderi sau abateri
semnificative
3.1.Instalaţiile de furajare sunt puse
în funcţiune corespunzător
tehnologiei şi procedurilor
interne de hrănire
3.2.Instalaţiile de adăpare sunt
asigurate în stare permanentă de
funcţionare
3.3.Programul de hrănire şi de
adăpare este respectat
corespunzător tehnologiei de
creştere
4.1.Temperatura în hală este
asigurată corespunzător
tehnologiei de creştere
4.2.Umiditatea în hală este stabilită
în limitele acceptabile categoriei
de păsări
4.3.Ventilaţia este efectuată
corespunzător în funcţie de tipul
constructiv
4.4.Iluminarea în halele de păsări
ouătoare este realizată la
parametrii tehnologici normali
5.1.Producţia de ouă pe unitatea de

- Forme de manifestare a stresului
la intrarea în ouat şi modalităţi
de reducere a efectelor negative
ale acestuia
- Cerinţele biologice şi tehnologice
ale puicuţelor la intrarea în ouat
- Programul de furajare, sporul de
creştere în greutate şi consumul
de furaje pe diferite vârste de
creştere
- Corelaţia dintre consumul de
furaje şi consumul de apă
- Aprecierea stării tehnice de
funcţionare a utilajelor şi
echipamentelor şi executarea
principalelor reglaje ale acestora
- Valoarea nutritivă a nutreţurilor
combinate
- Reţete furajere pentru diferite
rase şi hibrizi şi stadii de creştere
- Consumuri specifice de furaje şi
apă
- Ergonomia de producţie şi
ergonomia de corecţie pentru
îmbunătăţirea ventilaţiei şi
iluminatului
- Poluarea aerului în halele de
păsări; parametrii de poluare cu
bioxid de carbon
- Poluarea prin produşii de excreţie
a păsărilor
- Noxele din adăpostul de păsări
ouătoare şi metodele de reducere
şi eliminare a acestora
- Efectul microclimatului asupra
producţiei de ouă

- Producţia de ouă se stabileşte
corect
- Consumul de furaje se identifică
cu atenţie
- Producţia medie de ouă se
stabileşte cu responsabilitate
- Sortarea ouălor se efectuează cu
rigurozitate
- Perioada de exploatare a păsărilor
adulte se realizează corect
- Depopularea se efectuează cu
operativitate
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de ouă

suprafaţă construită este
stabilită corespunzător
tehnologiei de creştere a speciei
şi rasei conform sistemului de
creştere
5.2.Consumul specific de furaje pe
produs este identificat în
conformitate cu tehnologia,
sistemul de producţie şi raţia
practicată
5.3.Parametrii producţiei medii de
ouă sunt stabiliţi în concordanţă
cu rasa, specia şi sistemele de
creştere şi tehnologiei aplicate
5.4.Sortarea ouălor este efectuată
corect în funcţie de destinaţie şi
de parametrii de calitate normaţi

6. Depopulează hala

6.1.Perioada de exploatare a
păsărilor adulte de reproducţie
părinţi este realizată conform
tehnologiei
6.2.Depopularea păsărilor adulte de
reproducţie părinţi este efectuată
conform normelor sanitarveterinare şi procedurilor interne
6.3.Principiul depopulării totale este
respectat conform tehnologiei.
6.4. Păsările sunt transferate la
abatorizare corespunzător
procedurilor aplicabile.

- Potenţialul de producţie al
diferitelor rase şi specii în diferite
sisteme de creştere
- Consumurile specifice normale în
producţia de ouă
- Aprecierea calităţii ouălor
- Evidenţa parametrilor de
producţie: producţie medie,
consum specific, principalele
ponderi ale elementelor de
cheltuieli
- Măsuri de corecţie pentru
dereglări în curba normală de
ouat
- Proceduri de sortare ouă
- Standarde de inscripţionare a
ouălor
- Programul de intrare în ouat şi
perioada de exploatare a păsărilor
- Tehnologia de exploatare de la
intrarea în ouat până la finalul
perioadei de exploatare
- Procedurile de depopulare
conform principiului ,,totul plin,
totul gol”
- Operaţiile de manevrare a
păsărilor în procesul de
depopulare
- Duratele şi lucrările de
revizii/reparaţii la adăposturi şi
echipamente în perioada de
depopulare
- Tehnologia de depopulare în
diferite tipuri de adăposturi
- Bunele practici la depopulare şi
transport
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Gama de variabile:
Cerinţe sanitar-veterinare necesare pentru popularea halelor: curăţare, dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare, asigurarea filtrului sanitar, dezinfectoare,
adăposturi de carantină, adăposturi de izolare, materiale de igienizare.
Instalaţii de furajare: buncăre, transportoare şi hrănitoare.
Parametrii producţiei de ouă: număr ouă realizat pe cap de găină, mărimea, calitatea, uniformitatea.
Sortarea ouălor: prin calibrare şi marcare automată.
Tehnici de evaluare recomandate:
- Demonstraţie structurată (în condiţii de muncă simulate)
- Test oral/Test scris
- Rapoarte din partea altor persoane
- Portofoliu de dovezi (realizări anterioare)
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Titlul unităţii:
7. Creşterea puilor pentru carne
(unitate specifică)

Descrierea unităţii de competenţă
Unitatea cuprinde cunoştinţe şi deprinderi necesare pregătirii halelor pentru populare, primirii puilor de o zi,
hrănirii şi adăpării puilor, asigurării microclimatului în hală, urmăririi parametrilor de creştere, supravegherea
stării de sănătate şi comportament al păsărilor tinere, evidenţei ieşirilor din efectiv, întocmirii documentelor de
gestiune materii prime şi materiale şi depopularea halei.
Criteriile de realizare din punctul Criteriile de realizare din punctul
Elemente de competenţă
de vedere al deprinderilor
de vedere al cunoştinţelor
practice necesare
necesare
1. Pregăteşte halele pentru populare 1.1. Curăţenia halei este realizată în Persoana supusă evaluării
conformitate cu schema de
demonstrează că ştie şi înţelege:
- Organizarea ciclului de producţie
populare – depopulare şi
- Operaţiile şi lucrările ce se fac în
tehnologia de creştere
1.2. Hala este spălată cu jet de apă
hală în perioada de vid sanitar
- Calitatea şi introducerea
sub presiune conform
aşternutului
procedurilor aplicabile
1.3. Echipamentul de hală este
- Prelevarea probelor pentru
spălat şi completat conform
controlul sanitaţiei
normelor în vigoare
- Conţinutul şi informaţiile din
buletinul de analiză elaborat de
1.4. Dezinfecţia halei şi a
echipamentului este realizată
laborator cu privire la dezinfecţie
corespunzător procedurilor
şi alte operaţii
- Condiţiile de funcţionare a
interne
1.5. Dezinfecţia incintei şi a căilor
filtrului total
de acces este executată conform - Metode şi tehnici de dezinfecţie
normelor interne
- Metode şi tehnici de dezinsecţie
- Metode şi tehnici de deratizare
1.6. Deratizarea şi dezinsecţia sunt
- Tehnologia de creştere a puilor
realizate conform cerinţelor
pentru carne în diferite sisteme
sanitar-veterinare
de creştere
1.7. Controlul sanitaţiei este realizat
conform buletinelor de sănătate - Munca în echipă: rolul,
elaborate de laborator care
responsabilităţile şi sarcinile
atestă conformitatea cu normele
fiecărui membru al echipei

Coduri de referinţă
NIVELUL UNITĂŢII
2

Criteriile de realizare din punctul
de vedere al atitudinilor necesare
- Curăţenia se realizează corect
- Hala se spală cu atenţie
- Echipamentul de hală se spală cu
operativitate
- Dezinfectarea halei se realizează
corect
- Dezinfecţia incintei se execută cu
rigurozitate
- Deratizarea se realizează cu simţ
de răspundere
- Controlul sanitaţiei se realizează
cu responsabilitate
- Utilităţile se introduc în hală
corect
- Fumigaţia se execută cu atenţie
- Puii de o zi se transportă de la
staţia de incubaţie la hală cu
atenţie
- Identificarea neconformităţilor se
face cu profesionalism
- Parametrii de microclimat din
hala care se populează sunt
respectaţi cu rigurozitate
- Măsurile de eliminare a
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2. Primeşte puii de o zi

3. Hrăneşte şi adapă puii

în vigoare
1.8. Utilităţile necesare sunt
introduse în hală conform
tehnologiei
1.9. Fumigaţia halei este executată
conform instrucţiunilor şi
procedurilor interne
2.1. Principiul de populare ,,totul
gol, totul plin” este respectat
conform tehnologiei
2.2. Puii de o zi sunt transportaţi de
la staţia de incubaţie în timp util
corespunzător cerinţelor pentru
această categorie
2.3. Densitatea la populare este
respectată în funcţie de sistemul
de creştere şi cantitatea de
biomasă planificată a se realiza
pe mp şi ciclu
2.4. Puii de o zi sunt introduşi în
hală sub eleveoză şi la
temperatura mediului ambiant
recomandate în tehnologia de
creştere
3.1.Reţetele furajere sunt adaptate
vârstei conform tehnologiei
3.2.Instalaţiile de furajare sunt puse
în funcţiune, adaptate vârstei şi
sistemului de creştere
3.3.Alimentaţia puilor este efectuată
raţional conform
managementului prin atingerea
potenţialului productiv al rasei
3.4.Adăparea este realizată
corespunzător vârstei

- Prepararea soluţiilor şi
substanţelor de dezinfecţie,
deratizare şi dezinsecţie
- Starea fiziologică normală a
puilor de o zi primiţi de la staţia
de incubaţie
- Parametrii normali de
temperatură sub eleveoză şi în
mediul ambiant
- Reglarea echipamentelor din hală
pentru a realiza condiţiile de
microclimat la primirea puilor în
hală
- Să identifice neconformităţile şi
să le corecteze
- Tehnologia de populare cu pui de
o zi
- Densitatea normală la populare
- Măsurile de igienă în faza de
populare a halei
- Organizarea numai în echipă
- Regulile şi cerinţele manipulării
puilor de o zi pentru evitarea
pierderilor prin mortalitate
- Hrănirea puilor
- Frontul de furajare
- Înălţimea hrănitoarelor
- Înălţimea adăpătorilor
- Comportamentul puilor de carne
în hală
- Elementele specifice ale hrănirii
şi adăpării în perioada de start,
creştere şi finisare
- Hrănirea şi adăparea puilor în
sistemul de creştere la sol
- Hrănirea şi adăparea puilor în

-

pierderilor sunt aplicate cu simţ
de răspundere a
Executarea operaţiilor în timpul
populări se execută corect
Principiul populării se respectă
cu rigurozitate
Puii de o zi se transportă cu
atenţie
Densitatea la populare se respectă
cu responsabilitate
Puii de o zi se introduc cu
promptitudine în hală
Reţetele furajere se adaptează
corect vârstei
Instalaţiile de furajare se pun în
funcţiune cu promptitudine
Alimentaţia se efectuează corect
Adăparea se realizează cu atenţie
Temperatura sub eleveoză se
realizează cu responsabilitate
Umiditatea se stabileşte corect
Curenţii de aer se asigură cu
atenţie
Presiunea aerului se stabileşte cu
rigurozitate
Factorii chimici ai
microclimatului se asigură corect
Pulberile din adăposturi se
identifică cu promptitudine
Intensitatea luminoasă se
reglează corect
Evacuarea dejecţiilor se execută
cu atenţie
Sporul se realizează corect
Consumul de furaje se asigură cu
promptitudine
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4. Asigură microclimatul în hală

5. Urmăreşte parametrii de creştere

4.1.Temperatura sub eleveoză şi a
mediului ambiant din hală este
realizată în limitele recomandate
de tehnologie
4.2.Umiditatea este stabilită în
limitele normale în funcţie de
vârsta puilor
4.3.Curenţii de aer în hale sunt
asiguraţi la valoarea optimă
4.4.Presiunea aerului în adăposturi,
ionizarea aerului şi zgomotele
sunt stabilite în limitele
acceptate de tehnologie
4.5.Factorii chimici ai
microclimatului sunt asiguraţi în
limitele admise în tehnologie
4.6.Pulberile din adăposturi sunt
identificate în limitele stabilite
prin normele de igienă
4.7.Intensitatea luminoasă este
reglată în limitele indicate de
tehnologie
4.8.Evacuarea dejecţiilor este
executată conform tehnologiei şi
sistemului de creştere
5.1.Sporul este realizat
corespunzător curbei de creştere
în greutate planificate
5.2.Consumul de furaje este asigurat
în limite normale în corelaţie cu
sporul de creştere în greutate
5.3.Mortalitatea este identificată în
limitele admisibile pentru
tehnologia practicată
5.4.Calitatea puilor de carne ajunşi

sistemul de creştere în baterii
- Circuitul dejecţiilor
- Densitatea optimă în adăposturi
- Măsurile de economisire a
energiei: poziţia eleveozei;
echiparea cu bec termostat;
programul de lumină
- Indici de temperatură şi umiditate
în funcţie de vârsta puilor
- Starea de confort a puilor
- Funcţionarea, citirea şi
interpretarea informaţiilor de la
aparatele din hală
- Corelaţia dintre creşterea în
greutate şi factorii de microclimat
- Concentraţiile maxime admise de
amoniac, hidrogen sulfurat,
bioxid de carbon
- Funcţionarea şi reglarea
ventilatoarelor
- Depunerile de pulberi în
adăposturi, determinarea acestora
şi eliminarea efectului lor negativ
- Durata iluminării halelor şi
corelaţia cu fiziologia nutriţiei
- Evacuarea dejecţiilor pentru
diminuarea vicierii
microclimatului
- Curba de creştere în greutate (zi,
săptămână, cumulat)
- Potenţialul de creştere al
hibridului
- Corelaţia dintre consumul de
furaje şi sporul mediu zilnic
- Evidenţa sporului de creştere în
greutate

- Mortalitatea se identifică operativ
- Calitatea puilor de carne este
corectă
- Supravegherea stării de sănătate
se face cu atenţie
- Tratamentele se fac cu
rigurozitate
- Comportamentul puilor se
identifică cu atenţie
- Evidenţa ieşirilor prin reformare
se ţine cu promptitudine
- Evidenţa ieşirilor prin mortalitate
se ţine corect
- Raportarea efectivelor se face cu
simţ de răspundere
- Documentele de gestiune pentru
consum furaje se întocmesc cu
profesionalism
- Gestiunea consumului de
medicamente se ţine corect
- Recepţia materialului biologic se
efectuează cu rigurozitate
- Documentele de gestiune pentru
reformă se completează cu
atenţie
- Perioada de creştere se parcurge
corect
- Depopularea se face cu
operativitate
- Predarea la abator se face cu
pomptitudine
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6. Supraveghează starea de sănătate
şi comportament a păsărilor

