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Descriere:  

Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvoltării analizei ocupaţionale 

pentru aria ocupaţională OIER MONTAN grupă COR 6121 - Crescători - îngrijitori de 

animale domestice pentru producţia de lapte şi carne 

 

Ocupaţiile avute în vedere în stabilirea ariei ocupaţionale sunt:  

Oier montan  cod COR612108 

Crescător de oi montan  cod COR 612109  

Baci montan cod COR 612110  

Cioban montan cod COR 612111 

 

OIERUL MONTAN îşi desfăşoară activitatea în zona de munte dintr-un anumit areal, 

practicând creşterea şi exploatarea oilor pentru lapte şi carne, supravegherea comercializării 

produselor obţinute. 

 

Oierul montan asigură îngrijirea ovinelor efectuând furajarea, păşunatul, pregătirea 

animalelor pentru sezonul de montă, conducerea evidenţelor aferente în caietul de monte şi 

fătări, supravegherea şi asistarea fătărilor, îngrijirea animalelor tinere sau a acelora aflate la 

îngrăşat, tunsul oilor, mulsul manual sau mecanic al oilor, realizarea sacrificărilor de 

necesitate a ovinelor aflate în îngrijirea sa, intervenţii veterinare de prim ajutor (curăţat 

ongloane, administrarea de medicamente etc.), gestionarea efectivelor de ovine pe care le are 

în îngrijire , munca de baci montan,cioban montan, crescător de oi montan, şef de stână 

montan sau comerciant al produselor rezultate din activitatea de oierit. 

Responsabilităţile de bază ale Oierului montan constau în analizarea, supervizarea şi căutarea 

de soluţii privind realizarea activităţilor specifice, îndrumarea echipei de lucru pentru 

încadrarea în cerinţele de calitate şi de timp ale activităţilor specifice, administrarea şi 

gestionarea resurselor. 

Echipamentul de lucru specific activităţilor este utilizat cu respectarea strictă a regulilor de 

igienă, maturare, depozitare: ambalaje (bărbânţa din lemn de molid, burduf din piele de oaie, 

scoarţă de brad, beşică de la diferite animale); poliţe din lemn pe care sunt depozitate 

produsele finite; ustensile specifice (găleată pentru mulsul oilor- confecţionată din lemn de 

molid pentru a menţine temperatura laptelui necesară închegării, sterţ- folosit la amestecarea 

zerului fierbând, jăntalău- ustensilă cu care se realizează prima rupere a laptelui închegat, 

denumit strageata, lingură cheag-în care se dozează cheagul şi cu care se aduna ulterior caşul, 

hârzob-ustensila care se aşează pe budacă în vederea strecurării laptelui, peste care se întinde 

strecura şi o sită deasă, budacă din lemn de molid-fabricată din lemn de molid pentru a 

menţine temperatura laptelui necesară închegării, căldare din cupru spoit sau aluminiu-

folosită pentru fierberea zerului neurdit şi obţinerea urdei). 

Activitatea oierului montan, de regulă, nu se realizează în schimburi, deoarece 

responsabilităţile sunt greu de transferat de la o persoană la alta; oierul montan lucrează 7 zile 

din cele 7 ale săptămânii, indiferent de zilele de lucru sau cele de sărbătoare, pe o durată de 

12 sau chiar 14 ore pe zi. 

În desfăşurarea activităţilor, oierul montan se confruntă adeseori cu situaţii de suprasolicitare 

fizică şi psihică, activitatea specifică cerând o rezistenţă deosebită la intemperii şi izolare 

prelungită, timp prelungit de lucru şi adeseori în condiţii de noapte, riscuri mari provocate de 

fenomenele naturale, dar şi faţă de atacurile animalelor de pradă.  
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Lista unităţilor de competenţă 

 

Titluri şi categorii de unităţi de competenţă 

Nivelul de 

responsabilitate 

şi autonomie 

Unităţi de competenţă cheie 

 

Unitatea 1: Comunicare în limba oficială 

Unitatea 2: Comunicare în limbi străine 

Unitatea 3: Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie 

Unitatea 4: Competenţe informatice 

Unitatea 5: Competenţa de a învăţa 

Unitatea 6: Competenţe sociale şi civice 

Unitatea 7: Competenţe antreprenoriale 

Unitatea 8: Competenţa de exprimare culturală  

 

