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CRESCĂTOR DE PORCI

Descrierea ocupaţiei
Ocupaţia corespunde celor care se ocupă cu activitatea de furajare, întreţinere a
porcilor, a spaţiilor în care aceştia sunt crescuţi.
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 porcilor.
Activităţile specifice ocupaţiei implică cunoaşterea particularităţilor biologice ale
porcilor, în funcţie de acestea realizându-se furajarea şi exploatarea.
Ocupaţia presupune aprovizionarea cu materii prime şi materiale , pregătirea pentru
livrare.
Ocupaţia presupune relaţii de colaborare cu cei din echipă.
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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

Amenajarea spaţiilor în compartimentul de
montă-gestaţie

2

Aprovizionarea cu materii prime şi materiale

3

Întreţinerea scroafelor în maternitate

4

Creşterea şi întreţinerea purceilor până la
înţărcare

5

Creşterea şi întreţinerea purceilor înţărcaţi

6

Creşterea şi întreţinerea porcilor la îngrăşat

7

Transmiterea şi perceperea informaţiei la locul de
muncă.

8

Munca în echipă.

9

Aplicarea N.P.M. şi N.P.S.I..
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UNITATEA 1
AMENAJAREA SPAŢIILOR ÎN COMPARTIMENTUL
DE MONTĂ-GESTAŢIE
Descriere
Unitatea se referă la activităţile desfăşurate pentru pregătirea spaţiilor, a animalelor, a realizării
montei, îngrijirea şi furajarea scroafelor gestante.

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ

CRITERII DE REALIZARE

1.1.Execută lucrările de întreţinere a spaţiilor din
1. Pregăteşte spaţiile de cazare a compartimentul montă-gestaţie.
1.2.Participă la efectuarea acţiunilor sanitaranimalelor în vederea montei
veterinare periodic.

2.Participa la depistarea scroafelor
în călduri pentru monta naturala si
la realizarea montei

2.1.Asigură igiena corporală a scroafelor depistate
pentru montă.
2.2.Conform graficului aduce vierii la scroafele în
călduri.
2.3.Supraveghează realizarea montei.
2.4.Execută lotizarea scroafelor diagnosticate
gestante.

3.1.În funcţie de stadiul gestaţiei realizează
3.Îngrijeşte şi furajează scroafele furajarea scroafelor conform tehnologiei.
3.2.Asigură şi menţine factorii de microclimat
gestante

4.Efectuează transportul la
maternitate a scroafelor gestante în
ultima perioadă

4.1.Participă la mutarea scroafelor de la gestaţie la
maternitate în condiţii optime.
4.2.În timpul transportului scroafelor evită
condiţiile de stres.

GAMA DE VARIABILE
Condiţii de întreţinere:
-temperaturi optime necesare
-nivelul furajării zilnice conform raţiilor stabilite
Lucrări de întreţinere şi igienizare – curăţire, spălare, dezinfectare.
Condiţii de stres pentru scroafele gestante: abordare, contenţie, manipulare şi transport fără
comportament brutal din partea îngrijitorului.
GHID PENTRU EVALUARE
Cunoştinţe:
-tehnologia de creştere şi exploatare a porcilor în funcţie de tipul de amenajare (furajare, întreţinere)
-starea de sănătate a scroafelor în perioada de gestaţie
-modul de administrare a furajării zilnice
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-măsuri de identificare a scroafelor în călduri
-măsuri de igienizare
-măsuri de întreţinere a scroafelor
Aptitudini/atitudini:
-bun organizator
-capacitatea de decizie
-rezistenţă fizică
-corectitudine
-blândeţe în relaţia directă cu animalele
La evaluare se va urmări:
-identificarea corectă a parametrilor de microclimat
-corectitudinea cu care este aplicată tehnologia de creştere
-responsabilitatea cu care sunt aplicate cunoştinţele prevăzute în perioada de montă-gestaţie
-corectitudinea şi responsabilitatea cu care urmăreşte starea de dezvoltare şi de sănătate a porcilor
-argumentarea corectă a deciziilor luate
-manipularea scroafelor până la maternitate cu respectarea N.T.S.M. şi N.P.S.I. specifice
-verificarea atentă a condiţiilor de transport a scroafelor, promptitudinea cu care sunt adoptate
masuri urgente în situaţii deosebite
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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
necesare desfăşurării normale a tuturor lucrărilor specifice în îngrijirea porcilor.