7. Ţine evidenţa ieşirilor din efectiv

8. Întocmeşte documente de
gestiune materii prime şi materiale

la livrare este obţinută
corespunzător cerinţelor
clienţilor
6.1.Supravegherea stării de sănătate
este realizată conform
programelor interne
6.2.Tratamentele sunt făcute în
conformitate cu tehnologia de
creştere
6.3.Comportamentul păsărilor este
identificat corespunzător
cerinţelor categoriei şi bunelor
practici de creştere
7.1.Evidenţa ieşirilor din efectiv
prin reformare este ţinută
corespunzător instrucţiunilor
interne
7.2.Evidenţa ieşirilor din efectiv
prin mortalitate este ţinută corect
corespunzător instrucţiunilor
interne
7.3.Raportarea efectivelor este
efectuată conform instrucţiunilor
şi graficelor de raportare
8.1.Documentele de gestiune pentru
consum furaje sunt întocmite
corespunzător reglementărilor în
vigoare
8.2.Gestiunea consumului de
medicamente este ţinută
corespunzător procedurilor
aplicabile
8.3.Recepţia materialului biologic şi
altor materii şi materiale este
efectuată corespunzător
reglementărilor în vigoare

- Evidenţa consumului de furaje şi
a altor cheltuieli materiale
- Parametrii de calitate a puilor de
carne
- Rata mortalităţii şi măsurile
pentru diminuarea acestora
- Calitatea materialului biologic
- Calitatea furajelor
- Procedurile şi măsurile pentru
realizarea stării normale de
sănătate
- Riscurile de îmbolnăvire şi
modalităţile de diminuare a
acestora
- Principalele măsuri şi acţiuni de
prevenire şi tratare a
îmbolnăvirilor
- Sistemul de evidenţă a ieşirilor
din efectiv prin reformare
- Sistemul de evidenţă a ieşirilor
din efectiv prin mortalitate
- Periodicitatea evidenţierii
ieşirilor din efectiv
- Regulile şi procedurile de
raportare a ieşirilor din efectiv
- Noţiuni de gestiune a furajelor
- Noţiuni de gestiune a stocurilor
- Noţiuni de gestiune a
medicamentelor
- Documentele de gestiune şi
periodicitatea completării
acestora
- Expunerea cantitativă şi valorică
a materiilor şi materialelor
- Citirea şi înţelegerea conţinutului
informaţional al etichetelor
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9. Depopularea halelor

8.4.Documentele de gestiune pentru
reformă sunt completate
corespunzător procedurilor şi
reglementărilor în vigoare
9.1.Perioada de creştere este
parcursă conform tehnologiei
9.2.Depopularea este făcută după
principiul ,,totul gol” conform
tehnologiei, urmând perioada de
vid sanitar a halei pentru o nouă
populare
9.3.Predarea păsărilor la abator este
realizată în condiţii speciale de
transport corespunzător
graficului de livrare între
crescătorie şi abator

- Rolul gestiunii materiilor prime
şi materialelor pentru conducerea
economică a exploataţiei
- Tehnologia de depopulare
- Comportamentul păsărilor în
perioada de transfer de la hala de
creştere la abator
- Regulile şi procedurile specifice
de lucru
- Măsuri de combatere a stresului
şi de evitare a pierderilor prin
mortalităţi
- Documente de predare-primire
păsări
- Echipamente de transport
- Operaţiile ce urmează să se
execute în hală în perioada de vid
sanitar

Gama de variabile:
Curăţenia în hală se realizează manual sau mecanic.
Controlul sanitaţiei: conţinutul de germeni patogeni şi încărcătura cu fungi.
Utilităţile din hală necesare în momentul populării: aşternut, hrănitoare, adăpătoare şi eleveoze.
Condiţii de transport al puilor de la staţia de incubaţie la în hală: imediat după terminarea ecloziunii şi uscării, după sortare, ambalarea în cutii speciale de
carton sau plastic.
Reţetele furajere sunt adaptate vârstei: faza de start, perioada de creştere şi perioada de finisare.
Tehnici de evaluare recomandate:
- Demonstraţie structurată (în condiţii de muncă simulate)
- Test oral/Test scris
- Rapoarte din partea altor persoane
- Portofoliu de dovezi (realizări anterioare)
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Titlul unităţii:
8. Creşterea raţelor şi gâştelor
(unitate specifică)

Descrierea unităţii de competenţă
Unitatea cuprinde cunoştinţe şi deprinderi necesare asigurării condiţiilor necesare creşterii, aplicării sistemelor de
îngrijire a bobocilor şi executării îngrăşării raţelor şi gâştelor.
Criteriile de realizare din punctul Criteriile de realizare din punctul
Elemente de competenţă
de vedere al deprinderilor
de vedere al cunoştinţelor
practice necesare
necesare
1. Asigură condiţiile necesare
1.1. Cerinţele de căldură sunt
Persoana supusă evaluării
creşterii
asigurate corespunzător
demonstrează că ştie şi înţelege:
cerinţelor biologice ale speciei
- Rasele de raţe şi gâşte
1.2. Aerisirea adăpostului este
- Raţele pentru consum şi raţele
asigurată conform tehnologiei
decorative
- Rasele de gâşte pentru consum şi
de creştere
gâşte decorative
1.3. Hrănirea este efectuată
corespunzător vârstei şi
- Raţe şi gâşte performante
destinaţiei producţiei
- Echipamente pentru hrănire
1.4. Apa de băut este asigurată în
- Igiena înainte şi după populare
- Densitatea pe mp
funcţie de temperatura
ambientală şi nevoia zilnică de
- Aşternutul în sezonul rece şi cald
consum
- Temperatura sub lampă şi în
1.5. Igiena este menţinută astfel
adăpost
încât să nu favorizeze apariţia
- Hrana bobocilor de raţe şi gâşte
bolilor
- Întreţinerea în adăpost şi
păşunatul
2. Aplică sisteme de îngrijire a
2.1. Creşterea bobocilor este
- Consumul de hrană şi
bobocilor
realizată corespunzător
valorificarea hranei
tehnologiei de creştere adecvată
- Instalaţii şi echipamente de
speciei
hrănire
2.2. Întreţinerea în adăpost este
- Depozitarea ouălor pentru
efectuată conform tehnologiei
consum şi pentru clocit
de creştere corespunzător
- Sortarea ouălor
suprafeţelor disponibile
- Incubarea ouălor
2.3. Ouăle raţelor şi gâştelor sunt
- Eclozarea
sortate în funcţie de destinaţie

Coduri de referinţă
NIVELUL UNITĂŢII
2
Criteriile de realizare din punctul
de vedere al atitudinilor necesare
- Condiţiile de căldură se asigură
corect
- Aerisirea este asigurată cu atenţie
- Hrănirea este efectuată cu
responsabilitate
- Apa de băut este asigurată cu
atenţie
- Igiena se menţine cu rigurozitate
- Creşterea bobocilor se realizează
cu responsabilitate
- Întreţinerea în adăpost se
efectuează corect
- Păşunatul se realizează cu atenţie
- Ouăle se sortează cu rigurozitate
- Trecerea la adăpostul de
îngrăşare se execută corect
- Consumul de hrană se stabileşte
cu atenţie
- Îngrăşarea se efectuează cu
rigurozitate
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3. Execută îngrăşarea raţelor şi
gâştelor

3.1. Trecerea la adăpostul de
îngrăşare este executată fără a
produce stres păsărilor
3.2. Consumul de hrană este stabilit
corespunzător creşterii în
greutate conform tehnologiei
specifice aplicate
3.3. Îngrăşarea este efectuată în
timpul prevăzut de tehnologia
practicată adecvat destinaţiei

-

Clocitul artificial
Îngrăşarea sezonieră
Îngrăşarea rapidă
Momentul corect al tăierii
Furajarea în perioada îngrăşării
Amestecuri realizate de
crescători
- Furaje concentrate achiziţionate
din comerţ
- Hrana pe care păsările şi-o
procură de pe câmp şi din iazuri :
iarba, plante sălbatice, insecte,
viermi, broaşte, melci, şoareci,
alge, lintiţă ş.a.m.d.

Gama de variabile:
Specia bobocilor: de raţă şi de gâscă.
Destinaţia ouălor de gâscă şi raţă: consum şi incubaţie.
Destinaţia raţelor şi gâştelor: pentru ouă şi pentru carne.
Tehnici de evaluare recomandate:
- Demonstraţie structurată (în condiţii de muncă simulate)
- Test oral/Test scris
- Rapoarte din partea altor persoane
- Portofoliu de dovezi (realizări anterioare)
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Titlul unităţii:
9. Creşterea prepeliţelor
(unitate specifică)

Descrierea unităţii de competenţă
Unitatea cuprinde cunoştinţe şi deprinderi necesare amplasării crescătoriei de prepeliţe, executării incubaţiei,
creşterii puilor de prepeliţă, întreţinerii prepeliţelor ouătoare.
Criteriile de realizare din punctul Criteriile de realizare din punctul
Elemente de competenţă
de vedere al deprinderilor
de vedere al cunoştinţelor
practice necesare
necesare
1. Amplasează crescătoria de
1.1. Amplasarea crescătoriei este
Persoana supusă evaluării
prepeliţe
efectuată corespunzător
demonstrează că ştie şi înţelege:
factorilor de creştere necesari
- Rasele de prepeliţe şi direcţiile de
1.2. Suprafaţa adăpostului este
reproducere
identificată corespunzător
- Factorii de amplasare ai
crescătoriei: existenţa apei,
numărului de prepeliţe ce se
electricităţii, piaţa de desfacere,
cresc
1.3. Piaţa de desfacere este asigurată
posibilităţi de transport
pentru toate produsele
- Construirea coteţului
crescătoriei adecvat cerinţelor
- Baterii de creştere
consumatorilor
- Construcţia coteţului în regiunile
calde şi în regiunile mai reci
2. Execută incubaţia
2.1. Ouăle pentru incubaţie sunt
selectate după criteriile stabilite - Criterii de selectare a ouălor de
incubaţie: aspect, greutate, coajă,
în tehnologie
pigmentare, vechime
2.2. Tipul de incubator este
Timpul de incubaţie
identificat corespunzător speciei
- Incubatoare
2.3. Incubarea este realizată cu
- Temperatura şi umiditatea în
respectarea parametrilor
timpul incubării
utilajelor şi tehnologiei
- Temperatura aerului la podea şi
specifice
sub instalaţia de încălzire a cuştii
3. Creşte puii de prepeliţă
3.1. Cuşca de primire a puilor de la
- Comportamentul puilor după ce
incubator este pregătită
aceştia au fost aduşi în cuşcă
corespunzător tehnologiei
3.2. Mutarea în alte cuşti a puilor la - Sursa de apă
- Hrănirea puilor
vârsta optimă este realizată
- Năpârlirea de tinereţe
corespunzător procedurilor

Coduri de referinţă
NIVELUL UNITĂŢII
2
Criteriile de realizare din punctul
de vedere al atitudinilor necesare
- Dimensionarea crescătoriei se
face cu profesionalism
- Amplasarea crescătoriei se face
cu profesionalism
- Cerinţele de amplasare se
respectă cu rigurozitate
- Piaţa de desfacere se studiază cu
atenţie
- Selectarea ouălor se face cu
profesionalism şi meticulozitate
- Incubarea ouălor se face cu
profesionalism şi corectitudine
- Pregătirea cuştii de primire a
puilor de la incubator se face cu
atenţie
- Determinarea sexului se face cu
profesionalism şi rigurozitate
- Creşterea puilor se face corect
- Tehnologia de creştere se aplică
cu simţ de răspundere
- Întreţinerea prepeliţelor ouătoare
se face cu profesionalism
- Parametrii de creştere se
îndeplinesc cu rigurozitate
- Pierderile se urmăresc cu atenţie
şi se remediază prompt
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- Identificarea sexului puilor şi
separarea timpurie după sex
- Vârsta de intrare la ouat
- Caracteristicile unui pui de
prepeliţă bun de ouat: ochi,
cloacă, burtă, distanţa între
încheietura piciorului şi stern
- Densitatea păsărilor în cuşti
- Întreţinerea cuştilor de ouat
- Durata de iluminare optimă pe zi
(natural şi artificial)
- Scăderea producţiei de ouă după
4.1. Prepeliţele sunt întreţinute în
căderea iluminării
cuşti de ouat de dimensiuni
- Cunoaşterea datelor de
corespunzătoare tehnologiei
întreţinere: ieşirea din efectiv;
4.2. Iluminarea este aplicată
începutul ouatului; densitatea la
corespunzător prelungirii zilei
populare; pierderi; capacitatea de
în mod artificial
ouare
4.3. Randamentul ouatului este
- Calculul randamentului la ouat
corespunzător respectării
- Exprimarea capacităţii de ouare a
cerinţelor de creştere
unei grupe
5.1.Consumul de hrană pe pasăre în
- Evoluţia estimată a greutăţii
grame este estimat
corporale / pasăre (g) la vârsta de
corespunzător vârstei şi
3, 4, 5, 6, 7, 8 săptămâni
tehnologiei de creştere
- Estimarea consumului mediu în
5.2.Corelaţia dintre necesarul de
g/pasăre la vârsta de 1-3; 1-4; 1hrană pe kg de carne obţinută
5; 1-6; 1-7; 1-8 săptămâni
este estimată conform
- Calculul şi aprecierea
parametrilor normaţi
consumului specific de furaj pe
corespunzător rasei şi vârstei
kg carne la vârsta de 1-3; 1-4; 15.3.Îngrăşarea, la diferite vârste, este
5; 1-6; 1-7; 1-8 săptămâni
realizată corespunzător
tehnologiei aplicate
interne
3.3. Determinarea sexului este
realizată la vârsta recomandată
de tehnologie
3.4. Intrarea la ouat este realizată
corespunzător tehnologiei şi
rasei la vârsta optimă
3.5. Trierea puilor destinaţi ouatului
se efectuează după verificarea
criteriilor recomandate

4. Întreţine prepeliţele ouătoare

5. Îngraşă prepeliţele

- Cerinţele sanitar-veterinare se
respectă cu rigurozitate
- Îngrăşarea prepeliţelor se face cu
profesionalism
- Consumul de hrană este urmărit
cu atenţie în corelaţie cu carnea
obţinută
- Estimarea evoluţiei greutăţii
păsărilor se face cu
profesionalism şi atenţie
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Gama de variabile:
Factori de amplasare a adăposturilor: existenţa apei, electricităţii, pieţei de desfacere, posibilităţilor de transport, zone mai calde, adăpostite.
Produsele obţinute de la prepeliţe: ouă foarte valoroase/medicale pentru consum, ouă pentru incubaţie şi carne consum.
Criterii de selectare a ouălor pentru incubaţie: aspect, greutate, coajă, pigmentare, vechime.
Mutarea puilor în cuşti la vârsta de 12 zile.
Vârsta de intrare la ouat în a 38-40-a zi de viaţă.
Criterii de selectare a puilor pentru ouat: verificări la: ochi, cloacă, burtă, distanţa între încheietura piciorului şi stern.
Iluminatul asigurat cel puţin 18 ore.
Parametrii normaţi de estimare a corelaţiei dintre necesarul de hrană şi vârstă în grame, greutate corporală pe pasăre la vârstele: 13, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8
săptămâni.
Tehnici de evaluare recomandate:
- Demonstraţie structurată (în condiţii de muncă simulate)
- Test oral/Test scris
- Rapoarte din partea altor persoane
- Portofoliu de dovezi (realizări anterioare)
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Titlul unităţii:
10. Întreţinerea fazanilor
(unitate specifică)

