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CRESCĂTOR DE BOVINE

Descrierea ocupaţiei

Ocupaţia corespunde celor care sunt implicaţi în activitatea de furajare, întreţinere a
bovinelor, a spaţiilor în care acestea sunt crescute şi exploatate.
Ocupaţia presupune folosirea unei sfere largi de competenţe aferente, necesare în
popularea spaţiilor cu material biologic, furajarea, evacuare dejecţii, menţinerea
condiţiilor de microclimat şi a stării de sănătate a bovinelor
Activităţile specifice ocupaţiei implică cunoaşterea particularităţilor biologice ale
bovinelor, în funcţie de acestea realizându-se furajarea şi exploatarea.
Ocupaţia presupune aprovizionarea cu materii prime şi

materiale , livrarea şi

desfacerea producţiei.
Ocupaţia presupune relaţii de colaborare cu cei din echipă prin informarea acestora.
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UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ
Domeniul de competenţă Nr.
crt.
Competenţe specifice
ocupaţiei

Competenţe
fundamentale

Competenţe generale pe
domeniul de activitate

Titlul unităţii

1

Creşterea şi îngrijirea vacilor de lapte.

2

Aprovizionarea cu materii prime şi materiale.

3

Fătarea şi întreţinerea viţeilor în primele 3 luni.

4

Creşterea şi întreţinerea tineretului femel destinat
reproducţiei.

5

Creşterea şi întreţinerea junincilor gestante .

6

Producerea, recoltarea, depozitarea, conservarea
şi prepararea furajelor .
Transmiterea şi perceperea informaţiei la locul de
muncă.

7

8

Munca în echipă.

9

Aplicarea N.P.M. şi N.P.S.I..
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UNITATEA 1
CREŞTEREA ŞI ÎNGRIJIREA VACILOR DE LAPTE
Descriere
Unitatea se referă la activităţile desfăşurate pentru întreţinerea spaţiilor de creştere, îngrijirea şi
furajarea vacilor de lapte .