 

 

1CNC/2CEC 

1CNC/2CEC 

2CNC/3CEC 

1CNC/2CEC 

1CNC/2CEC 

2CNC/3CEC 

2CNC/3CEC 

1CNC/2CEC 

 

Unităţi de competenţă generale 

 

Unitatea 1: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi 

securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă  

Unitatea 2: Aplicarea normelor de protecţie a mediului înconjurător în 

zona montană  

Unitatea 3: Aprovizionarea cu materii prime şi materiale specifice  

 

 

 

 

1CNC/2CEC 

 

1CNC/2CEC 

2CNC/3CEC 

 

Unităţi de competenţă specifice 

 

Unitatea 1: Pregătirea spaţiilor de cazare pentru efectivul de ovine 

Unitatea 2: Mulgerea oilor  

Unitatea 3: Hrănirea oilor mame 

Unitatea 4: Stabilirea structurii efectivului de ovine dintr-o exploataţie 

agricolă din zona montană 

Unitatea 5: Pregătirea caşului şi a urdei 

Unitatea 6: Întreţinerea berbecilor de reproducţie  

Unitatea 7: Condiţionarea caşului  

Unitatea 8: Creşterea şi înţărcarea mieilor  

Unitatea 9: Pregătirea hranei pentru personalul stânei 

Unitatea 10: Aplicarea sistemelor de îngrăşare a oilor 

Unitatea 11: Întreţinerea tineretului ovin de reproducţie 

Unitatea 12: Îngrăşarea tineretului ovin pentru producţia de carne 

Unitatea 13: Efectuarea activităţilor aferente fătării oilor gestante 

Unitatea 14: Realizarea montei 

Unitatea 15: Creşterea ovinelor adulte pentru lână grosieră 

Unitatea 16: Gestionarea efectivului de ovine 

 

 

 

2CNC/3CEC 

1CNC/2CEC 

1CNC/2CEC 

 

2CNC/3CEC 

1CNC/2CEC 

2CNC/3CEC 

1CNC/2CEC 

2CNC/3CEC 

1CNC/2CEC 

2CNC/3CEC 

1CNC/2CEC 

2CNC/3CEC 

2CNC/3CEC 

1CNC/2CEC 

2CNC/3CEC 

2CNC/3CEC 
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1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi 

securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă  

(unitate generală) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

1CNC/2CEC 

 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de elementul de 

competenţă 

1. Implementează 

prevederile legale în 

domeniul sănătăţii, 

securităţii muncii şi 

situaţiilor de urgenţă 

 

1.1. Prevederile legale 

referitoare la sănătatea şi 

securitatea în muncă sunt 

implementate conform 

noţiunilor însuşite la 

instructajele periodice pe teme 

specifice locului de muncă. 

1.2. Prevederile legale 

referitoare la purtarea 

echipamentului de lucru şi 

protecţie sunt implementate în 

raport cu aspectele relevante 

ale activităţilor derulate. 

1.3. Prevederile legale 

referitoare la mijloacele de 

protecţie şi de intervenţie sunt 

implementate prin respectarea 

instrucţiunilor date de 

producător. 

1.4. Prevederile legale 

referitoare la situaţiile de 

pericol posibile sunt 

implementate având în vedere 

eliminarea operativă a 

acestora. 

Implementarea prevederilor legale 

în domeniul sănătăţii, securităţii 

muncii şi situaţiilor de urgenţă se 

face cu responsabilitate, 

perseverenţă şi operativitate. 

 

2. Acţionează pentru 

reducerea factorilor 

de risc 

2.1. Pentru reducerea factorilor 

de risc se acţionează în funcţie 

de particularităţile locului de 

muncă. 

2.2. Pentru reducerea factorilor 

de risc se acţionează conform 

procedurilor interne. 

2.3. Pentru reducerea factorilor 

de risc se acţionează prin 

raportarea  eventualelor situaţii 

Acţiunea pentru reducerea factorilor 

de risc se realizează cu acuratețe, 

comunicare eficientă și 
responsabilitate.  
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neprevăzute la persoanele 

abilitate. 