Descrierea unităţii de competenţă
Unitatea cuprinde cunoştinţe şi deprinderi necesare obţinerii puilor de fazani prin metoda de creştere naturală,
semi-naturală, aplicării sistemului artificial de creştere a fazanilor.
Criteriile de realizare din punctul Criteriile de realizare din punctul
Elemente de competenţă
de vedere al deprinderilor
de vedere al cunoştinţelor
practice necesare
necesare
1. Obţine pui de fazani prin metoda 1.1. Ouăle de fazan sunt colectate de Persoana supusă evaluării
de creştere semi-naturală
la diferite crescătorii de fazani
demonstrează că ştie şi înţelege:
sau de la furnizorii indicaţi de
- Provenienţa ouălor
tehnologie şi sunt asigurate
- Cloşca şi clocitul
corespunzător criteriilor
- Cutii de clocit
recomandate de tehnologia de
- Cerinţe privind procurarea
incubaţie
cloştilor
1.2. Cloştile sunt procurate adecvat
- Clocitoarea pentru incubarea şi
metodei de creştere
scoaterea puilor de fazan
1.3. Incubaţia şi ecloziunea sunt
- Cuibul
realizate în mod natural cu
- Controlul, selectarea şi ovoscopia
cloşti (găini)
oului pentru incubaţie
1.4. Puii sunt crescuţi în mod natural - Hrănirea cloştilor
cu ajutorul cloştii până la
- Transportul puilor ieşiţi din ou
vârsta indicată de tehnologie
împreună cu cloşca pe terenul de
aşezat
2. Creşte puii de fazan prin metoda
2.1. Transportul cutiilor cu pui de
de creştere naturală
fazan pe terenul de crescut este - Condiţiile pe care trebuie să le
îndeplinească un loc de creştere
realizat în condiţii
- Aşezarea cutiilor pe teren
corespunzătoare tehnologiei
- Distribuirea hranei
2.2. Locul de creştere este ales
- Formule de nutreţuri pentru
corespunzător tehnologiei
fazani pentru: reproducători; pui
2.3. Hrănirea puilor este efectuată
2-30 zile; pui 31-70 zile; pui 71cu nutreţuri concentrate, la
125 zile
discreţie conform procedurilor
- Particularităţile creşterii puilor de
aplicabile
fazan destinaţi pentru popularea
3. Aplică sistemul artificial –
3.1. Crescătoria este amplasată

Coduri de referinţă
NIVELUL UNITĂŢII
2
Criteriile de realizare din punctul
de vedere al atitudinilor necesare
- Ouăle se colectează cu atenţie
- Cloştile se procură cu
responsabilitate
- Incubaţia şi ecloziunea se
realizează cu promptitudine
- Puii se cresc cu atenţie
- Transportul cutiilor cu pui se
realizează corect
- Locul de creştere se alege cu
rigurozitate
- Hrănirea puilor se efectuează cu
responsabilitate
- Crescătoria se amplasează corect
- Fazanii reproducători se
selectează cu atenţie
- Ouăle pentru incubaţie se verifică
cu rigurozitate
- Puii se sortează cu atenţie
- Creşterea puilor se efectuează
corect
- Recoltarea ouălor se efectuează
cu promptitudine
- Transportul se execută cu atenţie
- Valorificarea fazanilor se face cu
simţ de răspundere
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intensiv de creştere a fazanilor

corespunzător tehnologiei
aplicabile
3.2. Fazanii reproducători sunt
selectaţi compartimentat
conform recomandărilor
tehnologiei
3.3. Ouăle pentru incubaţie sunt
verificate conform normelor în
vigoare
3.4. Puii obţinuţi în staţia de
incubaţie sunt sortaţi după sex
şi vigoare
3.5. Creşterea puilor de fazan este
efectuată conform tehnologiei
până la vârsta recomandată
3.6. Creşterea puilor pe perioade de
vârstă este realizată conform
tehnologiei
3.7. Recoltarea ouălor este efectuată
conform tehnologiei
recomandate
3.8. Transportul ouălor la camera de
sortare este executată conform
procedurilor interne de lucru

4. Valorifică fazanii

4.1. Valorificarea pentru popularea
fondurilor de vânătoare este
realizată în condiţii
corespunzătoare planului de
afaceri al exploataţiei
4.2. Valorificarea fazanilor pentru
consum intern este efectuată
corespunzător planului de
producţie stabilit
4.3. Valorificarea fazanilor la export
este efectuată corespunzător

fondurilor de vânătoare
- Cerinţele de amplasare a
crescătoriei: sol, vânt, apropierea
de combinate avicole, utilităţi
- Regulile de organizare şi
funcţionare a filtrului sanitar
- Componenţa sectorului de
reproducţie, construcţie şi
funcţionare
- Componenţa staţiei de incubat
- Componenţa şi funcţionalitatea
sectorului de creştere a puilor de
o zi: suprafaţa halei; nr. de boxe;
capacitatea halei; voliere
- Voliere de stocaj
- Voliere pe sexe (cocoşi, făzăniţe)
- Vegetaţia din voliere
- Supravegherea şi hrănirea
fazanilor în voliere
- Valorificarea fazanilor
- Operaţii de recoltare şi marcare a
ouălor (data recoltării şi numărul
compartimentului se notează pe
fiecare ou)
- Construcţia şi funcţionalitatea
camerei de sortare
- Sortarea ouălor
- Dezinfecţia ouălor
- Curăţirea ouălor
- Condiţii de păstrare a ouălor
- Cerinţele de calitate la
valorificarea fazanilor pentru
popularea fondurilor de
vânătoare
- Cerinţele de calitate la
valorificarea fazanilor la intern şi
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procedurilor din contractele de
valorificare

la export
- Procedurile şi operaţiile de
manevrare a fazanilor în faza de
valorificare
- Evaluarea fazaneriei

Gama de variabile:
Provenienţa ouălor: din crescătorii de fazani, din fondurile de vânătoare
Puii sunt crescuţi în mod natural cu ajutorul cloştii până la vârsta de 40-45 zile.
Locul de creştere a fazanilor: terenul are un nivel mai ridicat pentru evitarea stagnării apei, nu este apropiat drumurilor publice sau locuinţelor, terenul
este cultivat pentru a avea hrană vegetală şi insecte; este amplasat în pădure, poieni, lângă o sursă de apă.
Perioade de vârstă în creşterea fazanilor: de la 40-45 zile la 90-120-160 zile.
Recoltarea ouălor manual, fără a le rostogoli.
Tehnici de evaluare recomandate:
- Demonstraţie structurată (în condiţii de muncă simulate)
- Test oral/Test scris
- Rapoarte din partea altor persoane
- Portofoliu de dovezi (realizări anterioare)
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Titlul unităţii:
11. Creşterea struţilor
(unitate specifică)

Descrierea unităţii de competenţă
Unitatea cuprinde cunoştinţe şi deprinderi necesare identificării regulilor de administrare a hranei, aplicării
reţetelor de amestec unic pentru puii de struţ de 0-3 luni, hrănirii tineretului în vârstă de 3-10 luni, furajării
tineretului de 10-14 luni şi administrării pietricelelor în hrana struţilor.
Criteriile de realizare din punctul Criteriile de realizare din punctul
Elemente de competenţă
de vedere al deprinderilor
de vedere al cunoştinţelor
practice necesare
necesare
1. Identifică regulile de administrare 1.1. Struţii sunt hrăniţi cu furaje
Persoana supusă evaluării
a hranei
recomandate de tehnologia de
demonstrează că ştie şi înţelege:
creştere
- Furajele recomandate în hrana
1.2. Raţia de hrană este distribuită
struţilor: nutreţuri energetice,
fracţionat la intervale şi ore
nutreţuri proteice, materii prime
regulate
bogate în celuloză, adaosuri de
1.3. Prelucrarea alimentelor este
săruri minerale şi premixuri de
realizată conform tehnologiei
vitamine şi mocroelemente
pentru a uşura digestia şi a
- Prelucrarea alimentelor prin:
asigura asimilarea maximă a
măcinare, tocare, extrudare,
hranei
coacere, fermentare lactică,
1.4. Schimbarea bruscă a raţiei este
producerea de fulgi, etc.
evitată pentru a nu diminua
- Compoziţia nutreţului unic
potenţialul de producţie
pentru puii de struţ în vârstă de
1-3 luni: porumb, şrot de soia,
2. Aplică reţete de amestec unic
2.1. Reţetele de amestec unic pentru
făină de carne, făină de fân,
pentru puii de struţ de 0-3 luni
puii de struţi în vârstă de 0-3
lucernă, făină de oase, premix
luni sunt aplicate conform
UM.
tehnologiei
- Ponderea în nutreţuri a Pb, Liz,
2.2. Hrănirea puilor este
M+C, Ca, P
restricţionată, corespunzător
- Cantitatea de hrană uscată
necesarului de a stimula
- Hrănirea în primele două
valorificarea vitelusului
săptămâni de viaţă cu ouă fierte,
2.3. Hrana, în primele două
morcovi raşi, praf de soia, etc.
săptămâni de viaţă este
- Programul de hrănire pe
completată cu alte alimente

Coduri de referinţă
NIVELUL UNITĂŢII
2

Criteriile de realizare din punctul
de vedere al atitudinilor necesare
- Struţii se hrănesc corect
- Raţia de furaje se distribuie cu
atenţie
- Prelucrarea furajelor se
realizează cu rigurozitate
- Schimbarea bruscă a raţiei se
evită în mod raţional
- Reţetele de amestec unic se
aplică corect
- Hrănirea puilor se restricţionează
cu responsabilitate
- Hrana se completează corect
- Amestecul unic se formează cu
atenţie
- Amestecul unic se asigură corect
- Amestecul unic se alcătuieşte cu
rigurozitate
- Raţia se realizează corect
- Amestecul se efectuează cu simţ
de răspundere
- Raţia de hrană se completează
corect.
- Administrarea în hrană a
pietricelelor se face cu
responsabilitate
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3. Hrăneşte tineret în vârstă de 3-10
luni

4. Furajează tineretul de 10-14 luni

5. Administrează pietricele în hrana
struţilor

pentru acoperirea necesarului
proteic
3.1. Amestecul unic este format din
mai multe nutreţuri în ponderi
indicate de tehnologie
3.2. Amestecul unic este asigurat
corespunzător tehnologiei
recomandate
3.3. Amestecul unic este alcătuit din
elemente nutritive de bază în
procente stabilite pentru nivele
performante de producţie
4.1. Raţia de hrană realizată este
corespunzătoare din punct de
vedere al conţinutului de
nutreţuri
4.2. Amestecul este efectuat adecvat
vârstei şi dezvoltării fiziologice
a păsărilor
4.3. Raţia de hrană pentru tineretul
la îngrăşat este completată cu
alte furaje recomandate
4.4. Păşunatul struţilor este asigurat
adecvat suprafeţelor existente şi
a compoziţiei floristice
recomandate
5.1.Administrarea în hrană a
pietricelelor este realizată
corespunzător cerinţelor de
mărunţire a hranei
5.2. Pietricelele sunt folosite după
vârsta de 3 ani pentru evitarea
unor afecţiuni
5.3.Pietricelele sunt identificate
corespunzător conţinutului
recomandat pentru alimentaţie.

-

-

-

-

-

perioade, interval de greutate şi
- Pietricelele se folosesc corect
tip de raţie.
- Pietricelele se identifică cu
Valorificarea optimă a
atenţie.
potenţialului de producţie prin
- Efectul administrării în hrană a
hrană
pietricelelor se face cu
Compoziţia raţiei pentru tineret
profesionalism
în vârstă de 3-10 luni (cereale,
şrot de soia, făinuri de origine
animală, drojdie de bere, tărâţe
de grâu, furaje fibroase, substanţe
minerale)
Dezvoltarea tractului digestiv şi
digerarea furajelor
Ponderea în raţie a principalelor
nutreţuri
Scosul păsărilor la păşune
Alte nutreţuri şi alimente
utilizabile pentru hrănirea de la
10 la 14 luni
Tipuri de adăposturi şi hrănitoare
Structura pietricelelor înghiţite:
siliciu, nisip mare, spărtură de
scoici, piatră de var
Corelaţia dintre vârsta şi
cantitatea şi dimensiunea
pietricelelor
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Gama de variabile:
Furaje recomandate pentru hrana struţilor: nutreţuri energetice, nutreţuri proteice, materii prime bogate în celuloză, adaosuri de săruri minerale şi premixuri de vitamine şi microelemente.
Prelucrarea alimentelor prin: măcinare, tocare, extrudare, coacere fermentaţie lactică, producerea de fulgi
Compoziţia amestecului unic pentru puii de struţ în vârstă de 1-3 luni: porumb, şrot de soia, făină de carne, făină de fân, lucernă, făină de oase, premix.
Vitelus = citoplasma oului care prin dezvoltare devine embrion.
Amestecul unic pentru tineret în vârstă de 3-10 luni este format din cereale, şrot de soia, făinuri de origine animală, drojdie de bere, tărâţe de grâu, furaje
fibroase, substanţe minerale.
Adaosuri în raţia de hrană a tineretului la îngrăşat: siloz de porumb.
Efectul folosirii pietricelelor în alimentaţie: micşorează riscul de pierderi prin constipaţie gastrică şi intestinală.
Structura pietricelelor înghiţite: siliciu, nisip mare, spărtură de scoici, piatră de var.