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Stabileşte tipul şi necesarul de
materii prime şi materiale
2. Identifică sursele de
aprovizionare

3. Aprovizionează şi depozitează
materialele

CRITERII DE REALIZARE
1.1.Necesarul de materii prime şi materiale sunt
identificate cantitativ şi calitativ.
1.2.Tipul şi necesarul de furaj se stabileşte corect
în funcţie de mărimea efectivelor, greutate
corporală, vârstă şi stare fiziologică.
2.1.Sursele de aprovizionare sunt identificate în
funcţie de seriozitatea şi promptitudinea
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.
3.1.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 porcilor: 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, magazie de furaje.
Compatibilitate/incompatibilitate între diferite substanţe depozitate: furaje şi medicamente /
carburanţi .
Asigurarea unor condiţii favorabile depozitării prin:
-posibilităţi de aerisire
-diminuarea umezelii în depozit
-posibilităţi normale de acces
Condiţiile optime se referă la: preţ, condiţii de plată, termen de livrare, condiţii de livrare, raportul
calitate/preţ.
Condiţii de calitate a furajelor: proporţia componentelor de bază diferenţiate pe vârste şi stare
fiziologică.
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GHID PENTRU EVALUARE
Cunoştinţe:
-tipuri de materii prime, materiale, piese de schimb
-caracteristicile fizico-chimice ale materialelor aprovizionate
-compatibilitate/incompatibilitate 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
-rezistenţă la efort fizic
-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
ÎNTREŢINEREA SCROAFELOR ÎN MATERNITATE
Descriere
Unitatea cuprinde activităţile ce se realizează pentru asigurarea condiţiilor din maternitate, asistării
la fătare şi întreţinerea scroafelor şi a purceilor.

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1.Amenajează spaţiilor din
maternitate în vederea populării
2.Supraveghează şi asigură
condiţiile necesare fătării
3.Asigură întreţinerea purceilor
imediat după fătare

CRITERII DE REALIZARE
1.1.Participă la curăţarea şi dezinfectarea boxelor
de fătare.
1.2.Asigură condiţiile necesare fătării.
4.1.Asistă scroafele în momentul fătării
4.2.Asigură toate condiţiile igienico-sanitare.
4.3.Îngrijeşte noii născuţi.
3.1.Aşează un aşternut igienic necesar purceilor
imediat după fătare.
3.2.Efectuează toaletarea noilor născuţi.
3.3.Repartizează purceii pentru supt la scroafe.

GAMA DE VARIABILE
Condiţii necesare fătării: văruire boxă, dezinfectare, crearea unui aşternut de paie.
Toaletare: tăierea colţilor şi a cozilor în prima zi după fătare.
Îngrijirea noilor născuţi: tăierea ombilicului, curăţarea nărilor, a gurii, a ochilor, îndepărtarea
resturilor placentare.
GHID PENTRU EVALUARE
Cunoştinţe:
-reproducţia – fătare la porcine
-furajare şi îngrijire scroafelor în maternitate
-condiţii de igienă şi microclimat pentru scroafe şi purcei
Aptitudini/atitudini:
-capacitate de evaluare obiectivă
-atenţie
-capacitate de decizie
-corectitudine
-blândeţe şi ataşament faţă de animale
-rezistenţă la efort fizic
La evaluare se va urmări:
-responsabilitatea cu care sunt pregătite şi asistate animalele la fătare
-responsabilitatea cu care efectuează furajarea şi întreţinerea scroafelor şi a purceilor
-atenţia cu care urmăreşte starea de sănătate
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UNITATEA 4
CREŞTEREA ŞI ÎNTREŢINEREA PURCEILOR
PÂNĂ LA ÎNŢĂRCARE
Descriere
Unitatea se referă la furajarea, îngrijirea scroafelor cu purcei şi înţărcarea purceilor.