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ

CRITERII DE REALIZARE

1.1.Execută lucrările de întreţinere a spaţiilor.
1. Pregăteşte spaţiile de cazare a 1.2.Execută dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea
spaţiilor.
vacilor de lapte
1.3.Asigură aşternutul din adăposturi.
2.1.Execută lotizarea vacilor în funcţie de starea
2.Participa la popularea cu vaci de fiziologică, nivel productiv şi sistem de întreţinere.
2.2.Participă la controlul periodic a stării de
lapte
sănătate.
3.1.Furajarea este realizată în funcţie de potenţialul
3.Execută îngrijirea şi furajarea de producţie, stadiul lactaţiei şi gestaţie.
3.2.Menţinerea factorilor de microclimat se face
vacilor de lapte
conform tehnologiei.
3.3 Asigură adăparea şi existenţa blocurilor de sare
în adăposturi
3.4.Asigură păşunatul vacilor de lapte pe timpul
verii.
3.5.Participă la reformarea anuală a vacilor de
lapte.
4.1.Pregătirea pentru muls se face în funcţie de
starea fiziologică.
4.Executarea mulsului
4.2.Mulsul.este realizat cu aparatura din dotare
conform tehnologiei de exploatare.
4.3.Menţine echipamentele destinate mulsului în
perfectă stare de igienă prin spălare şi dezinfecţie
după fiecare muls.
5.1.Realizează evacuarea dejecţiilor în funcţie de
gradul de mecanizare al adăposturilor.
5.Asigură evacuarea dejecţiilor
5.2Asigură Transportul dejecţiilor la platforma de
bălegar.
6.1.Depistează zilnic vacile în călduri şi ţine
evidenţa acestora în registrul special
6.Participă la acţiuni privind
6.2.Participă la însămânţare în timp optim a vacilor
reproducţia vacilor de lapte
în călduri
6.3.Ajută la efectuarea lunară a diagnosticului de
gestaţie şi înregistrarea în registrul unic a datelor
necesare.
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GAMA DE VARIABILE
Lucrări de întreţinere a spaţiilor de exploatare: curăţare mecanică, văruire, repararea uşilor şi
ferestrelor, verificarea adăpătorilor, a instalaţiilor de muls.
Stare fiziologică şi nivel productiv: vaci recent fătate (0-60 zile), vaci gestante şi în lactaţie, vaci în
repaus mamar.
Sistemul de întreţinere: legat sau liber.
Starea de sănătate presupune verificarea aspectului general al animalelor, a ugerului şi a apariţiei de
tuberculoză, leucoză, tricofiţie.
Aşternutul: paie, rumeguş, sau covor de cauciuc.
Furajele se administrează în două tainuri (2 mese) în următoarea succesiune: fân, masă verde,
concentrate, suculente, grosiere.
Muls: de 2 ori pe zi pentru producţii bune, o dată pe zi pentru vacile supuse regimului de înţărcare.
Pregătirea mulsului: verificarea echipamentelor destinate mulsului, spălarea ugerului cu apă caldă,
ştergerea ugerului, efectuarea masajului, mulsul propriu-zis.
Utilaje pentru muls: aparate de muls la bidon sau conductă, bidoane, tancuri de colectare, de răcire
şi depozitare, pompe de vacuum, mănuşi de cauciuc, tifon, strecurători.
Evacuarea dejecţiilor cu: racleţi pe pernă de apă, sau manual.
GHID PENTRU EVALUARE
Cunoştinţe:
-tehnologia de creştere a vacilor în funcţie de tipul de amenajare a adăposturilor şi tehnologia de
furajare, întreţinere
-legate de starea de sănătate
-modul de administrare a furajării zilnice
-modul de înregistrare a însămânţării, stării de gestaţie în registrul unic
Aptitudini/atitudini:
-bun organizator
-capacitatea de decizie
-rezistenţă fizică
-corectitudine
La evaluare se va urmări:
-identificarea corectă a condiţiilor microclimatice
-corectitudinea cu care este aplicată tehnologia de creştere
-responsabilitatea cu care sunt aplicate elementele prevăzute în tehnologie
-corectitudinea şi responsabilitatea cu care urmăreşte starea de dezvoltare şi de sănătate a vacilor
-argumentarea corectă a deciziilor luate
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UNITATEA 2
APROVIZIONAREA CU MATERII PRIME ŞI MATERIALE
Descriere
Unitatea cuprinde activităţile ce se fac pentru asigurarea aprovizionării cu materii prime şi materiale
pentru desfăşurarea normală a tuturor lucrărilor specifice în exploatarea vacilor de lapte.
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ

1. Stabileşte tipul şi necesarul de
materii prime şi materiale

CRITERII DE REALIZARE
1.1.Necesarul de materii prime şi materiale este
identificat cantitativ şi calitativ.
1.2.Tipul şi necesarul de furaj se stabileşte corect în
funcţie de efective, greutate corporală, vârstă.

2. Identifică sursele de aprovizionare 2.1.Sursele de aprovizionare sunt identificate în

funcţie de seriozitatea furnizorului.
2.2.Sursele de aprovizionare sunt identificate
ţinând cont de raportul calitate/preţ.
2.3.Sursele de aprovizionare se vor identifica
asigurându-se condiţii optime de livrare, în timp
util.

3. Aprovizionează şi depozitează
materialele

3.1.Materiile prime şi materialele sunt recepţionate
cu atenţie astfel încât să corespundă din punct de
vedere cantitativ şi calitativ cu normele în vigoare
3.2.Verificarea şi asigurarea valabilităţii produselor
şi a pregătirii acestora respectând N.T.S.M. şi
N.P.S.I. specifice.