Tehnici de evaluare recomandate:
- Demonstraţie structurată (în condiţii de muncă simulate)
- Test oral/Test scris
- Rapoarte din partea altor persoane
- Portofoliu de dovezi (realizări anterioare)

SO AGR 10, Pagina 52 din 52

Calificare asociată standardului ocupaţional:
Crescător de păsări

Nivelul calificării
Unităţi obligatorii (specifice)
Titlul unităţii 1:Organizarea activităţii proprii
Titlul unităţii 2: Completarea documentelor
specifice
Titlul unităţii 3: Creşterea păsărilor de reproducţie,
tineret părinţi
Titlul unităţii 4: Exploatarea păsărilor de
reproducţie adulte părinţi
Titlul unităţii 5: Îngrijirea puicuţelor hibride pentru
ouă consum
Titlul unităţii 6: Exploatarea găinilor ouătoare
adulte
Titlul unităţii 7: Creşterea puilor pentru carne
Unităţi obligatorii (generale)
Titlul unităţii 1: Aplicarea prevederilor legale
referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în
domeniul situaţiilor de urgenţă
Titlul unităţii 2: Aplicarea normelor de protecţia
mediului
Titlul unităţii 3: Aplicarea procedurilor de calitate
Unităţi obligatorii (cheie)
Titlul unităţii 1: Comunicare în limba maternă
Titlul unităţii 2: Competenţe informatice
Titlul unităţii 3: Competenţa de a învăţa
Titlul unităţii 4: Competenţe sociale şi civice
Unităţi opţionale(specificaţi regulile aplicabile
opţiunilor, dacă este cazul)
Titlul unităţii 8:Îngrijirea raţelor şi gâştelor
Titlul unităţii 9: Creşterea prepeliţelor
Titlul unităţii 10: Creşterea fazanilor
Titlul unităţii 11: Creşterea struţilor

Codul

Codul

2
Nivel
3
3
3
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2

Credite
Urmează a fi stabilite la o dată ulterioară pe baza rezultatului dezbaterilor la nivel
european şi opţiunilor politice ale României în această privinţă

Calificarea 1
Titlul calificării : CRESCĂTOR DE PĂSĂRI
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Descrierea calificării
Scopul şi motivaţia calificării
Calificarea de crescător de păsări este solicitată pe piaţa muncii pentru asigurarea aplicării corecte
a noilor tehnologii de creştere a păsărilor în diferite sisteme de creştere şi a îmbunătăţirii calităţii,
cât şi productivităţii din acest sector.
Calificarea de crescător de păsări se practică în sistem de creştere gospodăresc, semi-intensiv sau
intensiv. Unităţile se regăsesc parţial în sistemul gospodăresc şi semi-intensiv de creştere şi în
totalitate în complexele avicole.
În sistem gospodăresc sau semi-intensiv se asigură o valorificare superioară a resurselor umane şi
materiale.
În general, complexele avicole au două sectoare:
 Sector de reproducţie cu:
- hale de părinţi adulţi (PA) cu perioada de creştere de la 21 la 64 săptămâni, femele
şi masculi. În aceste hale se produc ouăle de incubaţie
- hale de tineret părinţi (TP) cu perioada de creştere de la o zi la 20 săptămâni femele
şi masculi. În aceste hale se obţine tineretul de reproducţie bun pentru ouat şi
masculii corespunzători.
 Sectorul de producţie industrială a păsărilor cu:
- hale de broiler, destinaţi sacrificării pentru consum
- hale de puicuţe şi găini pentru ouă
Calificarea necesită cunoştinţe, deprinderi şi atitudini pentru realizarea tuturor unităţilor din
standardul ocupaţional. Creşterea păsărilor pentru ouă şi carne beneficiază de tehnologii
performante care pot fi aplicate numai de personal calificat corespunzător standardului
ocupaţional.
Principalele funcţii îndeplinite:
- aprovizionarea cu materii prime şi materiale specifice
- creşterea păsărilor de reproducţie, tineret părinţi
- exploatarea păsărilor de reproducţie adulţi părinţi
- îngrijirea puicuţelor hibride pentru ouă consum
- exploatarea găinilor ouătoare adulte
- creşterea puilor pentru carne
- creşterea raţelor şi gâştelor
- creşterea prepeliţelor
- creşterea fazanilor
- creşterea struţilor
Igiena şi siguranţa alimentară au o importanţă deosebită în activitatea crescătorului de păsări, o
atenţie permanentă acordându-se igienei produselor, a locului de muncă, igienei individuale şi a
echipamentului de lucru, pe toată durata şi în toate etapele procesului tehnologic în vederea
realizării produselor sigure şi de bună calitate.
Opţional se poate implica în creşterea altor specii în raport de condiţiile materiale şi umane
asigurate.
Calificarea presupune relaţii de colaborare cu membrii echipelor de deservire în zootehnie, cât şi
relaţii de subordonare faţă de conducătorii locurilor de muncă.
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Cunoştinţele precerute / Condiţii de acces / Ruta de progres
Persoana supusă evaluării demonstrează că ştie şi înţelege:
- Indicatorii de producţie şi defalcarea lor pe luni, trimestre, semestre şi an
- Obiectivele personale derivate din obiectivele generale ale fermei/exploataţiei
- Activităţile pe care trebuie să le desfăşoare pentru atingerea obiectivelor
- Sarcinile şi operaţiile ce trebuie executate pentru realizarea activităţilor
- Sistemul de evaluare a muncii proprii
- Sistemul de salarizare a muncii depuse
- Relaţiile cu alte persoane şi compartimente pentru îndeplinirea obiectivelor proprii
- Procesul de producţie în diferitele sectoare de creştere şi exploatare
- Etapele de creştere şi exploatare pentru fiecare categorie de păsări
- Duratele principalelor stadii de creştere şi exploatare pe specii, rase şi categorii de păsări
- Programul de producţie ce trebuie realizat pe luni, trimestre şi an
- Randamentele şi capacităţile de lucru ale utilajelor şi echipamentelor
- Sarcinile locului de muncă
- Dotarea locului de muncă
- Punctele cheie ale locului de muncă
- Fişa postului
- Organizarea locului de muncă
- Legăturile locului de muncă cu alte elemente ale procesului de producţie
- Regulile de protecţie a muncii specifice locului de muncă
- Tipurile de documente tipizate
- Tipurile de documente netipizate (interne)
- Necesităţile de informare proprii şi ale superiorilor
- Necesităţile de raportare a elementelor producţiei legate de locul de muncă: efective, consum de
furaje, mortalităţi, alte consumuri materiale, consumul de forţă de muncă, programe de
producţie, grafice de livrare, evidenţa tratamentelor sanitar-veterinare, evidenţa producţiei, etc.
- Cerinţele de informaţii cu privire la locul de muncă
- Sursele de culegere a informaţiilor
- Modalităţile simple de prelucrare a datelor şi informaţiilor
- Completarea diferitelor documente tipizate şi netipizate
- Legătura dintre informaţiile locului de muncă şi sistemul informaţional al unităţii/exploataţiei
- Procedurile de circulaţie a documentelor între compartimente şi persoane
- Procedurile de aprobare/semnare a documentelor
- Importanţa informaţiilor din documente pentru diferite niveluri ierarhice
- Necesitatea creşterii vitezei de circulaţie a documentelor pentru adoptarea la timp a deciziilor la
diferite niveluri ierarhice
- Noţiuni privind circulaţia documentelor în sistem electronic
- Tipuri de dezinfecţie profilactică şi de necesitate
- Etapele dezinfecţiei: curăţarea mecanică; curăţarea sanitară; dezinfecţia propriu-zisă
- Metode de dezinfecţie: metode chimice; metode fizice
- Substanţe pentru dezinfecţie şi modul de folosire a acestora
- Tipuri de dezinsecţie: profilactică şi curentă
- Metode de dezinsecţie
- Substanţe de dezinsecţie şi reguli de utilizare
- Combaterea insectelor pe cale biologică
- Sistemul de creştere pe aşternut şi în baterii
- Eşalonarea lucrărilor în perioada dintre două serii de puicuţe pe zile şi operaţii
- Echipamentele de hală
- Punerea în funcţie a instalaţiilor de microclimat, de adăpare şi de hrănire
- Particularităţile populării în baterii de 3-4 etaje
- Influenţa nerespectării cerinţelor de temperatură, curenţi de aer, umiditate relativă ş.a.
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Parametrii de calitate la aparatele de sortare, sexare ş.a.
Vaccinările recomandate de serviciul sanitar-veterinar
Observarea comportării puilor de o zi după introducerea în hală
Tehnologia specifică diferitelor rase, tipuri de adăposturi şi sisteme de creştere
Programul de furajare, sporul de creştere în greutate şi consumul de furaje pe diferite vârste de
creştere
Corelaţia dintre consumul de furaje şi consumul de apă
Aprecierea stării tehnice de funcţionare a utilajelor şi echipamentelor şi executarea principalelor
reglaje ale acestora
Valoarea nutritivă a nutreţurilor combinate
Reţete furajere pentru diferite rase şi hibrizi şi stadii de creştere
Consumuri specifice de furaje şi apă
Ergonomia de producţie şi ergonomia de corecţie pentru îmbunătăţirea ventilaţiei şi
iluminatului
Poluarea aerului în halele de păsări; parametrii de poluare cu bioxid de carbon
Poluarea prin produşii de excreţie a păsărilor
Noxele din adăpostul de păsări ouătoare şi metodele de reducere şi eliminare a acestora
Efectul microclimatului asupra producţiei de ouă
Tehnologia de creştere a puicuţelor pentru ouă consum în sistemele practicate în gospodării şi
complexe
Operaţiile de manevrare a echipamentelor şi utilajelor din hală
Parametrii de creştere pe săptămâni de la intrarea în hală până la trecerea la categoria de găini
ouătoare
Tipuri de reţete de furajare
Operaţiile de întreţinere a adăpostului corespunzător cerinţelor sanitar-veterinare şi fiziologice
ale păsărilor
Metode şi tehnici de identificare a nevoilor de sexare
Tehnologia de depopulare a halei
Tehnici şi procedee de manevrare a păsărilor
Măsuri şi reguli de eliminare sau diminuare a stresului păsărilor
Parametrii tehnici şi fiziologici la care puicuţele trec în categoria de găini ouătoare
Documentele care trebuie întocmite la transferul păsărilor de la o categorie la alta
Tipuri de dezinfecţie profilactică şi de necesitate
Etapele dezinfecţiei: curăţarea mecanică; curăţarea sanitară; dezinfecţia propriu-zisă
Metode de dezinfecţie: metode chimice; metode fizice
Substanţe pentru dezinfecţie şi modul de folosire a acestora
Tipuri de dezinsecţie: profilactică şi curentă
Metode de dezinsecţie
Substanţe de dezinsecţie şi reguli de utilizare
Combaterea insectelor pe cale biologică
Sistemul de creştere pe aşternut şi în baterii
Eşalonarea lucrărilor de întreţinere pe perioada de exploataţie
Construcţia, funcţionarea şi reglarea echipamentelor din hală
Comportamentul păsărilor la trecerea dintr-o etapă în alta
Modalităţi de evitare a stresului
Tehnologia de hrănire, adăpare şi întreţinere în recoltarea ouălor
Asigurarea microclimatului
Evidenţa efectivelor din hală şi a producţiei
Riscurile de îmbolnăvire la transferul păsărilor dintr-o locaţie în alta
Graficul de intrare în ouat a tineretului
Parametrii de ouat la diferite vârste, specii, rase şi sisteme de creştere
Forme de manifestare a stresului la intrarea în ouat şi modalităţi de reducere a efectelor
negative ale acestuia
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- Cerinţele biologice şi tehnologice ale puicuţelor la intrarea în ouat
- Programul de furajare, sporul de creştere în greutate şi consumul de furaje pe diferite vârste de
creştere
- Corelaţia dintre consumul de furaje şi consumul de apă
- Aprecierea stării tehnice de funcţionare a utilajelor şi echipamentelor şi executarea principalelor
reglaje ale acestora
- Valoarea nutritivă a nutreţurilor combinate
- Reţete furajere pentru diferite rase şi hibrizi şi stadii de creştere
- Consumuri specifice de furaje şi apă
- Ergonomia de producţie şi ergonomia de corecţie pentru îmbunătăţirea ventilaţiei şi
iluminatului
- Poluarea aerului în halele de păsări; parametrii de poluare cu bioxid de carbon
- Poluarea prin produşii de excreţie a păsărilor
- Noxele din adăpostul de păsări ouătoare şi metodele de reducere şi eliminare a acestora
- Efectul microclimatului asupra producţiei de ouă
- Potenţialul de producţie al diferitelor rase şi specii în diferite sisteme de creştere
- Consumurile specifice normale în producţia de ouă
- Aprecierea calităţii ouălor
- Evidenţa parametrilor de producţie: producţie medie, consum specific, principalele ponderi ale
elementelor de cheltuieli
- Măsuri de corecţie pentru dereglări în curba normală de ouat
- Proceduri de sortare ouă
- Standarde de inscripţionare a ouălor
- Programul de intrare în ouat şi perioada de exploatare a păsărilor
- Tehnologia de exploatare de la intrarea în ouat până la finalul perioadei de exploatare
- Procedurile de depopulare conform principiului ,,totul plin, totul gol”
- Operaţiile de manevrare a păsărilor în procesul de depopulare
- Duratele şi lucrările de revizii/reparaţii la adăposturi şi echipamente în perioada de depopulare
- Tehnologia de depopulare în diferite tipuri de adăposturi
- Bunele practici la depopulare şi transport
- Sistemul de creştere pe aşternut şi în baterii
- Eşalonarea lucrărilor de întreţinere pe perioada de exploataţie
- Construcţia, funcţionarea şi reglarea echipamentelor din hală
- Comportamentul păsărilor la trecerea dintr-o etapă în alta
- Modalităţi de evitare a stresului
- Tehnologia de hrănire, adăpare şi întreţinere a puilor de o zi
- Asigurarea microclimatului
- Evidenţa efectivelor din hală şi a producţiei
- Conţinutul şi completarea procesului verbal de recepţie
- Riscurile de îmbolnăvire la transferul păsărilor dintr-o locaţie în alta
- Graficul de intrare în ouat a tineretului
- Parametrii de ouat la diferite vârste, specii, rase şi sisteme de creştere
- Forme de manifestare a stresului la intrarea în ouat şi modalităţi de reducere a efectelor
negative ale acestuia
- Cerinţele biologice şi tehnologice ale puicuţelor la intrarea în ouat
- Tehnologia de creştere a puicuţelor pentru ouă consum în sistemele practicate în gospodării şi
complexe
- Operaţiile de manevrare a echipamentelor şi utilajelor din hală
- Parametrii de creştere pe săptămâni de la intrarea în hală până la trecerea la categoria de găini
ouătoare
- Tipuri de reţete de furajare
- Operaţiile de întreţinere a adăpostului corespunzător cerinţelor sanitar-veterinare şi fiziologice
ale păsărilor
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Metode şi tehnici de identificare a nevoilor de sexare
Tehnologia de depopulare a halei
Tehnici şi procedee de manevrare a păsărilor
Măsuri şi reguli de eliminare sau diminuare a stresului păsărilor
Parametrii tehnici şi fiziologici la care puicuţele trec în categoria de găini ouătoare
Documentele care trebuie întocmite la transferul păsărilor de la o categorie la alta
Sistemul de creştere pe aşternut şi în baterii
Eşalonarea lucrărilor de întreţinere pe perioada de exploataţie
Construcţia, funcţionarea şi reglarea echipamentelor din hală
Comportamentul păsărilor la trecerea dintr-o etapă în alta
Modalităţi de evitare a stresului
Tehnologia de hrănire, adăpare şi întreţinere în recoltarea ouălor
Asigurarea microclimatului
Evidenţa efectivelor din hală şi a producţiei
Riscurile de îmbolnăvire la transferul păsărilor dintr-o locaţie în alta
Graficul de intrare în ouat a tineretului
Parametrii de ouat la diferite vârste, specii, rase şi sisteme de creştere
Forme de manifestare a stresului la intrarea în ouat şi modalităţi de reducere a efectelor
negative ale acestuia
Cerinţele biologice şi tehnologice ale puicuţelor la intrarea în ouat
Programul de furajare, sporul de creştere în greutate şi consumul de furaje pe diferite vârste de
creştere
Corelaţia dintre consumul de furaje şi consumul de apă
Aprecierea stării tehnice de funcţionare a utilajelor şi echipamentelor şi executarea principalelor
reglaje ale acestora
Valoarea nutritivă a nutreţurilor combinate
Reţete furajere pentru diferite rase şi hibrizi şi stadii de creştere
Consumuri specifice de furaje şi apă
Ergonomia de producţie şi ergonomia de corecţie pentru îmbunătăţirea ventilaţiei şi
iluminatului
Poluarea aerului în halele de păsări; parametrii de poluare cu bioxid de carbon
Poluarea prin produşii de excreţie a păsărilor
Noxele din adăpostul de păsări ouătoare şi metodele de reducere şi eliminare a acestora
Efectul microclimatului asupra producţiei de ouă
Potenţialul de producţie al diferitelor rase şi specii în diferite sisteme de creştere
Consumurile specifice normale în producţia de ouă
Aprecierea calităţii ouălor
Evidenţa parametrilor de producţie: producţie medie, consum specific, principalele ponderi ale
elementelor de cheltuieli
Măsuri de corecţie pentru dereglări în curba normală de ouat
Proceduri de sortare ouă
Standarde de inscripţionare a ouălor
Programul de intrare în ouat şi perioada de exploatare a păsărilor
Tehnologia de exploatare de la intrarea în ouat până la finalul perioadei de exploatare
Procedurile de depopulare conform principiului ,,totul plin, totul gol”
Operaţiile de manevrare a păsărilor în procesul de depopulare
Duratele şi lucrările de revizii/reparaţii la adăposturi şi echipamente în perioada de depopulare
Tehnologia de depopulare în diferite tipuri de adăposturi
Bunele practici la depopulare şi transport
Organizarea ciclului de producţie
Operaţiile şi lucrările ce se fac în hală în perioada de vid sanitar
Calitatea şi introducerea aşternutului
Prelevarea probelor pentru controlul sanitaţiei