3. Respectă 

procedurile de 

urgenţă şi de 

evacuare 

3.1. Proceduri de urgenţă şi de 

evacuare sunt respectate  

conform prevederilor din 

normele / procedurile interne şi 

reglementările în vigoare. 

3.2. Măsurile de prim ajutor 

sunt respectate, în funcţie de 

tipul accidentului intervenit. 

3.3. Măsurile de prim ajutor 

sunt respectate conform 

instrucţiunilor specifice. 

Respectarea procedurilor de urgenţă 

și evacuare se realizează cu 

discernământ și spirit de echipă. 

Contexte:  

- spaţiile în care se aplică normele de sănătate în muncă pot fi: stâna, spaţiul de păşunat, 

spaţiul de prelucrat laptele etc. 

 

Gama de variabile: 

- riscuri: pericol de lovire pe căi de circulaţie, pericolul de intoxicare cu substanţe chimice. 

- factori risc: referitor la procesul tehnologic; 

- particularităţile locului de muncă în zona montana: în exterior, în condiţii atmosferice 

specifice perioadei de lucru, surse de apă, adăposturi pentru om şi animale; 

- situaţii urgenţă: accidente, inundaţii, insolaţii, furtuni, vijelii etc.; 

- aspecte relevante: tipuri de activităţi desfăşurate, modalitate de organizare activităţi, 

puncte de încărcare /descărcare, existenţa căilor de acces, infrastructura, număr de 

participanţi în procesul de muncă; 

- mijloace semnalizare: etichete, comunicare verbală (atenţionare asupra unor evenimente 

periculoase, chemare / apel al persoanelor la o acţiune specifică); 

- echipamentul individual de protecţie: cizme de cauciuc, salopete/ combinezoane pentru 

aplicarea tratamentelor de combatere, haine impermeabile umezelii atmosferice si a 

acelea de pe vegetaţia forestiera, salopete pentru muls, tuns şi sortat lână; 

- persoane abilitate: tehnician, şef stână (responsabil NSSM), baci, medici, pompieri; 

- măsuri de prim ajutor: îndepărtare accidentaţi din zona periculoasă, degajare loc pentru 

eliberare accidentaţi, anunţare operativă a persoanelor abilitate etc. 

 

Cunoştinţe: 

- NSSM şi pentru situaţii de urgenţă aplicabile; 

- legislaţie şi proceduri de lucru specifice locului de muncă; 

- specificul locului de muncă. 
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2. Aplicarea normelor de protecţie a mediului înconjurător în zona 

montană 

(unitate generală) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

1CNC/2CEC 

 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de elementul de 

competenţă 

1. Implementează 

normele de protecţie 

a mediului 

înconjurător 

specifice zonei 

montane 

 

1.1. Normele de protecţie a 

mediului înconjurător sunt 

implementate adecvat 

problemelor de mediu 

înconjurător identificate la 

locul de muncă. 

1.2. Normele de protecţie a 

mediului înconjurător sunt 

implementate conform 

noţiunilor însuşite la 

instructajele periodice. 

1.3. Normele de protecţie a 

mediului înconjurător sunt 

implementate corespunzător 

activităţilor desfăşurate. 

Implementarea normelor  de 

protecţie a mediului înconjurător 

specifice zonei montane se 

realizează cu atenţie şi 

responsabilitate. 

 

2. Acţionează pentru 

diminuarea riscurilor 

de mediu  

 

2.1. Intervenţia pentru 

aplicarea de măsuri reparatorii 

a mediului înconjurător se face  

conform procedurilor interne. 

2.2. Intervenţia pentru 

aplicarea de măsuri reparatorii 

a mediului înconjurător se face  

în conformitate cu procedurile 

legale aplicabile. 

2.3. Intervenţia pentru 

aplicarea de măsuri reparatorii 

a mediului înconjurător se face  

cu luarea măsurilor de evitare a 

agravării situaţiei deja create. 