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1.Asigură furajarea şi îngrijirea
scroafelor cu purcei

2.Organizează activitatea de
înţărcare a purceilor

CRITERII DE REALIZARE
1.1.Lotizează şi repartizează purceii la alte scroafe
în caz de agalaxie.
1.2.Contenţionează purceii în vederea
individualizării şi castrării masculilor destinaţi
producţiei de carne.
1.3.Asigură condiţii de microclimat conform
tehnologiei.
1.4.Efectuează furajarea scroafelor în lactaţie
conform tehnologiei.
1.5.Participă la acţiuni sanitar-veterinare.
2.1.Lotizarea o realizează în funcţie de greutate şi
stare de sănătate.
2.2.Participă la acţiuni sanitar-veterinare.
2.3.Administreză nutreţul combinat conform
tehnologiei.
2.4.Efectuează mişcarea purceilor la categoria
tineret.

GAMA DE VARIABILE
În funcţie de greutate avem:
-tineret de 15-20 kg – înţărcare până la 21 zile, furajare cu reţeta 0.1
-tineret de 20-30kg – înţărcare de 21 până la 50 de zile, furajare cu reţeta 0.2
Agalaxie – lipsa laptelui la scroafele fătate.
Individualizarea prin crotaliere şi marcare.
GHID PENTRU EVALUARE
Cunoştinţe:
-tehnica înţărcării şi întreţinerii porcinelor
-recunoaşterea agalaxiei
-timpul şi modul de administrare a furajului
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Aptitudini/atitudini:
-bun organizator
-capacitatea de decizie
-rezistenţă fizică
-corectitudine
-blândeţe şi ataşament faţă de animale
La evaluare se va urmări:
-corectitudinea şi responsabilitatea cu care furajează porcii şi scroafele în lactaţie conform raţiilor
furajere
-participă la efectuarea lucrărilor de calitate privind tratamentul medicamentos de prevenire şi
combatere a bolilor specifice
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UNITATEA 5
CREŞTEREA ŞI ÎNTREŢINEREA PURCEILOR
ÎNŢĂRCAŢI
Descriere
Unitatea se refera la furajarea şi întreţinerea purceilor înţărcaţi.

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1.Asigură întreţinerea tineretului
înţărcat

2.Asigură furajarea purceilor
înţărcaţi

CRITERII DE REALIZARE
1.1.Lotizează purceii în funcţie de greutatea
corporală.
1.2.Asigură condiţii de microclimat conform
tehnologiei pe principiul “totul plin-totul gol”.
1.3.Execută curăţirea zilnică a spaţiilor de creştere.
2.1. Administrează furajul în hrănitori conform
raţiei furajere.
2.2.Supravecghează funcţionarea permanentă a
adăpătorilor şi a instalaţiilor de ventilaţie.
2.3.Participă la acţiuni sanitar-veterinare.
2.4.Execută cântărirea
periodică pentru
determinarea sporului mediul zilnic.
2.5.Efectuează
mişcarea
tineretului
la
compartimentul de îngrăşare.

GAMA DE VARIABILE
Condiţii de microclimat: temperatură, umiditate, aerisire, concentraţie de bioxid de carbon.
Tratamente medicamentoase: sau stimulatoare: vitamine, săruri ionizate, oxid de fier, tonice
generale, vaccinuri.
GHID PENTRU EVALUARE
Cunoştinţe:
-tehnologia de creştere a porcilor pentru carne
-condiţii de microclimat în adăposturi
-raţii furajere conform tehnologiei de creştere
-modul de funcţionare a utilajelor din spaţiile de creştere: ventilare, adăpare, hrănire şi evacuare a
dejecţiilor
Aptitudini/atitudini:
-bun organizator
-capacitatea de decizie
-rezistenţă fizică
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-corectitudine
-argumentarea corectă a deciziilor luate
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
-cunoaşterea exploatării instalaţiilor şi utilajelor din adăposturi
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UNITATEA 6
CREŞTEREA ŞI ÎNTREŢINERA PORCILOR LA ÎNGRĂŞAT
Descriere
Unitatea se referă la furajarea, întreţinerea şi menţinerea stării de sănătate a efectivelor şi realizarea
sporului în greutate propus.