Q AGR 10-1, Page 6 of 10

- Conţinutul şi informaţiile din buletinul de analiză elaborat de laborator cu privire la dezinfecţie
şi alte operaţii
- Condiţiile de funcţionare a filtrului total
- Metode şi tehnici de dezinfecţie
- Metode şi tehnici de dezinsecţie
- Metode şi tehnici de deratizare
- Tehnologia de creştere a puilor pentru carne în diferite sisteme de creştere
- Munca în echipă: rolul, responsabilităţile şi sarcinile fiecărui membru al echipei
- Prepararea soluţiilor şi substanţelor de dezinfecţie, deratizare şi dezinsecţie
- Starea fiziologică normală a puilor de o zi primiţi de la staţia de incubaţie
- Parametrii normali de temperatură sub eleveoză şi în mediul ambiant
- Reglarea echipamentelor din hală pentru a realiza condiţiile de microclimat la primirea puilor în
hală
- Să identifice neconformităţile şi să le corecteze
- Tehnologia de populare cu pui de o zi
- Densitatea normală la populare
- Măsurile de igienă în faza de populare a halei
- Organizarea numai în echipă
- Regulile şi cerinţele manipulării puilor de o zi pentru evitarea pierderilor prin mortalitate
- Hrănirea puilor
- Frontul de furajare
- Înălţimea hrănitoarelor
- Înălţimea adăpătorilor
- Comportamentul puilor de carne în hală
- Elementele specifice ale hrănirii şi adăpării în perioada de start, creştere şi finisare
- Hrănirea şi adăparea puilor în sistemul de creştere la sol
- Hrănirea şi adăparea puilor în sistemul de creştere în baterii
- Circuitul dejecţiilor
- Densitatea optimă în adăposturi
- Măsurile de economisire a energiei: poziţia eleveozei; echiparea cu bec termostat; programul de
lumină
- Indici de temperatură şi umiditate în funcţie de vârsta puilor
- Starea de confort a puilor
- Funcţionarea, citirea şi interpretarea informaţiilor de la aparatele din hală
- Corelaţia dintre creşterea în greutate şi factorii de microclimat
- Concentraţiile maxime admise de amoniac, hidrogen sulfurat, bioxid de carbon
- Funcţionarea şi reglarea ventilatoarelor
- Depunerile de pulberi în adăposturi, determinarea acestora şi eliminarea efectului lor negativ
- Durata iluminării halelor şi corelaţia cu fiziologia nutriţiei
- Evacuarea dejecţiilor pentru diminuarea vicierii microclimatului
- Curba de creştere în greutate (zi, săptămână, cumulat)
- Potenţialul de creştere al hibridului
- Corelaţia dintre consumul de furaje şi sporul mediu zilnic
- Evidenţa sporului de creştere în greutate
- Evidenţa consumului de furaje şi a altor cheltuieli materiale
- Parametrii de calitate a puilor de carne
- Rata mortalităţii şi măsurile pentru diminuarea acestora
- Calitatea materialului biologic
- Calitatea furajelor
- Procedurile şi măsurile pentru realizarea stării normale de sănătate
- Riscurile de îmbolnăvire şi modalităţile de diminuare a acestora
- Principalele măsuri şi acţiuni de prevenire şi tratare a îmbolnăvirilor
- Sistemul de evidenţă a ieşirilor din efectiv prin reformare
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Sistemul de evidenţă a ieşirilor din efectiv prin mortalitate
Periodicitatea evidenţierii ieşirilor din efectiv
Regulile şi procedurile de raportare a ieşirilor din efectiv
Noţiuni de gestiune a furajelor
Noţiuni de gestiune a stocurilor
Noţiuni de gestiune a medicamentelor
Documentele de gestiune şi periodicitatea completării acestora
Expunerea cantitativă şi valorică a materiilor şi materialelor
Citirea şi înţelegerea conţinutului informaţional al etichetelor
Rolul gestiunii materiilor prime şi materialelor pentru conducerea economică a exploataţiei
Tehnologia de depopulare
Comportamentul păsărilor în perioada de transfer de la hala de creştere la abator
Regulile şi procedurile specifice de lucru
Măsuri de combatere a stresului şi de evitare a pierderilor prin mortalităţi
Documente de predare-primire păsări
Echipamente de transport
Operaţiile ce urmează să se execute în hală în perioada de vid sanitar
Rasele de raţe şi gâşte
Raţele pentru consum şi raţele decorative
Rasele de gâşte pentru consum şi gâşte decorative
Raţe şi gâşte performante
Echipamente pentru hrănire
Igiena înainte şi după populare
Densitatea pe mp
Aşternutul în sezonul rece şi cald
Temperatura sub lampă şi în adăpost
Hrana bobocilor de raţe şi gâşte
Întreţinerea în adăpost şi păşunatul
Consumul de hrană şi valorificarea hranei
Instalaţii şi echipamente de hrănire
Depozitarea ouălor pentru consum şi pentru clocit
Sortarea ouălor
Incubarea ouălor
Eclozarea
Clocitul artificial
Îngrăşarea sezonieră
Îngrăşarea rapidă
Momentul corect al tăierii
Furajarea în perioada îngrăşării
Amestecuri realizate de crescători
Furaje concentrate achiziţionate din comerţ
Hrana pe care păsările şi-o procură de pe câmp şi din iazuri : iarba, plante sălbatice, insecte,
viermi, broaşte, melci, şoareci, alge, lintiţă ş.a.m.d.
Rasele de prepeliţe şi direcţiile de reproducere
Factorii de amplasare ai crescătoriei: existenţa apei, electricităţii, piaţa de desfacere, posibilităţi
de transport
Construirea coteţului
Baterii de creştere
Construcţia coteţului în regiunile calde şi în regiunile mai reci
Criterii de selectare a ouălor de incubaţie: aspect, greutate, coajă, pigmentare, vechime
Timpul de incubaţie
Incubatoare
Temperatura şi umiditatea în timpul incubării
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Temperatura aerului la podea şi sub instalaţia de încălzire a cuştii
Comportamentul puilor după ce aceştia au fost aduşi în cuşcă
Sursa de apă
Hrănirea puilor
Năpârlirea de tinereţe
Identificarea sexului puilor şi separarea timpurie după sex
Vârsta de intrare la ouat
Caracteristicile unui pui de prepeliţă bun de ouat: ochi, cloacă, burtă, distanţa între încheietura
piciorului şi stern
Densitatea păsărilor în cuşti
Întreţinerea cuştilor de ouat
Durata de iluminare optimă pe zi (natural şi artificial)
Scăderea producţiei de ouă după căderea iluminării
Cunoaşterea datelor de întreţinere: ieşirea din efectiv; începutul ouatului; densitatea la populare;
pierderi; capacitatea de ouare
Calculul randamentului la ouat
Exprimarea capacităţii de ouare a unei grupe
Evoluţia estimată a greutăţii corporale / pasăre (g) la vârsta de 3, 4, 5, 6, 7, 8 săptămâni
Estimarea consumului mediu în g/pasăre la vârsta de 1-3; 1-4; 1-5; 1-6; 1-7; 1-8 săptămâni
Calculul şi aprecierea consumului specific de furaj pe kg carne la vârsta de 1-3; 1-4; 1-5; 1-6; 17; 1-8 săptămâni
Provenienţa ouălor
Cloşca şi clocitul
Cutii de clocit
Cerinţe privind procurarea cloştilor
Clocitoarea pentru incubarea şi scoaterea puilor de fazan
Cuibul
Controlul, selectarea şi ovoscopia oului pentru incubaţie
Hrănirea cloştilor
Transportul puilor ieşiţi din ou împreună cu cloşca pe terenul de aşezat
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un loc de creştere
Aşezarea cutiilor pe teren
Distribuirea hranei
Formule de nutreţuri pentru fazani pentru: reproducători; pui 2-30 zile; pui 31-70 zile; pui 71125 zile
Particularităţile creşterii puilor de fazan destinaţi pentru popularea fondurilor de vânătoare
Cerinţele de amplasare a crescătoriei: sol, vânt, apropierea de combinate avicole, utilităţi
Regulile de organizare şi funcţionare a filtrului sanitar
Componenţa sectorului de reproducţie, construcţie şi funcţionare
Componenţa staţiei de incubat
Componenţa şi funcţionalitatea sectorului de creştere a puilor de o zi: suprafaţa halei; nr. de
boxe; capacitatea halei; voliere
Voliere de stocaj
Voliere pe sexe (cocoşi, făzăniţe)
Vegetaţia din voliere
Supravegherea şi hrănirea fazanilor în voliere
Valorificarea fazanilor
Operaţii de recoltare şi marcare a ouălor (data recoltării şi numărul compartimentului se notează
pe fiecare ou)
Construcţia şi funcţionalitatea camerei de sortare
Sortarea ouălor
Dezinfecţia ouălor
Curăţirea ouălor
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Condiţii de păstrare a ouălor
Cerinţele de calitate la valorificarea fazanilor pentru popularea fondurilor de vânătoare
Cerinţele de calitate la valorificarea fazanilor la intern şi la export
Procedurile şi operaţiile de manevrare a fazanilor în faza de valorificare
Evaluarea fazaneriei
Furajele recomandate în hrana struţilor: nutreţuri energetice, nutreţuri proteice, materii prime
bogate în celuloză, adaosuri de săruri minerale şi premixuri de vitamine şi mocroelemente
Prelucrarea alimentelor prin: măcinare, tocare, extrudare, coacere, fermentare lactică,
producerea de fulgi, etc.
Compoziţia nutreţului unic pentru puii de struţ în vârstă de 1-3 luni: porumb, şrot de soia, făină
de carne, făină de fân, lucernă, făină de oase, premix UM.
Ponderea în nutreţuri a Pb, Liz, M+C, Ca, P
Cantitatea de hrană uscată
Hrănirea în primele două săptămâni de viaţă cu ouă fierte, morcovi raşi, praf de soia, etc.
Programul de hrănire pe perioade, interval de greutate şi tip de raţie.
Valorificarea optimă a potenţialului de producţie prin hrană
Compoziţia raţiei pentru tineret în vârstă de 3-10 luni (cereale, şrot de soia, făinuri de origine
animală, drojdie de bere, tărâţe de grâu, furaje fibroase, substanţe minerale)
Dezvoltarea tractului digestiv şi digerarea furajelor
Ponderea în raţie a principalelor nutreţuri
Scosul păsărilor la păşune
Alte nutreţuri şi alimente utilizabile pentru hrănirea de la 10 la 14 luni
Tipuri de adăposturi şi hrănitoare
Structura pietricelelor înghiţite: siliciu, nisip mare, spărtură de scoici, piatră de var
Corelaţia dintre vârsta şi cantitatea şi dimensiunea pietricelelor

Calificarea de crescător de păsări necesită în prealabil un anumit bagaj de cunoştinţe generale în
domeniul biologiei şi zootehniei. Persoanele adulte care se califică în acest domeniu sunt în
majoritate femei care se adaptează mai uşor cerinţelor şi realizează cu mai mare grijă şi
responsabilitate sarcinile la locul de muncă. Tinerele în căutarea unui loc de muncă, tinerele sau
persoanele mai vârstnice, şomeri, absolvenţii liceelor, găsesc în domeniul creşterii păsărilor, care
în mare parte a devenit o industrie, locuri de muncă interesante şi chiar bine plătite. Experienţa şi
calificările anterioare chiar în alte domenii sunt benefice pentru dobândirea de competenţe în
creşterea păsărilor.
Explicarea regulilor calificării
În cazul în care o persoană îşi însuşeşte în întregime cerinţele acestei calificări, poate obţine un
certificat de calificare recunoscut de sector la nivel naţional.
Comparabilitatea internaţională
Nu este cazul.
Cerinţele legislative specifice
Nu este cazul.
Documente eliberate de Organisme de reglementare
Nu este cazul.
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Calificare asociată standardului ocupaţional:
Crescător de păsări

Nivelul calificării
Unităţi obligatorii (specifice)
Titlul unităţii 1:Organizarea activităţii proprii
Titlul unităţii 2: Completarea documentelor
specifice
Titlul unităţii 5: Îngrijirea puicuţelor hibride pentru
ouă consum
Titlul unităţii 6: Exploatarea găinilor ouătoare
adulte
Unităţi obligatorii (generale)
Titlul unităţii 1: Aplicarea prevederilor legale
referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în
domeniul situaţiilor de urgenţă
Titlul unităţii 2: Aplicarea normelor de protecţia
mediului
Titlul unităţii 3: Aplicarea procedurilor de calitate
Unităţi obligatorii (cheie)
Titlul unităţii 1: Comunicare în limba maternă
Titlul unităţii 2: Competenţe informatice
Titlul unităţii 3: Competenţa de a învăţa
Titlul unităţii 4: Competenţe sociale şi civice
Unităţi opţionale(specificaţi regulile aplicabile
opţiunilor, dacă este cazul)
Titlul unităţii 8: Îngrijirea raţelor şi gâştelor
Titlul unităţii 9: Creşterea prepeliţelor
Titlul unităţii 10: Întreţinerea fazanilor
Titlul unităţii 11: Creşterea struţilor

Codul

Codul

2
Nivel
3
3
2
2

2

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2

Credite
Urmează a fi stabilite la o dată ulterioară pe baza rezultatului
dezbaterilor la nivel european şi opţiunilor politice ale României în
această privinţă