Acţiunea pentru  diminuarea 

riscurilor de mediu se realizează cu  

perseverenţă și printr-o comunicare 

eficientă. 

3. Reduce consumul 

de resurse naturale 

din zona montană 

3.1. Consumul de resurse 

naturale din zona montană este 

redus conform procedurilor 

interne. 

3.2. Consumul de resurse 

naturale din zona montană este 

Reducerea consumului  de resurse 

naturale din zona montană se 

realizează cu operativitate şi 

preocupare. 
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redus în toate activităţile 

desfăşurate. 

3.3. Consumul de resurse 

naturale din zona montană este 

redus urmărind permanent 

permanentă diminuarea 

pierderilor. 

Contexte:  

- spaţiile în care se aplică normele de protecţie a mediului înconjurător pot fi: stâna, spaţiul 

de păşunat, spaţiul de prelucrat laptele etc. 

 

Gama de variabile: 

- factori mediu: apă, aer, sol, specii, habitate naturale; 

- riscuri: poluare apă, aer, sol, degradare biodiversitate etc. 

- factori risc cu acţiune asupra mediului înconjurător : 

- chimici: pesticide, erbicide, îngrăşăminte chimice; 

- mecanici: deplasări mijloace de producţie sub efectul gravitaţiei (alunecare, 

rostogolire, răsturnare etc. );  

- termici: căldură excesivă în unele perioade, insolaţie; 

- alţi factori de risc ai mediului: lucrări ce implică expunere la aerosoli toxici. 

- staţionare îndelungată cu oile pe păşune; 

- instructaje periodice: zilnice, săptămânale, lunare sau la intervale stabilite prin 

instrucţiuni proprii. 

 

Cunoştinţe: 

- norme de protecţie a mediului specifice locului de muncă; 

- legislaţie de mediu aplicabilă zonelor montane; 

- proceduri de lucru specifice locului de muncă; 

- specificul locului de muncă. 
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3. Aprovizionarea cu materii prime şi materiale specifice 

(unitate generală) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

2 CNC/3CEC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de elementul de 

competenţă 

1. Identifică tipul de 

materii prime şi 

materiale 

 

1.1. Tipul de materii prime şi 

materiale este identificat în 

funcţie de activităţile 

desfăşurate. 

1.2. Tipul de materii prime şi 

materiale este identificat având 

în vedere încadrarea în 

normele de consum stabilite. 

1.3. Tipul de materii prime şi 

materiale este identificat  

urmărind respectarea 

instrucţiunilor de administrare 

formulate de producător. 

Identificarea tipului de materii 

prime şi materiale se face cu 

responsabilitate,  perseverenţă, spirit 

de echipă şi operativitate. 

 

2. Stabileşte sursele 

de aprovizionare 

2.1. Sursele de aprovizionare 

sunt stabilite pe baza raportului 

optim calitate/ preţ. 

2.2. Sursele de aprovizionare 

sunt stabilite în funcţie de 

distanţa faţă de furnizor. 

2.3. Sursele de aprovizionare 

sunt stabilite conform 

procedurii interne de achiziţii. 

Stabilirea surselor de aprovizionare 

se face cu discernământ, 

responsabilitate şi implicare activă. 

3. Depozitează 

materiile prime şi 

materialele 

aprovizionate 

3.1. Materiile prime şi 

materialele aprovizionate sunt 

depozitate cu respectarea 

spaţiilor special amenajate. 

3.2. Materiile prime şi 

materialele aprovizionate sunt 

depozitate în mod ordonat, pe 

tipuri. 

3.3. Materiile prime şi 

materialele aprovizionate sunt 

depozitate cu grijă, fără a le 

deteriora. 

3.4. Materiile prime şi 

materialele aprovizionate sunt 

Depozitarea materiilor prime şi 

materialelor aprovizionate se face 

cu rigurozitate, atenţie şi 

corectitudine. 
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depozitate urmărind asigurarea 

corespunzătoare a integrităţii şi 

siguranţei. 

Contexte:   

- Aprovizionarea se face pentru perioade de timp scurte, medii sau lungi; pe timp de vară 

sau iarnă; 

- depozitarea materialelor se face în depozite special amenajate sau în spaţii de depozitare 

amenajate în cadrul stânei. 