GAMA DE VARIABILE
Tipuri de materii prime şi materiale pentru creşterea vacilor de lapte: furaje, medicamente,
echipament de protecţie specific.
Condiţii optime de livrare: ambalaj, condiţii de transport şi distanţă, termen, plată.
Spaţii de depozitare specifice: spaţii pentru depozitarea materialelor, depozit pentru echipamente,
rezervor pentru carburanţi.
Compatibilitate/incompatibilitate între diferite substanţe depozitate: furaje, medicamente, lapte/
carburanţi, substanţe dezinfectante.
Asigurarea unor condiţii favorabile depozitării prin:
-posibilităţi de aerisire
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-diminuarea umezelii în depozit
-căi de acces
Condiţiile optime se referă la: preţ, condiţii de plată, termen de livrare, condiţii de livrare, raportul
calitate/preţ.
GHID PENTRU EVALUARE
Cunoştinţe:
-tipuri de materii prime, materiale, piese de schimb
-caracteristicile fizico-chimice ale materialelor aprovizionate
-compatibilitatea-incompatibilitatea între materii prime şi materiale
-condiţii de depozitare pentru diferite tipuri de materii prime şi materiale
Aptitudini/atitudini:
-iniţiativă
-deschidere
-capacitate de evaluare obiectivă
-atenţie
-capacitate de decizie
-corectitudine
La evaluare se va urmări:
-stabilirea corectă a necesarului de materiale şi materii prime după producţia propusă
-modul de asigurare pe cantităţi şi grupe a materiilor prime şi materialelor conform perioadei de
folosinţă a acestora
-sursele de aprovizionare să fie în conformitate cu cel mai bun raport calitate/preţ şi în condiţii
optime de livrare
-manipularea produselor aprovizionate în spaţiile de depozitare se va face respectând N.T.S.M. şi
N.P.S.I. specifice
-verificarea periodică a condiţiilor de depozitare a produselor, promptitudinea cu care sunt adoptate
măsuri urgente în situaţii deosebite
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UNITATEA 3
FĂTAREA VACILOR ŞI ÎNTREŢINEREA
VIŢEILOR ÎN PRIMELE 3 LUNI
Descriere
Unitatea cuprinde activităţile ce se fac pentru asigurarea bunei desfăşurări a activităţilor de fătare,
asistare la fătare şi creştere a viţeilor în primele 3 luni.

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1.Amenajează spaţiile din
maternitate

2.Asigură desfăşurarea fătării

3.Îngrijeşte viţeii în spaţiile de
creştere

CRITERII DE REALIZARE
1.1.Curăţă şi dezinfectează boxele de fătare
1.2.Asigură condiţiile necesare fătării.
1.3.Popularea şi depopularea spaţiilor se face după
un grafic care ţine cont de numărul locurilor şi al
fătărilor.
4.1.Asistă şi ajută vacile în momentul fătării
4.2.Asigură toate condiţiile igienico-sanitare.
4.3.Furajază corespunzător vacile după fătare
pentru stimularea producţiei de lapte.
4.4.Îngrijeşte noii născuţi, şi asigură menţinerea
viţelului lângă vacă în perioada alăptării cu
colostru.
3.1.Asigură un aşternut igienic pentru viţei.
3.2.Furajează viţeii conform tehnologiei.
3.3.Participă la menţinerea stării de sănătate.
3.4.Execută înţărcarea viţeilor.
3.5.Ajută la livrarea tineretului mascul în unităţi
specializate pentru producţia de carne a celui femel
pentru reproducţie.

GAMA DE VARIABILE
Condiţii necesare fătării: văruire boxă, dezinfectare, crearea unui aşternut de paie.
Îngrijirea noilor născuţi: curăţarea nărilor, a gurii, a ochilor, îndepărtarea resturilor placentare,
uscarea viţeilor, ataşarea medalionului de identificare.
Furajarea viţeilor în primele trei luni: fân vitaminos, nutreţ combinat, lapte sau înlocuitor de lapte.
GHID PENTRU EVALUARE
Cunoştinţe:
-măsuri de identificare a vacilor în călduri după fătare şi a stării de sănătate.
-igienizarea maternităţilor
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Aptitudini/atitudini:
-capacitate de evaluare obiectivă
-atenţie
-capacitate de decizie
-corectitudine
-rezistenţă la efort fizic
La evaluare se va urmări:
-manipularea vacilor până la maternitate se va face respectând N.T.S.M. şi N.P.S.I. specifice
-promptitudinea cu care sunt adoptate masuri urgente în situaţii deosebite
-modul corect de asistare a fătărilor.
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UNITATEA 4
CREŞTEREA ŞI ÎNTREŢINEREA TINERETULUI FEMEL DESTINAT
REPRODUCŢIEI
Descriere
Unitatea se referă la pregătirea spaţiilor de cazare, furajarea şi întreţinerea tineretului femel destinat
reproducţiei.