Calificarea 3
Titlul calificării : CRESCĂTOR DE PĂSĂRI PENTRU OUĂ
CONSUM
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Descrierea calificării
Scopul şi motivaţia calificării
Calificarea are ca scop pregătirea personalului care să se ocupe de creşterea păsărilor pentru
producţia de ouă pentru consum.
Realizările înregistrate în acest domeniu privind crearea de rase noi şi hibrizi productivi, solicită
un nivel ridicat de calificare.
Folosirea pe scară largă a materialului biologic valoros necesită personal calificat în acest domeniu
în plină dezvoltare.
Unităţile generale de competenţă se referă la cunoştinţele, deprinderile şi atitudinile persoanei
calificate în ceea ce priveşte aplicarea procedurilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în
muncă, aplicarea normelor de protecţie a mediului şi a păsărilor şi aplicarea procedurilor de
calitate.
Unităţile specifice de competenţă se referă la cunoştinţele, deprinderile şi atitudinile necesare
pentru organizarea activităţii propriu-zise, la completarea documentelor specifice locului de
muncă, creşterii puicuţelor hibride pentru ouă şi creşterea şi exploatarea găinilor ouătoare adulte.
În cadrul acestei calificări se includ şi unităţile opţionale care se referă la creşterea raţelor,
gâştelor, prepeliţelor, fazanilor şi struţilor. Cunoştinţele şi deprinderile persoanelor car se califică
pentru creşterea păsărilor pentru producţia de ouă sunt stabilite în standard ocupaţional la unităţile
prezentate în tabel.
Cunoştinţele precerute / Condiţii de acces / Ruta de progres
Persoana supusă evaluării demonstrează că ştie şi înţelege:
- Indicatorii de producţie şi defalcarea lor pe luni, trimestre, semestre şi an
- Obiectivele personale derivate din obiectivele generale ale fermei/exploataţiei
- Activităţile pe care trebuie să le desfăşoare pentru atingerea obiectivelor
- Sarcinile şi operaţiile ce trebuie executate pentru realizarea activităţilor
- Sistemul de evaluare a muncii proprii
- Sistemul de salarizare a muncii depuse
- Relaţiile cu alte persoane şi compartimente pentru îndeplinirea obiectivelor proprii
- Procesul de producţie în diferitele sectoare de creştere şi exploatare
- Etapele de creştere şi exploatare pentru fiecare categorie de păsări
- Duratele principalelor stadii de creştere şi exploatare pe specii, rase şi categorii de păsări
- Programul de producţie ce trebuie realizat pe luni, trimestre şi an
- Randamentele şi capacităţile de lucru ale utilajelor şi echipamentelor
- Sarcinile locului de muncă
- Dotarea locului de muncă
- Punctele cheie ale locului de muncă
- Fişa postului
- Organizarea locului de muncă
- Legăturile locului de muncă cu alte elemente ale procesului de producţie
- Regulile de protecţie a muncii specifice locului de muncă
- Tipurile de documente tipizate
- Tipurile de documente netipizate (interne)
- Necesităţile de informare proprii şi ale superiorilor
- Necesităţile de raportare a elementelor producţiei legate de locul de muncă: efective, consum de
furaje, mortalităţi, alte consumuri materiale, consumul de forţă de muncă, programe de
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producţie, grafice de livrare, evidenţa tratamentelor sanitar-veterinare, evidenţa producţiei, etc.
Cerinţele de informaţii cu privire la locul de muncă
Sursele de culegere a informaţiilor
Modalităţile simple de prelucrare a datelor şi informaţiilor
Completarea diferitelor documente tipizate şi netipizate
Legătura dintre informaţiile locului de muncă şi sistemul informaţional al unităţii/exploataţiei
Procedurile de circulaţie a documentelor între compartimente şi persoane
Procedurile de aprobare/semnare a documentelor
Importanţa informaţiilor din documente pentru diferite niveluri ierarhice
Necesitatea creşterii vitezei de circulaţie a documentelor pentru adoptarea la timp a deciziilor la
diferite niveluri ierarhice
Noţiuni privind circulaţia documentelor în sistem electronic
Sistemul de creştere pe aşternut şi în baterii
Eşalonarea lucrărilor de întreţinere pe perioada de exploataţie
Construcţia, funcţionarea şi reglarea echipamentelor din hală
Comportamentul păsărilor la trecerea dintr-o etapă în alta
Modalităţi de evitare a stresului
Tehnologia de hrănire, adăpare şi întreţinere a puilor de o zi
Asigurarea microclimatului
Evidenţa efectivelor din hală şi a producţiei
Conţinutul şi completarea procesului verbal de recepţie
Riscurile de îmbolnăvire la transferul păsărilor dintr-o locaţie în alta
Graficul de intrare în ouat a tineretului
Parametrii de ouat la diferite vârste, specii, rase şi sisteme de creştere
Forme de manifestare a stresului la intrarea în ouat şi modalităţi de reducere a efectelor
negative ale acestuia
Cerinţele biologice şi tehnologice ale puicuţelor la intrarea în ouat
Tehnologia de creştere a puicuţelor pentru ouă consum în sistemele practicate în gospodării şi
complexe
Operaţiile de manevrare a echipamentelor şi utilajelor din hală
Parametrii de creştere pe săptămâni de la intrarea în hală până la trecerea la categoria de găini
ouătoare
Tipuri de reţete de furajare
Operaţiile de întreţinere a adăpostului corespunzător cerinţelor sanitar-veterinare şi fiziologice
ale păsărilor
Metode şi tehnici de identificare a nevoilor de sexare
Tehnologia de depopulare a halei
Tehnici şi procedee de manevrare a păsărilor
Măsuri şi reguli de eliminare sau diminuare a stresului păsărilor
Parametrii tehnici şi fiziologici la care puicuţele trec în categoria de găini ouătoare
Documentele care trebuie întocmite la transferul păsărilor de la o categorie la alta
Sistemul de creştere pe aşternut şi în baterii
Eşalonarea lucrărilor de întreţinere pe perioada de exploataţie
Construcţia, funcţionarea şi reglarea echipamentelor din hală
Comportamentul păsărilor la trecerea dintr-o etapă în alta
Modalităţi de evitare a stresului
Tehnologia de hrănire, adăpare şi întreţinere în recoltarea ouălor
Asigurarea microclimatului
Evidenţa efectivelor din hală şi a producţiei
Riscurile de îmbolnăvire la transferul păsărilor dintr-o locaţie în alta
Graficul de intrare în ouat a tineretului
Parametrii de ouat la diferite vârste, specii, rase şi sisteme de creştere
Forme de manifestare a stresului la intrarea în ouat şi modalităţi de reducere a efectelor
negative ale acestuia
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- Cerinţele biologice şi tehnologice ale puicuţelor la intrarea în ouat
- Programul de furajare, sporul de creştere în greutate şi consumul de furaje pe diferite vârste de
creştere
- Corelaţia dintre consumul de furaje şi consumul de apă
- Aprecierea stării tehnice de funcţionare a utilajelor şi echipamentelor şi executarea principalelor
reglaje ale acestora
- Valoarea nutritivă a nutreţurilor combinate
- Reţete furajere pentru diferite rase şi hibrizi şi stadii de creştere
- Consumuri specifice de furaje şi apă
- Ergonomia de producţie şi ergonomia de corecţie pentru îmbunătăţirea ventilaţiei şi
iluminatului
- Poluarea aerului în halele de păsări; parametrii de poluare cu bioxid de carbon
- Poluarea prin produşii de excreţie a păsărilor
- Noxele din adăpostul de păsări ouătoare şi metodele de reducere şi eliminare a acestora
- Efectul microclimatului asupra producţiei de ouă
- Potenţialul de producţie al diferitelor rase şi specii în diferite sisteme de creştere
- Consumurile specifice normale în producţia de ouă
- Aprecierea calităţii ouălor
- Evidenţa parametrilor de producţie: producţie medie, consum specific, principalele ponderi ale
elementelor de cheltuieli
- Măsuri de corecţie pentru dereglări în curba normală de ouat
- Proceduri de sortare ouă
- Standarde de inscripţionare a ouălor
- Programul de intrare în ouat şi perioada de exploatare a păsărilor
- Tehnologia de exploatare de la intrarea în ouat până la finalul perioadei de exploatare
- Procedurile de depopulare conform principiului ,,totul plin, totul gol”
- Operaţiile de manevrare a păsărilor în procesul de depopulare
- Duratele şi lucrările de revizii/reparaţii la adăposturi şi echipamente în perioada de depopulare
- Tehnologia de depopulare în diferite tipuri de adăposturi
- Bunele practici la depopulare şi transport
- Rasele de raţe şi gâşte
- Raţele pentru consum şi raţele decorative
- Rasele de gâşte pentru consum şi gâşte decorative
- Raţe şi gâşte performante
- Echipamente pentru hrănire
- Igiena înainte şi după populare
- Densitatea pe mp
- Aşternutul în sezonul rece şi cald
- Temperatura sub lampă şi în adăpost
- Hrana bobocilor de raţe şi gâşte
- Întreţinerea în adăpost şi păşunatul
- Consumul de hrană şi valorificarea hranei
- Instalaţii şi echipamente de hrănire
- Depozitarea ouălor pentru consum şi pentru clocit
- Sortarea ouălor
- Incubarea ouălor
- Eclozarea
- Clocitul artificial
- Îngrăşarea sezonieră
- Îngrăşarea rapidă
- Momentul corect al tăierii
- Furajarea în perioada îngrăşării
- Amestecuri realizate de crescători
- Furaje concentrate achiziţionate din comerţ
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- Hrana pe care păsările şi-o procură de pe câmp şi din iazuri : iarba, plante sălbatice, insecte,
viermi, broaşte, melci, şoareci, alge, lintiţă ş.a.m.d.
- Rasele de prepeliţe şi direcţiile de reproducere
- Factorii de amplasare ai crescătoriei: existenţa apei, electricităţii, piaţa de desfacere, posibilităţi
de transport
- Construirea coteţului
- Baterii de creştere
- Construcţia coteţului în regiunile calde şi în regiunile mai reci
- Criterii de selectare a ouălor de incubaţie: aspect, greutate, coajă, pigmentare, vechime
- Timpul de incubaţie
- Incubatoare
- Temperatura şi umiditatea în timpul incubării
- Temperatura aerului la podea şi sub instalaţia de încălzire a cuştii
- Comportamentul puilor după ce aceştia au fost aduşi în cuşcă
- Sursa de apă
- Hrănirea puilor
- Năpârlirea de tinereţe
- Identificarea sexului puilor şi separarea timpurie după sex
- Vârsta de intrare la ouat
- Caracteristicile unui pui de prepeliţă bun de ouat: ochi, cloacă, burtă, distanţa între încheietura
piciorului şi stern
- Densitatea păsărilor în cuşti
- Întreţinerea cuştilor de ouat
- Durata de iluminare optimă pe zi (natural şi artificial)
- Scăderea producţiei de ouă după căderea iluminării
- Cunoaşterea datelor de întreţinere: ieşirea din efectiv; începutul ouatului; densitatea la populare;
pierderi; capacitatea de ouare
- Calculul randamentului la ouat
- Exprimarea capacităţii de ouare a unei grupe
- Evoluţia estimată a greutăţii corporale / pasăre (g) la vârsta de 3, 4, 5, 6, 7, 8 săptămâni
- Estimarea consumului mediu în g/pasăre la vârsta de 1-3; 1-4; 1-5; 1-6; 1-7; 1-8 săptămâni
- Calculul şi aprecierea consumului specific de furaj pe kg carne la vârsta de 1-3; 1-4; 1-5; 1-6; 17; 1-8 săptămâni
- Provenienţa ouălor
- Cloşca şi clocitul
- Cutii de clocit
- Cerinţe privind procurarea cloştilor
- Clocitoarea pentru incubarea şi scoaterea puilor de fazan
- Cuibul
- Controlul, selectarea şi ovoscopia oului pentru incubaţie
- Hrănirea cloştilor
- Transportul puilor ieşiţi din ou împreună cu cloşca pe terenul de aşezat
- Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un loc de creştere
- Aşezarea cutiilor pe teren
- Distribuirea hranei
- Formule de nutreţuri pentru fazani pentru: reproducători; pui 2-30 zile; pui 31-70 zile; pui 71125 zile
- Particularităţile creşterii puilor de fazan destinaţi pentru popularea fondurilor de vânătoare
- Cerinţele de amplasare a crescătoriei: sol, vânt, apropierea de combinate avicole, utilităţi
- Regulile de organizare şi funcţionare a filtrului sanitar
- Componenţa sectorului de reproducţie, construcţie şi funcţionare
- Componenţa staţiei de incubat
- Componenţa şi funcţionalitatea sectorului de creştere a puilor de o zi: suprafaţa halei; nr. de
boxe; capacitatea halei; voliere
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Voliere de stocaj
Voliere pe sexe (cocoşi, făzăniţe)
Vegetaţia din voliere
Supravegherea şi hrănirea fazanilor în voliere
Valorificarea fazanilor
Operaţii de recoltare şi marcare a ouălor (data recoltării şi numărul compartimentului se notează
pe fiecare ou)
Construcţia şi funcţionalitatea camerei de sortare
Sortarea ouălor
Dezinfecţia ouălor
Curăţirea ouălor
Condiţii de păstrare a ouălor
Cerinţele de calitate la valorificarea fazanilor pentru popularea fondurilor de vânătoare
Cerinţele de calitate la valorificarea fazanilor la intern şi la export
Procedurile şi operaţiile de manevrare a fazanilor în faza de valorificare
Evaluarea fazaneriei
Furajele recomandate în hrana struţilor: nutreţuri energetice, nutreţuri proteice, materii prime
bogate în celuloză, adaosuri de săruri minerale şi premixuri de vitamine şi mocroelemente
Prelucrarea alimentelor prin: măcinare, tocare, extrudare, coacere, fermentare lactică,
producerea de fulgi, etc.
Compoziţia nutreţului unic pentru puii de struţ în vârstă de 1-3 luni: porumb, şrot de soia, făină
de carne, făină de fân, lucernă, făină de oase, premix UM.
Ponderea în nutreţuri a Pb, Liz, M+C, Ca, P
Cantitatea de hrană uscată
Hrănirea în primele două săptămâni de viaţă cu ouă fierte, morcovi raşi, praf de soia, etc.
Programul de hrănire pe perioade, interval de greutate şi tip de raţie.
Valorificarea optimă a potenţialului de producţie prin hrană
Compoziţia raţiei pentru tineret în vârstă de 3-10 luni (cereale, şrot de soia, făinuri de origine
animală, drojdie de bere, tărâţe de grâu, furaje fibroase, substanţe minerale)
Dezvoltarea tractului digestiv şi digerarea furajelor
Ponderea în raţie a principalelor nutreţuri
Scosul păsărilor la păşune
Alte nutreţuri şi alimente utilizabile pentru hrănirea de la 10 la 14 luni
Tipuri de adăposturi şi hrănitoare
Structura pietricelelor înghiţite: siliciu, nisip mare, spărtură de scoici, piatră de var
Corelaţia dintre vârsta şi cantitatea şi dimensiunea pietricelelor

Calificarea de crescător de păsări pentru ouă consum necesită în prealabil un anumit bagaj de
cunoştinţe generale în domeniul biologiei şi zootehniei. Persoanele adulte care se califică în acest
domeniu sunt în majoritate femei care se adaptează mai uşor cerinţelor şi realizează cu mai mare
grijă şi responsabilitate sarcinile la locul de muncă. Tinerele n căutarea unui loc de muncă, tinerele
sau persoanele mai vârstnice, şomeri, absolvenţii liceelor, găsesc în domeniul creşterii păsărilor,
care în mare parte a devenit o industrie, locuri de muncă interesante şi chiar bine plătite.
Experienţa şi calificările anterioare chiar în alte domenii sunt benefice pentru dobândirea de
competenţe în creşterea păsărilor pentru ouă consum.