 

Gama de variabile: 

- tipuri de materii prime şi materiale: furaje, medicamente, vaccinuri, substanţe 

dezinfectante pentru adăposturi, consumabile, echipamente de lucru şi protecţie 

- activităţile desfăşurate:  

- achiziţionarea materiilor prime şi materialelor specific,  

- recepţionarea şi preluarea materiilor prime şi materialelor necesare; 

- încărcarea în mijloacele de transport a materiilor prime şi materialelor; 

- transportarea la locul de destinaţie a materiilor prime şi materialelor; 

- descărcarea materiilor prime şi materialelor; 

- depozitarea materiilor prime şi materialelor;   

- surse de aprovizionare:   

- baze de materiale şi materii prime; 

- depozite centrale; 

- furnizori autorizaţi; 

- unităţi de profil asemănător; 

- depozitarea materiilor prime şi materialelor se poate face:  

- în stive de ambalaje sau saci; 

- vrac; 

- în recipiente pentru lichide sau pulberi. 

 

Cunoştinţe: 

- tipuri de materii prime şi materiale necesare în creşterea şi exploatarea ovinelor; 

- medicamente şi vaccinuri  necesare ovinelor;  

- dezinfectante ; 

- norme de consum; 

- instrucţiuni de administrare; 

- oferta pieţei de materii prime şi materiale din domeniul creşterii ovinelor şi procesării 

produselor rezultate; 

- procedura internă de achiziţii. 



10 

 

 

1. Pregătirea spaţiilor de cazare pentru efectivul de ovine   

(unitate specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

2 CNC/3CEC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de elementul de 

competenţă 

1. Identifică sistemul 

de creştere 

 

1.1. Sistemul de creştere este 

identificat corespunzător 

condiţiilor climatice. 

1.2. Sistemul de creştere este 

identificat pe baza 

recomandărilor din tehnologie. 

1.3. Sistemul de creştere este 

identificat adecvat suprafeţelor 

disponibile. 

1.4. Sistemul de creştere este 

identificat conform zonării 

raselor de ovine. 

1.5. Sistemul de creştere este 

identificat în funcţie de 

posibilităţile de furajare. 

1.6. Sistemul de creştere este 

identificat în funcţie de 

calitatea păşunilor și/ sau 

culturile vegetale disponibile. 

Identificarea sistemului de creştere 

se face cu responsabilitate, 

perseverenţă, cu operativitate şi 

printr-o comunicare eficientă cu 

membrii echipei. 

 

2. Stabileşte spaţiile 

de cazare a 

animalelor  

2.1. Spaţiile de cazare a 

animalelor sunt stabilite  

corespunzător numărului 

acestora şi pe categorii. 

2.2. Spaţiile de cazare a 

animalelor sunt stabilite 

conform procedurilor 

tehnologice aplicabile. 

2.3. Spaţiile de cazare a 

animalelor sunt stabilite 

conform recomandărilor 

tehnologice privind adăpostirea 

oilor gestante şi a celor fătate. 

2.4. Spaţiile de cazare a 

animalelor sunt stabilite 

conform procedurilor 

tehnologice pentru adăpostirea 

Stabilirea spaţiilor de cazare a 

animalelor se face cu 

responsabilitate și conștiinciozitate. 
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oilor fătate cu miei. 

2.5. Spaţiile de cazare a 

animalelor sunt stabilite 

conform recomandărilor 

tehnologice pentru cazare. 

3. Execută curăţarea 

spaţiilor de cazare 

3.1. Curăţarea spaţiilor de 

cazare estre executată la 

perioadele de timp prevăzute 

de recomandările tehnologice.  

3.2. Curăţarea spaţiilor de 

cazare estre executată conform 

dotării existente. 

3.3. Curăţarea spaţiilor de 

cazare estre executată după 

evacuarea gunoiului. 

3.4. Curăţarea spațiilor de 

cazare estre executată, după 

caz, o dată pe an sau după 

ieşirea la păşunat, vara, la 

intervale ce depind de 

intensitatea invaziei agenţilor 

patogeni. 