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1.Asigură întreţinerea porcilor la
îngrăşat

2.Realizază îngrăşarea-finisarea
porcilor pentru producţia de carne

CRITERII DE REALIZARE
1.1.Asigură condiţii de microclimat conform
tehnologiei.
1.2.Efectuează curăţirea spaţiilor de creştere.
1.3.Asigură menţinerea condiţiilor igienicosanitare.
2.1.Administrează necesarul de furaj zilnic
conform tehnologiei de îngrăşare.
2.2.Participă la cântărirea loturilor de animale în
vederea livrării.
2.3.Stabileşte momentul optim pentru livrare.

GAMA DE VARIABILE
Îngrăşarea: începe după 4-7 luni şi are două perioade_
-de la 70 la 100 kg – furajare pe bază de cartofi, bostănoase, concentrate
-de la 100 la 140 kg – furajare pe bază de concentrate în proporţie de 60-70%.
Destinaţia producţiei: consum, reproducţie.
Starea de dezvoltare a materialului în vederea livrării: maturitatea comercială , greutate în
momentul livrării
Operaţiile specifice de pregătire a livrării:
-pregătirea cântarelor
-cântărirea
-pregătirea în vederea transportului
Parametrii din standardele de produs:
-greutatea, dimensiunea
-starea de sănătate
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GHID PENTRU EVALUARE
Cunoştinţe:
-administrarea furajelor, întreţinere, stare de sănătate
-cântărire
-greutatea optimă în vederea livrării
-sporul mediu de creştere în greutate
Aptitudini/atitudini:
-rezistenţă fizică
-capacitate de decizie
-corectitudine
-argumentarea corectă a deciziilor luate
La evaluare se va urmări:
-corectitudinea cu care este efectuată administrarea furajelor
-atenţia cu care sunt pregătiţi porcii pentru livrare
-responsabilitatea cu care se pregăteşte transportul porcilor în funcţie de destinaţie şi de cerinţele
beneficiarului
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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 porci.

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 porcilor
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Aptitudini/atitudini:
-iniţiativă
-deschidere
-capacitate de analiză şi corelare a datelor
-capacitate de evaluare obiectivă
-atenţie
-capacitate de decizie
La evaluare se 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 creştere şi îngrăşare a porcilor.

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 activităţii de creştere şi îngrăşare a porcilor.
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
-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

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

2.Aplicarea normelor de prevenire şi de securitate şi în conformitate cu normele P.S.I. în
vigoare.
stingere a incendiilor
2.2.Echipamentele de stingere a incendiilor din
dotare sunt utilizate cu rapiditate şi competenţă
pentru eliminarea pericolelor.

3.Aplicarea procedurilor de urgenţă
şi evacuare

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

GAMA DE VARIABILE
Echipamentul de stingere a incendiilor: hidranţi, extinctoare, nisip, găleţi, furtun pentru apă.
Truse pentru prim ajutor şi feşe, pansamente sterile, alcool, medicamente.
GHID PENTRU EVALUARE
Cunoştinţe:
-normele de protecţia muncii şi normele de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţii
desfăşurate cu creşterea porcilor
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-sistemele de avertizare, sistemele de amplasare a punctelor pentru prevenirea şi stingerea
incendiilor
-noţiuni pentru acordarea primului ajutor
Aptitudini/atitudini:
-atenţie
-capacitate de decizie
-corectitudine
-promptitudine
-posibilitatea de argumentare corectă a deciziilor luate
La evaluare se va urmări:
-corectitudinea cu care sunt respectate normele de protecţia muncii şi normele de prevenire şi de
stingere a incendiilor în toate etapele de activitate a creşterii porcilor
-corectitudinea şi promptitudinea cu care se acţionează în caz de accident
-capacitatea de decizie şi de reacţie în situaţii neprevăzute
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