Explicarea regulilor calificării
În cazul în care o persoană îşi însuşeşte în întregime cerinţele acestei calificări, poate obţine un
certificat de calificare recunoscut de sector la nivel naţional.
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Comparabilitatea internaţională
Nu este cazul.
Cerinţele legislative specifice
Nu este cazul
Documente eliberate de Organisme de reglementare
Nu este cazul.
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Calificare asociată standardului ocupaţional:
Crescător de păsări

Nivelul calificării
Unităţi obligatorii (specifice)
Titlul unităţii 1:Organizarea activităţii proprii
Titlul unităţii 2: Completarea documentelor
specifice
Titlul unităţii 3: Creşterea păsărilor de reproducţie,
tineret părinţi
Titlul unităţii 4: Exploatarea păsărilor de
reproducţie adulte părinţi
Unităţi obligatorii (generale)
Titlul unităţii 1: Aplicarea prevederilor legale
referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în
domeniul situaţiilor de urgenţă
Titlul unităţii 2: Aplicarea normelor de protecţia
mediului
Titlul unităţii 3: Aplicarea procedurilor de calitate
Unităţi obligatorii (cheie)
Titlul unităţii 1: Comunicare în limba maternă
Titlul unităţii 2: Competenţe informatice
Titlul unităţii 3: Competenţa de a învăţa
Titlul unităţii 4: Competenţe sociale şi civice
Unităţi opţionale(specificaţi regulile aplicabile
opţiunilor, dacă este cazul)
Titlul unităţii 8: Îngrijirea raţelor şi gâştelor

Codul

Codul

3
Nivel
3
3
3
2

2

2
2
2
2
2
2

2

Credite
Urmează a fi stabilite la o dată ulterioară pe baza rezultatului
dezbaterilor la nivel european şi opţiunilor politice ale
României în această privinţă

Calificarea 2
Titlul calificării : CRESCĂTOR DE PĂSĂRI PENTRU
REPRODUCŢIE
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Descrierea calificării
Scopul şi motivaţia calificării
Calificarea are ca scop creşterea păsărilor de reproducţie pentru a obţine material biologic valoros
pentru producerea de ouă şi carne, de calitate superioară şi în condiţii de productivitate a muncii
ridicată, corespunzător nivelului tehnic superior al dotărilor unităţilor de creştere a păsărilor
pentru reproducţie.
Unităţile generale de competenţă se referă la cunoştinţele şi deprinderile persoanei calificate în
ceea ce priveşte aplicarea procedurilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă,
aplicarea normelor de protecţie a mediului şi a păsărilor şi aplicarea procedurilor de calitate.
Unităţile specifice de competenţă se referă la cunoştinţele, deprinderile şi atitudinile necesare
pentru organizarea activităţii propriu-zise, la completarea documentelor specifice locului de
muncă, la creşterea păsărilor de reproducţie tineret părinţi şi la creşterea şi exploatarea păsărilor de
reproducţie adulte.
În cadrul acestei calificări se poate include şi unitatea opţională U8 care se referă la reproducţia la
speciile raţe şi gâşte.
Cunoştinţele precerute / Condiţii de acces / Ruta de progres
Persoana supusă evaluării demonstrează că ştie şi înţelege:
- Indicatorii de producţie şi defalcarea lor pe luni, trimestre, semestre şi an
- Obiectivele personale derivate din obiectivele generale ale fermei/exploataţiei
- Activităţile pe care trebuie să le desfăşoare pentru atingerea obiectivelor
- Sarcinile şi operaţiile ce trebuie executate pentru realizarea activităţilor
- Sistemul de evaluare a muncii proprii
- Sistemul de salarizare a muncii depuse
- Relaţiile cu alte persoane şi compartimente pentru îndeplinirea obiectivelor proprii
- Procesul de producţie în diferitele sectoare de creştere şi exploatare
- Etapele de creştere şi exploatare pentru fiecare categorie de păsări
- Duratele principalelor stadii de creştere şi exploatare pe specii, rase şi categorii de păsări
- Programul de producţie ce trebuie realizat pe luni, trimestre şi an
- Randamentele şi capacităţile de lucru ale utilajelor şi echipamentelor
- Sarcinile locului de muncă
- Dotarea locului de muncă
- Punctele cheie ale locului de muncă
- Fişa postului
- Organizarea locului de muncă
- Legăturile locului de muncă cu alte elemente ale procesului de producţie
- Regulile de protecţie a muncii specifice locului de muncă
- Tipurile de documente tipizate
- Tipurile de documente netipizate (interne)
- Necesităţile de informare proprii şi ale superiorilor
- Necesităţile de raportare a elementelor producţiei legate de locul de muncă: efective, consum de
furaje, mortalităţi, alte consumuri materiale, consumul de forţă de muncă, programe de
producţie, grafice de livrare, evidenţa tratamentelor sanitar-veterinare, evidenţa producţiei, etc.
- Cerinţele de informaţii cu privire la locul de muncă
- Sursele de culegere a informaţiilor
- Modalităţile simple de prelucrare a datelor şi informaţiilor
- Completarea diferitelor documente tipizate şi netipizate
- Legătura dintre informaţiile locului de muncă şi sistemul informaţional al unităţii/exploataţiei
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Procedurile de circulaţie a documentelor între compartimente şi persoane
Procedurile de aprobare/semnare a documentelor
Importanţa informaţiilor din documente pentru diferite niveluri ierarhice
Necesitatea creşterii vitezei de circulaţie a documentelor pentru adoptarea la timp a deciziilor la
diferite niveluri ierarhice
Noţiuni privind circulaţia documentelor în sistem electronic
Tipuri de dezinfecţie profilactică şi de necesitate
Etapele dezinfecţiei: curăţarea mecanică; curăţarea sanitară; dezinfecţia propriu-zisă
Metode de dezinfecţie: metode chimice; metode fizice
Substanţe pentru dezinfecţie şi modul de folosire a acestora
Tipuri de dezinsecţie: profilactică şi curentă
Metode de dezinsecţie
Substanţe de dezinsecţie şi reguli de utilizare
Combaterea insectelor pe cale biologică
Sistemul de creştere pe aşternut şi în baterii
Eşalonarea lucrărilor în perioada dintre două serii de puicuţe pe zile şi operaţii
Echipamentele de hală
Punerea în funcţie a instalaţiilor de microclimat, de adăpare şi de hrănire
Particularităţile populării în baterii de 3-4 etaje
Influenţa nerespectării cerinţelor de temperatură, curenţi de aer, umiditate relativă ş.a.
Parametrii de calitate la aparatele de sortare, sexare ş.a.
Vaccinările recomandate de serviciul sanitar-veterinar
Observarea comportării puilor de o zi după introducerea în hală
Tehnologia specifică diferitelor rase, tipuri de adăposturi şi sisteme de creştere
Programul de furajare, sporul de creştere în greutate şi consumul de furaje pe diferite vârste de
creştere
Corelaţia dintre consumul de furaje şi consumul de apă
Aprecierea stării tehnice de funcţionare a utilajelor şi echipamentelor şi executarea principalelor
reglaje ale acestora
Valoarea nutritivă a nutreţurilor combinate
Reţete furajere pentru diferite rase şi hibrizi şi stadii de creştere
Consumuri specifice de furaje şi apă
Ergonomia de producţie şi ergonomia de corecţie pentru îmbunătăţirea ventilaţiei şi
iluminatului
Poluarea aerului în halele de păsări; parametrii de poluare cu bioxid de carbon
Poluarea prin produşii de excreţie a păsărilor
Noxele din adăpostul de păsări ouătoare şi metodele de reducere şi eliminare a acestora
Efectul microclimatului asupra producţiei de ouă
Tehnologia de creştere a puicuţelor pentru ouă consum în sistemele practicate în gospodării şi
complexe
Operaţiile de manevrare a echipamentelor şi utilajelor din hală
Parametrii de creştere pe săptămâni de la intrarea în hală până la trecerea la categoria de găini
ouătoare
Tipuri de reţete de furajare
Operaţiile de întreţinere a adăpostului corespunzător cerinţelor sanitar-veterinare şi fiziologice
ale păsărilor
Metode şi tehnici de identificare a nevoilor de sexare
Tehnologia de depopulare a halei
Tehnici şi procedee de manevrare a păsărilor
Măsuri şi reguli de eliminare sau diminuare a stresului păsărilor
Parametrii tehnici şi fiziologici la care puicuţele trec în categoria de găini ouătoare
Documentele care trebuie întocmite la transferul păsărilor de la o categorie la alta
Tipuri de dezinfecţie profilactică şi de necesitate
Etapele dezinfecţiei: curăţarea mecanică; curăţarea sanitară; dezinfecţia propriu-zisă
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Metode de dezinfecţie: metode chimice; metode fizice
Substanţe pentru dezinfecţie şi modul de folosire a acestora
Tipuri de dezinsecţie: profilactică şi curentă
Metode de dezinsecţie
Substanţe de dezinsecţie şi reguli de utilizare
Combaterea insectelor pe cale biologică
Sistemul de creştere pe aşternut şi în baterii
Eşalonarea lucrărilor de întreţinere pe perioada de exploataţie
Construcţia, funcţionarea şi reglarea echipamentelor din hală
Comportamentul păsărilor la trecerea dintr-o etapă în alta
Modalităţi de evitare a stresului
Tehnologia de hrănire, adăpare şi întreţinere în recoltarea ouălor
Asigurarea microclimatului
Evidenţa efectivelor din hală şi a producţiei
Riscurile de îmbolnăvire la transferul păsărilor dintr-o locaţie în alta
Graficul de intrare în ouat a tineretului
Parametrii de ouat la diferite vârste, specii, rase şi sisteme de creştere
Forme de manifestare a stresului la intrarea în ouat şi modalităţi de reducere a efectelor
negative ale acestuia
Cerinţele biologice şi tehnologice ale puicuţelor la intrarea în ouat
Programul de furajare, sporul de creştere în greutate şi consumul de furaje pe diferite vârste de
creştere
Corelaţia dintre consumul de furaje şi consumul de apă
Aprecierea stării tehnice de funcţionare a utilajelor şi echipamentelor şi executarea principalelor
reglaje ale acestora
Valoarea nutritivă a nutreţurilor combinate
Reţete furajere pentru diferite rase şi hibrizi şi stadii de creştere
Consumuri specifice de furaje şi apă
Ergonomia de producţie şi ergonomia de corecţie pentru îmbunătăţirea ventilaţiei şi
iluminatului
Poluarea aerului în halele de păsări; parametrii de poluare cu bioxid de carbon
Poluarea prin produşii de excreţie a păsărilor
Noxele din adăpostul de păsări ouătoare şi metodele de reducere şi eliminare a acestora
Efectul microclimatului asupra producţiei de ouă
Potenţialul de producţie al diferitelor rase şi specii în diferite sisteme de creştere
Consumurile specifice normale în producţia de ouă
Aprecierea calităţii ouălor
Evidenţa parametrilor de producţie: producţie medie, consum specific, principalele ponderi ale
elementelor de cheltuieli
Măsuri de corecţie pentru dereglări în curba normală de ouat
Proceduri de sortare ouă
Standarde de inscripţionare a ouălor
Programul de intrare în ouat şi perioada de exploatare a păsărilor
Tehnologia de exploatare de la intrarea în ouat până la finalul perioadei de exploatare
Procedurile de depopulare conform principiului ,,totul plin, totul gol”
Operaţiile de manevrare a păsărilor în procesul de depopulare
Duratele şi lucrările de revizii/reparaţii la adăposturi şi echipamente în perioada de depopulare
Tehnologia de depopulare în diferite tipuri de adăposturi
Bunele practici la depopulare şi transport
Rasele de raţe şi gâşte
Raţele pentru consum şi raţele decorative
Rasele de gâşte pentru consum şi gâşte decorative
Raţe şi gâşte performante
Echipamente pentru hrănire
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Igiena înainte şi după populare
Densitatea pe mp
Aşternutul în sezonul rece şi cald
Temperatura sub lampă şi în adăpost
Hrana bobocilor de raţe şi gâşte
Întreţinerea în adăpost şi păşunatul
Consumul de hrană şi valorificarea hranei
Instalaţii şi echipamente de hrănire
Depozitarea ouălor pentru consum şi pentru clocit
Sortarea ouălor
Incubarea ouălor
Eclozarea
Clocitul artificial
Îngrăşarea sezonieră
Îngrăşarea rapidă
Momentul corect al tăierii
Furajarea în perioada îngrăşării
Amestecuri realizate de crescători
Furaje concentrate achiziţionate din comerţ
Hrana pe care păsările şi-o procură de pe câmp şi din iazuri : iarba, plante sălbatice, insecte,
viermi, broaşte, melci, şoareci, alge, lintiţă ş.a.m.d.

Calificarea de crescător de păsări pentru reproducţie necesită în prealabil un anumit bagaj de
cunoştinţe generale în domeniul biologiei şi zootehniei. Persoanele adulte care se califică în acest
domeniu sunt în majoritate femei care se adaptează mai uşor cerinţelor şi realizează cu mai mare
grijă şi responsabilitate sarcinile la locul de muncă. Tinerele în căutarea unui loc de muncă,
tinerele sau persoanele mai vârstnice, şomeri, absolvenţii liceelor, găsesc în domeniul creşterii
păsărilor, care în mare parte a devenit o industrie, locuri de muncă interesante şi chiar bine plătite.
Experienţa şi calificările anterioare chiar în alte domenii sunt benefice pentru dobândirea de
competenţe în creşterea păsărilor.
Explicarea regulilor calificării
În cazul în care o persoană îşi însuşeşte în întregime cerinţele acestei calificări, poate obţine un
certificat de calificare recunoscut de sector la nivel naţional.
Comparabilitatea internaţională
Nu este cazul.
Cerinţele legislative specifice
Nu este cazul.
Documente eliberate de Organisme de reglementare
Nu este cazul.
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Calificare asociată standardului ocupaţional:
Crescător de păsări

Nivelul calificării
Unităţi obligatorii (specifice)
Titlul unităţii 1:Organizarea activităţii proprii
Titlul unităţii 2: Completarea documentelor
specifice
Titlul unităţii 7: Creşterea puilor pentru carne
Unităţi obligatorii (generale)
Titlul unităţii 1: Aplicarea prevederilor legale
referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în
domeniul situaţiilor de urgenţă
Titlul unităţii 2: Aplicarea normelor de protecţia
mediului
Titlul unităţii 3: Aplicarea procedurilor de calitate
Unităţi obligatorii (cheie)
Titlul unităţii 1: Comunicare în limba maternă
Titlul unităţii 2: Competenţe informatice
Titlul unităţii 3: Competenţa de a învăţa
Titlul unităţii 4: Competenţe sociale şi civice
Unităţi opţionale(specificaţi regulile aplicabile
opţiunilor, dacă este cazul)
Titlul unităţii 8: Îngrijirea raţelor şi gâştelor
Titlul unităţii 9: Creşterea prepeliţelor
Titlul unităţii 10: Întreţinerea fazanilor
Titlul unităţii 11: Creşterea struţilor

Codul

Codul

2
Nivel
3
3
2
2

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2

Credite
Urmează a fi stabilite la o dată ulterioară pe baza rezultatului
dezbaterilor la nivel european şi opţiunilor politice ale
României în această privinţă