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1.Pregăteşte spaţiile de cazare a
tineretului femel

CRITERII DE REALIZARE
1.1.Execută lucrări de întreţinere a spaţiilor.
1.2.Execută dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea
spaţiilor.
1.3.Asigură aşternutul corespunzător.
1.4.Asigurã condiţiile de microclimat conform
tehnologiei.

2. Furajează şi întreţine tineretului
femel destinat reproducţiei

2.1.Lotizarea se face în funcţie de greutate şi stare
de sănătate.
2.2.Realizează furajarea pe grupe, în funcţie de
vârstă, numărul animalelor, greutate corporală..
2.3.Asigură păşunatul viţelelor.
2.4.Execută evacuarea dejecţiilor.
2.5.Participă la acţiuni sanitar-veterinare specifice.

3.Ajută la desfăşurarea activităţii de
reproducţie a viţelelor

3.1.Deţine evidenţa programărilor la montă.
3.2.Lotizează viţelele pe grupe de vârstă şi greutate
corporală în vederea montei.
3.3.Participă la însămânţarea viţelelor în funcţie de
momentul depistării căldurilor.

GAMA DE VARIABILE
Monta viţelelor se face când viţelele ajung la 70-75% din greutatea de adult , la 17-19 luni.
Furajarea viţelelor: fân, siloz de porumb, şrot de floarea soarelui, paie de orz, masa verde, sare.

GHID PENTRU EVALUARE
Cunoştinţe:
-timpul şi modul de administrare a nutreţului combinat conform tehnologiei
-tehnica însămânţării artificiale
-starea de sănătate a tineretului femel de reproducţie
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Aptitudini/atitudini:
-bun organizator
-capacitatea de decizie
-rezistenţă fizică
-corectitudine
-abilitate
La evaluare se va urmări:
-corectitudinea şi responsabilitatea cu care se efectuează furajarea tineretului de reproducţie
-asigurarea efectuării lucrărilor de calitate privind tratamentul medicamentos de prevenire şi
combatere a bolilor specifice
-corectitudinea cu care sesizează apariţia căldurilor la tineretul femel.
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UNITATEA 5
CREŞTEREA ŞI ÎNTREŢINEREA JUNINCILOR GESTANTE
Descriere
Unitatea se referă la furajarea şi întreţinerea junincilor gestante şi acţiunile sanitar veterinare
adecvate stării de gestaţie.

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1.Pregăteşte spaţiile de cazare a
junincilor gestante

2. Furajează junincile gestante

3. Asigură întreţinerea junincilor
gestante

CRITERII DE REALIZARE
1.1.Execută lucrările de întreţinere a spaţiilor.
1.2.Efectuează dezinfecţia, dezinsecţia şi
deratizarea spaţiilor.
1.3.Asigură aşternutul necesar junincilor gestante.
1.4.Asigurã condiţiile de microclimat conform
tehnologiei.
2.1.Lotizează junincile în funcţie de greutate şi
stare de gestaţie.
2.2.Furajarea se realizează pe grupe, în funcţie de
vârstă şi numărul animalelor din adăpost.
2.3.Efectuează păşunatul junincilor pe timp de
vară.
2.4.Realizează evacuarea dejecţiilor.
2.5.Participă la acţiuni sanitar-veterinare, de
control al gestaţiei.
3.1.Asigură condiţiile de microclimat conform
tehnologiei.
3.2.Curăţă zilnic spaţiile de cazare.
3.3.Execută transferul junincilor gestante în
maternitate.

GAMA DE VARIABILE
Condiţii de microclimat: temperatură, umiditate, aerisire, concentraţie de bioxid de carbon.
Furajarea junincilor: fân, siloz de porumb, şrot de floarea soarelui, paie de orz, masa verde, sare.
Acţiuni sanitar veterinare: tratamente vaccinări.
Controlul gestaţiei: observarea periodica a evoluţiei embrionului.
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GHID PENTRU EVALUARE
Cunoştinţe:
-condiţii de microclimat în adăposturile de tineret pentru reproducţie.
-raţii furajere
-modul de funcţionare a utilajelor din spatiile de creştere: furajare, adăpare, evacuare dejecţii.
-urmărirea animalelor în perioada de gestaţie
Aptitudini/atitudini:
-bun organizator
-capacitatea de decizie
-rezistenţă fizică
-corectitudine.
La evaluare se va urmări:
-corectitudinea şi responsabilitatea cu care se stabilesc componentele şi proporţiile raţiilor furajere
-asigurarea efectuării lucrărilor de calitate privind tratamentul medicamentos de prevenire şi
combatere a bolilor specifice
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UNITATEA 6
PRODUCEREA, RECOLTAREA, DEPOZITAREA,
CONSERVAREA ŞI PREPARAREA FURAJELOR
Descriere
Unitatea se referă la producerea, recoltarea, depozitarea, conservarea, înfiinţarea şi întreţinerea
pajiştilor şi prepararea furajelor.

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Participă la producerea,
recoltarea, depozitarea şi
conservarea furajelor

CRITERII DE REALIZARE
1.1.Execută lucrări de înfiinţare a culturilor
furajere în funcţie de zonă, condiţii pedoclimatice
şi efectivele de animale.
1.2.Aplică tehnologia de producere şi întreţinere
a furajelor.
1.3.Execută lucrări de recoltare, depozitare a
furajelor.
1.4.Urmăreşte conservarea furajelor în funcţie de
destinaţie, metoda de conservare şi spaţiile de
depozitare.

2. Execută lucrări de înfiinţare şi
întreţinere a pajiştilor naturale şi
cultivate

2.1Participă la acţiunea de înfiinţare a pajiştilor.
2.2.Execută lucrări de întreţinere a pajiştilor
naturale şi cultivate
2.3.Asigură recoltarea furajelor în funcţie de
specii şi structuri.

3.Realizează prepararea furajelor
grosiere

3.1.Pregăteşte utilajele necesare în vederea
preparării furajelor grosiere.
3.2.Prepară furajele grosiere şi le îmbunătăţeşte
calitatea.

GAMA DE VARIABILE
Elemente tehnologice în producerea furajelor: alegerea soiurilor sau hibrizilor, amplasament,
fertilizare, lucrări ale solului, cantitatea de sămânţă la hectar, adâncimea de semănat, densitate,
epoca de semănat, recoltarea.
Întreţinerea şi conservarea furajelor sub formă de:
-fân vitaminos uscat în fânare sau balotat;
-semisiloz format din leguminoase şi graminee în amestec cu paie tocate;
-siloz de ştiuleţi de porumb preparaţi prin mărunţire, tasarea şi închiderea silozului cu folie de
polietilenă, folosirea lui în consum după 2-3 luni.
Înfiinţarea pajiştilor se face în funcţie de:
Pag. 14 din 21