Calificarea 4
Titlul calificării : CRESCĂTOR DE PUI PENTRU CARNE
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Descrierea calificării
Scopul şi motivaţia calificării
Calificarea are ca scop pregătirea personalului care să se ocupe de creşterea puilor pentru carne
care sunt solicitate atât în comercializarea cărnii, cât şi a creşterii păsărilor în domeniu privat
pentru asigurarea necesarului de consum familial. Acest domeniu al calificării asigură o folosire
intensivă a tuturor resurselor necesare creşterii puilor de carne în domeniul familial şi industrial.
Unităţile generale de competenţă se referă la cunoştinţele şi deprinderile persoanei calificate în
ceea ce priveşte aplicarea procedurilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă,
aplicarea normelor de protecţie a mediului şi a păsărilor şi aplicarea procedurilor de calitate.
Unităţile specifice de competenţă se referă la cunoştinţele, deprinderile şi atitudinile necesare
pentru organizarea activităţii propriu-zise, la completarea documentelor specifice locului de
muncă, la creşterea păsărilor puilor pentru carne.
În cadrul acestei calificări se poate includ şi unităţile opţionale care se referă la creşterea raţelor,
gâştelor, prepeliţelor, fazanilor şi struţilor.
Cunoştinţele, deprinderile şi atitudinile persoanelor care se califică pentru creşterea păsărilor
pentru carne sunt stabilite în standardul ocupaţional la unităţile precizate în tabel.
Cunoştinţele precerute / Condiţii de acces / Ruta de progres
Persoana supusă evaluării demonstrează că ştie şi înţelege:
- Indicatorii de producţie şi defalcarea lor pe luni, trimestre, semestre şi an
- Obiectivele personale derivate din obiectivele generale ale fermei/exploataţiei
- Activităţile pe care trebuie să le desfăşoare pentru atingerea obiectivelor
- Sarcinile şi operaţiile ce trebuie executate pentru realizarea activităţilor
- Sistemul de evaluare a muncii proprii
- Sistemul de salarizare a muncii depuse
- Relaţiile cu alte persoane şi compartimente pentru îndeplinirea obiectivelor proprii
- Procesul de producţie în diferitele sectoare de creştere şi exploatare
- Etapele de creştere şi exploatare pentru fiecare categorie de păsări
- Duratele principalelor stadii de creştere şi exploatare pe specii, rase şi categorii de păsări
- Programul de producţie ce trebuie realizat pe luni, trimestre şi an
- Randamentele şi capacităţile de lucru ale utilajelor şi echipamentelor
- Sarcinile locului de muncă
- Dotarea locului de muncă
- Punctele cheie ale locului de muncă
- Fişa postului
- Organizarea locului de muncă
- Legăturile locului de muncă cu alte elemente ale procesului de producţie
- Regulile de protecţie a muncii specifice locului de muncă
- Tipurile de documente tipizate
- Tipurile de documente netipizate (interne)
- Necesităţile de informare proprii şi ale superiorilor
- Necesităţile de raportare a elementelor producţiei legate de locul de muncă: efective, consum de
furaje, mortalităţi, alte consumuri materiale, consumul de forţă de muncă, programe de
producţie, grafice de livrare, evidenţa tratamentelor sanitar-veterinare, evidenţa producţiei, etc.
- Cerinţele de informaţii cu privire la locul de muncă
- Sursele de culegere a informaţiilor
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Modalităţile simple de prelucrare a datelor şi informaţiilor
Completarea diferitelor documente tipizate şi netipizate
Legătura dintre informaţiile locului de muncă şi sistemul informaţional al unităţii/exploataţiei
Procedurile de circulaţie a documentelor între compartimente şi persoane
Procedurile de aprobare/semnare a documentelor
Importanţa informaţiilor din documente pentru diferite niveluri ierarhice
Necesitatea creşterii vitezei de circulaţie a documentelor pentru adoptarea la timp a deciziilor la
diferite niveluri ierarhice
Noţiuni privind circulaţia documentelor în sistem electronic
Organizarea ciclului de producţie
Operaţiile şi lucrările ce se fac în hală în perioada de vid sanitar
Calitatea şi introducerea aşternutului
Prelevarea probelor pentru controlul sanitaţiei
Conţinutul şi informaţiile din buletinul de analiză elaborat de laborator cu privire la dezinfecţie
şi alte operaţii
Condiţiile de funcţionare a filtrului total
Metode şi tehnici de dezinfecţie
Metode şi tehnici de dezinsecţie
Metode şi tehnici de deratizare
Tehnologia de creştere a puilor pentru carne în diferite sisteme de creştere
Munca în echipă: rolul, responsabilităţile şi sarcinile fiecărui membru al echipei
Prepararea soluţiilor şi substanţelor de dezinfecţie, deratizare şi dezinsecţie
Starea fiziologică normală a puilor de o zi primiţi de la staţia de incubaţie
Parametrii normali de temperatură sub eleveoză şi în mediul ambiant
Reglarea echipamentelor din hală pentru a realiza condiţiile de microclimat la primirea puilor în
hală
Să identifice neconformităţile şi să le corecteze
Tehnologia de populare cu pui de o zi
Densitatea normală la populare
Măsurile de igienă în faza de populare a halei
Organizarea numai în echipă
Regulile şi cerinţele manipulării puilor de o zi pentru evitarea pierderilor prin mortalitate
Hrănirea puilor
Frontul de furajare
Înălţimea hrănitoarelor
Înălţimea adăpătorilor
Comportamentul puilor de carne în hală
Elementele specifice ale hrănirii şi adăpării în perioada de start, creştere şi finisare
Hrănirea şi adăparea puilor în sistemul de creştere la sol
Hrănirea şi adăparea puilor în sistemul de creştere în baterii
Circuitul dejecţiilor
Densitatea optimă în adăposturi
Măsurile de economisire a energiei: poziţia eleveozei; echiparea cu bec termostat; programul de
lumină
Indici de temperatură şi umiditate în funcţie de vârsta puilor
Starea de confort a puilor
Funcţionarea, citirea şi interpretarea informaţiilor de la aparatele din hală
Corelaţia dintre creşterea în greutate şi factorii de microclimat
Concentraţiile maxime admise de amoniac, hidrogen sulfurat, bioxid de carbon
Funcţionarea şi reglarea ventilatoarelor
Depunerile de pulberi în adăposturi, determinarea acestora şi eliminarea efectului lor negativ
Durata iluminării halelor şi corelaţia cu fiziologia nutriţiei
Evacuarea dejecţiilor pentru diminuarea vicierii microclimatului

Q AGR 10-4 Page 3 of 7

-

Curba de creştere în greutate (zi, săptămână, cumulat)
Potenţialul de creştere al hibridului
Corelaţia dintre consumul de furaje şi sporul mediu zilnic
Evidenţa sporului de creştere în greutate
Evidenţa consumului de furaje şi a altor cheltuieli materiale
Parametrii de calitate a puilor de carne
Rata mortalităţii şi măsurile pentru diminuarea acestora
Calitatea materialului biologic
Calitatea furajelor
Procedurile şi măsurile pentru realizarea stării normale de sănătate
Riscurile de îmbolnăvire şi modalităţile de diminuare a acestora
Principalele măsuri şi acţiuni de prevenire şi tratare a îmbolnăvirilor
Sistemul de evidenţă a ieşirilor din efectiv prin reformare
Sistemul de evidenţă a ieşirilor din efectiv prin mortalitate
Periodicitatea evidenţierii ieşirilor din efectiv
Regulile şi procedurile de raportare a ieşirilor din efectiv
Noţiuni de gestiune a furajelor
Noţiuni de gestiune a stocurilor
Noţiuni de gestiune a medicamentelor
Documentele de gestiune şi periodicitatea completării acestora
Expunerea cantitativă şi valorică a materiilor şi materialelor
Citirea şi înţelegerea conţinutului informaţional al etichetelor
Rolul gestiunii materiilor prime şi materialelor pentru conducerea economică a exploataţiei
Tehnologia de depopulare
Comportamentul păsărilor în perioada de transfer de la hala de creştere la abator
Regulile şi procedurile specifice de lucru
Măsuri de combatere a stresului şi de evitare a pierderilor prin mortalităţi
Documente de predare-primire păsări
Echipamente de transport
Operaţiile ce urmează să se execute în hală în perioada de vid sanitar
Rasele de raţe şi gâşte
Raţele pentru consum şi raţele decorative
Rasele de gâşte pentru consum şi gâşte decorative
Raţe şi gâşte performante
Echipamente pentru hrănire
Igiena înainte şi după populare
Densitatea pe mp
Aşternutul în sezonul rece şi cald
Temperatura sub lampă şi în adăpost
Hrana bobocilor de raţe şi gâşte
Întreţinerea în adăpost şi păşunatul
Consumul de hrană şi valorificarea hranei
Instalaţii şi echipamente de hrănire
Depozitarea ouălor pentru consum şi pentru clocit
Sortarea ouălor
Incubarea ouălor
Eclozarea
Clocitul artificial
Îngrăşarea sezonieră
Îngrăşarea rapidă
Momentul corect al tăierii
Furajarea în perioada îngrăşării
Amestecuri realizate de crescători
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- Furaje concentrate achiziţionate din comerţ
- Hrana pe care păsările şi-o procură de pe câmp şi din iazuri : iarba, plante sălbatice, insecte,
viermi, broaşte, melci, şoareci, alge, lintiţă ş.a.m.d.
- Rasele de prepeliţe şi direcţiile de reproducere
- Factorii de amplasare ai crescătoriei: existenţa apei, electricităţii, piaţa de desfacere, posibilităţi
de transport
- Construirea coteţului
- Baterii de creştere
- Construcţia coteţului în regiunile calde şi în regiunile mai reci
- Criterii de selectare a ouălor de incubaţie: aspect, greutate, coajă, pigmentare, vechime
- Timpul de incubaţie
- Incubatoare
- Temperatura şi umiditatea în timpul incubării
- Temperatura aerului la podea şi sub instalaţia de încălzire a cuştii
- Comportamentul puilor după ce aceştia au fost aduşi în cuşcă
- Sursa de apă
- Hrănirea puilor
- Năpârlirea de tinereţe
- Identificarea sexului puilor şi separarea timpurie după sex
- Vârsta de intrare la ouat
- Caracteristicile unui pui de prepeliţă bun de ouat: ochi, cloacă, burtă, distanţa între încheietura
piciorului şi stern
- Densitatea păsărilor în cuşti
- Întreţinerea cuştilor de ouat
- Durata de iluminare optimă pe zi (natural şi artificial)
- Scăderea producţiei de ouă după căderea iluminării
- Cunoaşterea datelor de întreţinere: ieşirea din efectiv; începutul ouatului; densitatea la populare;
pierderi; capacitatea de ouare
- Calculul randamentului la ouat
- Exprimarea capacităţii de ouare a unei grupe
- Evoluţia estimată a greutăţii corporale / pasăre (g) la vârsta de 3, 4, 5, 6, 7, 8 săptămâni
- Estimarea consumului mediu în g/pasăre la vârsta de 1-3; 1-4; 1-5; 1-6; 1-7; 1-8 săptămâni
- Calculul şi aprecierea consumului specific de furaj pe kg carne la vârsta de 1-3; 1-4; 1-5; 1-6; 17; 1-8 săptămâni
- Provenienţa ouălor
- Cloşca şi clocitul
- Cutii de clocit
- Cerinţe privind procurarea cloştilor
- Clocitoarea pentru incubarea şi scoaterea puilor de fazan
- Cuibul
- Controlul, selectarea şi ovoscopia oului pentru incubaţie
- Hrănirea cloştilor
- Transportul puilor ieşiţi din ou împreună cu cloşca pe terenul de aşezat
- Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un loc de creştere
- Aşezarea cutiilor pe teren
- Distribuirea hranei
- Formule de nutreţuri pentru fazani pentru: reproducători; pui 2-30 zile; pui 31-70 zile; pui 71125 zile
- Particularităţile creşterii puilor de fazan destinaţi pentru popularea fondurilor de vânătoare
- Cerinţele de amplasare a crescătoriei: sol, vânt, apropierea de combinate avicole, utilităţi
- Regulile de organizare şi funcţionare a filtrului sanitar
- Componenţa sectorului de reproducţie, construcţie şi funcţionare
- Componenţa staţiei de incubat
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- Componenţa şi funcţionalitatea sectorului de creştere a puilor de o zi: suprafaţa halei; nr. de
boxe; capacitatea halei; voliere
- Voliere de stocaj
- Voliere pe sexe (cocoşi, făzăniţe)
- Vegetaţia din voliere
- Supravegherea şi hrănirea fazanilor în voliere
- Valorificarea fazanilor
- Operaţii de recoltare şi marcare a ouălor (data recoltării şi numărul compartimentului se notează
pe fiecare ou)
- Construcţia şi funcţionalitatea camerei de sortare
- Sortarea ouălor
- Dezinfecţia ouălor
- Curăţirea ouălor
- Condiţii de păstrare a ouălor
- Cerinţele de calitate la valorificarea fazanilor pentru popularea fondurilor de vânătoare
- Cerinţele de calitate la valorificarea fazanilor la intern şi la export
- Procedurile şi operaţiile de manevrare a fazanilor în faza de valorificare
- Evaluarea fazaneriei
- Furajele recomandate în hrana struţilor: nutreţuri energetice, nutreţuri proteice, materii prime
bogate în celuloză, adaosuri de săruri minerale şi premixuri de vitamine şi mocroelemente
- Prelucrarea alimentelor prin: măcinare, tocare, extrudare, coacere, fermentare lactică,
producerea de fulgi, etc.
- Compoziţia nutreţului unic pentru puii de struţ în vârstă de 1-3 luni: porumb, şrot de soia, făină
de carne, făină de fân, lucernă, făină de oase, premix UM.
- Ponderea în nutreţuri a Pb, Liz, M+C, Ca, P
- Cantitatea de hrană uscată
- Hrănirea în primele două săptămâni de viaţă cu ouă fierte, morcovi raşi, praf de soia, etc.
- Programul de hrănire pe perioade, interval de greutate şi tip de raţie.
- Valorificarea optimă a potenţialului de producţie prin hrană
- Compoziţia raţiei pentru tineret în vârstă de 3-10 luni (cereale, şrot de soia, făinuri de origine
animală, drojdie de bere, tărâţe de grâu, furaje fibroase, substanţe minerale)
- Dezvoltarea tractului digestiv şi digerarea furajelor
- Ponderea în raţie a principalelor nutreţuri
- Scosul păsărilor la păşune
- Alte nutreţuri şi alimente utilizabile pentru hrănirea de la 10 la 14 luni
- Tipuri de adăposturi şi hrănitoare
- Structura pietricelelor înghiţite: siliciu, nisip mare, spărtură de scoici, piatră de var
- Corelaţia dintre vârsta şi cantitatea şi dimensiunea pietricelelor
Calificarea de crescător de pui pentru carne necesită în prealabil un anumit bagaj de cunoştinţe
generale în domeniul biologiei şi zootehniei. Persoanele adulte care se califică în acest domeniu
sunt în majoritate femei care se adaptează mai uşor cerinţelor şi realizează cu mai mare grijă şi
responsabilitate sarcinile la locul de muncă. Tinerele în căutarea unui loc de muncă, tinerele sau
persoanele mai vârstnice, şomeri, absolvenţii liceelor, găsesc în domeniul creşterii păsărilor, care
în mare parte a devenit o industrie, locuri de muncă interesante şi chiar bine plătite. Experienţa şi
calificările anterioare chiar în alte domenii sunt benefice pentru dobândirea de competenţe în
creşterea puilor pentru carne.
Explicarea regulilor calificării
În cazul în care o persoană îşi însuşeşte în întregime cerinţele acestei calificări, poate obţine un
certificat de calificare recunoscut de sector la nivel naţional.
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Comparabilitatea internaţională
Nu este cazul.
Cerinţele legislative specifice
Nu este cazul
Documente eliberate de Organisme de reglementare
Nu este cazul.

Q AGR 10-4 Page 7 of 7