Crescător de bovine – 9 unităţi
-necesarul de masă verde, efectivele de animale şi producţia de lapte planificată;
-distanţa faţă de grajd;.
Înfiinţarea pajiştilor se face cu amestecuri de graminee şi leguminoase sau culturi pure de graminee
sau leguminoase.
Întreţinerea pajiştilor se face:
-pentru pajiştile vechi prin autoînsămânţare şi supraînsămânţare.;
-fertilizarea obligatoriu înainte de răsărirea plantelor în cazul pajiştilor noi şi după cosire pentru
cele vechi.
Utilaje de preparare a furajelor grosier: de tocare, de melasare, de saramurare, de realizare a
amestecului; mijloace mecanice sau tracţiune animală pentru transportul şi administrare furajelor.
Îmbunătăţirea calităţii furajelor grosiere: tocare la 2-3 cm; înmuiere cu saramură; melasarea cu
soluţie de melasă; amestec cu borhoturi; dospirea, fermentarea grosierelor tocate cu adaos de
melasă sau concentrate; tratarea chimică prin armonizare sau hidrolizare.
GHID PENTRU EVALUARE
Cunoştinţe:
-tehnologia de producere a furajelor
-preparare, depozitare, conservare furaje
-înfiinţare şi întreţinere pajişti, recoltare şi depozitare
-tehnici de păşunat
-folosirea utilajelor din dotare
Aptitudini/atitudini:
-rezistenţă fizică
-capacitate de decizie
-corectitudine
-promptitudine
La evaluare se va urmări:
-corectitudinea cu care se realizează şi păstrează furajele
-atenţia cu care sunt pregătite şi folosite utilajele din dotare
-responsabilitatea cu care sunt date spre consum furajele din baza furajeră
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UNITATEA 7
TRANSMITEREA ŞI PERCEPEREA INFORMAŢIEI LA LOCUL DE
MUNCĂ
Descriere
Unitatea include competenţele referitoare la comunicarea specifică activităţii. Unitatea se referă atât
la comunicarea cu alţi lucrători din echipă, cât şi la comunicarea cu terţi: aprovizionări, clienţi, alţi
crescători de vaci..

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1.Transmite şi primeşte informaţii

2.Participă la discuţii pe teme
profesionale

CRITERII DE REALIZARE
1.1.Comunicarea este realizată numai cu persoane
ce au aceleaşi atribuţii în cadrul activităţilor cu
respectarea raporturilor ierarhice, operative şi
funcţionale.
1.2.Metoda de comunicare folosită este
corespunzătoare procedurilor interne şi permite o
transmitere rapidă şi corectă a informaţiilor.
1.3.Informaţiile transmise sunt reale, complete şi
exprimate în limbajul specific locului de muncă.
2.1.Problemele profesionale sunt discutate şi
rezolvate printr-un proces acceptat de toţi membrii
grupului.
2.2.Punctele de vedere proprii sunt argumentate
clar şi sunt exprimate fără reţinere.
2.3.În cadrul discuţiilor în grup este respectat
dreptul la opinie al celorlalţi participanţi.
2.4.Divergenţele apărute sunt rezolvate cu calm,
înţelegere şi atenţie.

GAMA DE VARIABILE
Persoane fizice autorizate: colegi de muncă cu care se află în relaţii funcţionale.
Forme de comunicare: verbală, scrisă.
GHID PENTRU EVALUARE
Cunoştinţe:
-schema organizatorică şi legăturile ierarhice, operative şi funcţionale
-procedurile interne de comunicare specifice locului de munca
-tehnologia de specialitate în creşterea vacilor de lapte şi producerea furajelor
Pag. 16 din 21

Crescător de bovine – 9 unităţi

Aptitudini/atitudini:
-iniţiativă
-deschidere
-capacitate de analiză şi corelare a datelor
-capacitate de evaluare obiectivă
-atenţie
-capacitate de decizie
La evaluare se va urmări:
-modul în care se respecta raporturile ierarhice, operative şi funcţionale şi procedurile interne de
comunicare
-corectitudinea cu care se utilizează limbajul profesional
-modul de adresare şi coerenta în formularea ideilor
-modul în care se soluţionează eventualele divergenţe apărute
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UNITATEA 8
MUNCA ÎN ECHIPĂ
Descriere
Unitatea se referă la integrarea activităţii proprii în activitatea echipei cu care colaborează în
diferite etape ale activităţii de exploatare a vacilor de lapte.

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1.Identifică rolul propriu în cadrul
echipei

2.Desfăşoară activităţi în vederea
atingerii obiectivelor

CRITERII DE REALIZARE
1.1.Rolul propriu în cadrul echipei este identificat
corect în funcţie de tipul lucrării de executat.
1.2.Rolul propriu în cadrul echipei este identificat
cu discernământ în funcţie de sarcinile de realizat.
2.1. Activitatea proprie este desfăşurată astfel încât
să se încadreze în activitatea generală a echipei.
2.2.Activitatea proprie este desfăşurată astfel încât
lucrarea de executat să fie realizată în condiţiile
cerute.

GAMA DE VARIABILE
Lucrări de executat: lucrări specifice în domeniul creşterii vacilor de lapte şi producerii furajelor.
GHID PENTRU EVALUARE
Cunoştinţe:
-schema organizatorică şi raporturile ierarhice funcţionale specifice locului de munca
-componenta echipelor de lucru pentru diferite tipuri de activităţi specifice
-tipuri de lucrări specifice în domeniul creşterii vacilor de lapte şi producerii furajelor.
-fazele de desfăşurare a lucrărilor specifice şi a altor tipuri de activităţi care implică colaborarea cu
alţi lucrători
Aptitudini/atitudini:
-iniţiativă
-deschidere
-atenţie
-capacitate de decizie
La evaluare se va urmări:
-modul în care se identifică rolul propriu în cadrul echipei în cazul unei lucrări specifice
-modul în care se desfăşoară activitatea proprie pe parcursul unei lucrări specifice
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UNITATEA 9
APLICAREA N.P.M. ŞI N.P.S.I.
Descriere
Unitatea se referă la aplicarea şi respectarea N.P.M. şi N.P.S.I. pe durata desfăşurării tuturor
activităţilor specifice ocupaţiei. Unitatea presupune utilizarea şi menţinerea echipamentelor de
protecţie e muncii în condiţii de securitate, precum şi depozitarea corespunzătoare a materialelor
specifice.

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1.Aplică normele de protecţie a
muncii

2.Aplicarea normelor de prevenire
şi stingere a incendiilor

CRITERII DE REALIZARE
1.1.Legislaţia şi normele de protecţie a muncii sunt
însuşite în conformitate cu specificul locului de
muncă.
1.2.Echipamentul de protecţie din dotare este
utilizat corect.
1.3.Echipamentul de protecţie este întreţinut şi
păstrat în condiţii de siguranţă conform normelor
în vigoare.
1.4.Activitatea specifică este desfăşurată cu
respectarea permanentă a normelor de protecţia
muncii.
2.1.Activitatea specifică este efectuată în condiţii
de securitate şi în conformitate cu normele P.S.I. în
vigoare.
2.2.Echipamentele de stingere a incendiilor din
dotare sunt utilizate cu rapiditate şi competenţă
pentru eliminarea pericolelor.
3.1.Măsurile de urgenţă şi de evacuare sunt

3.Aplicarea procedurilor de urgenţă aplicate cu rapiditate, corectitudine şi luciditate
respectând procedurile interne.
şi evacuare

3.2.Primul ajutor este acordat rapid, corespunzător
cu tipul accidentului.

GAMA DE VARIABILE
Echipamentul de stingere a incendiilor: hidranţi, extinctoare, nisip, găleţi, furtun pentru apă.
Truse pentru prim ajutor şi feşe, pansamente sterile, alcool, medicamente.
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GHID PENTRU EVALUARE
Cunoştinţe:
-normele de protecţia muncii şi normele de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţii
desfăşurate în domeniul creşterii vacilor de lapte şi producerii furajelor.
-sistemele de avertizare, sistemele de amplasare a punctelor pentru prevenirea şi stingerea
incendiilor
-noţiuni pentru acordarea primului ajutor

Aptitudini/atitudini:
-atenţie
-capacitate de decizie

La evaluare se urmări:
-corectitudinea cu care sunt respectate normele de protecţia muncii şi normele de prevenire şi de
stingere a incendiilor în toate etapele de activitate
-corectitudinea şi promptitudinea cu care se acţionează în caz de accident
-capacitatea de decizie şi de reacţie în situaţii neprevăzute
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