Executarea curăţării spaţiilor de 

cazare se face cu atenţie, 

responsabilitate şi exigenţă. 

 

4. Asigură indicii de 

microclimat în 

adăposturi 

4.1. Indicii de microclimat sunt 

asigura şi în adăposturi 

conform parametrilor admişi 

de tehnologie pentru fiecare 

categorie de ovine. 

4.2. Indicii de microclimat sunt 

asigura şi în adăposturi în 

funcţie de vârsta animalelor şi 

de starea fiziologică a ovinelor. 

4.3. Indicii de microclimat sunt 

asigura şi în adăposturi prin 

împrospătarea continuă a 

aerului, utilizând sistemul de 

ventilaţie naturală.  

Asigurarea indicilor de microclimat 

în adăpost se realizează cu 

responsabilitate, adecvare, 

oportunitate şi printr-o comunicare 

eficientă în cadrul echipei. 

 

Contexte:  

- sistemul de creştere depinde de poziţia geografică a stânei, de relief, de forma de 

organizare a stânei;  

- particularităţile locului de muncă: construcţii pentru creşterea ovinelor în stabulaţie şi 

spaţiu deschis pentru păşunat in zona montană; 

- stabilirea spaţiilor de cazare şi întreţinerea curăţeniei acestora are în vedere nivelul de 

pregătire a personalului şi forma de organizare a exploataţiei. 

 

Gama de variabile: 

 

- aspecte relevante ale activităţilor: căi de acces, puncte de lucru, spaţii de depozitare furaje 

şi materiale de igienizare; 
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- curăţarea spaţiilor  de cazare are în vedere: forţa de muncă manuală pentru 

compartimentarea adăposturilor, executarea igienizării şi a dezinfecţiilor; 

- utilaje specifice  pentru evacuarea gunoiului: încărcător frontal, tractor cu remorcă, 

buldozer de capacitate mică. 

- aparatură pentru asigurarea indicilor de microclimat în adăposturi: termometru, 

umidometru. 

- caracteristicile spaţiilor de cazare: uscate, luminoase, bine aerisite, ferite de zgomot. 

- curăţarea spaţiilor de cazare presupune:  măturat şi adunat gunoi; gunoiul evacuat; pereţii 

văruiţi; adunat şi evacuat resturi de furaj, dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea;  

- sisteme de evacuare a gunoiului în crescătoriile de ovine:prin acţionarea cupei frontale şi 

transport, prin acţionarea lamei frontale şi împingere, prin sistem de racleţi. 

- metode de igienizare a spaţiilor de cazare a ovinelor. 

 

Cunoştinţe: 

- sisteme de creştere a ovinelor; 

- rasele de ovine; 

- posibilităţi de furajare; 

- condiţiile climatice; 

- creşterea ovinelor în stabulaţie; 

- creşterea ovinelor pe păşune; 

- proceduri tehnologice privind cazarea animalelor; 

- proceduri  tehnologice privind adăpostirea oilor gestante şi a acelor fătate; 

- proceduri tehnologice pentru adăpostirea oilor fătate cu miei; 

- recomandări tehnologice pentru cazare; 

- sisteme de evacuare a gunoiului în crescătoriile de ovine; 

- metode de igienizare a spaţiilor de cazare a ovinelor; 

- factori de microclimat în adăposturile de creştere a ovinelor; 

- proceduri de reglare a indicilor de microclimat. 
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2. Mulgerea oilor 

(unitate specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

1CNC/2CEC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de elementul de 

competenţă 

1. Pregăteşte 

mulgerea oilor 

 

1.1. Oile sunt organizate în 

grupuri prin delimitarea şi 

amenajarea corespunzătoare a 

strungii şi cotarului, conform 

parametrilor recomandaţi. 

1.2. Locul de muls este pregătit 

în conformitate cu precizările 

normativelor în vigoare pentru 

realizarea unui muls igienic. 

1.3. Echipamentul de muls este 

pregătit conform prevederilor 

tehnologiei recomandate, 

adecvat rasei de ovine. 

1.4. Echipamentul de muls este 

pregătit conform normelor de 

muls recomandate prin 

tehnologie, în funcţie de 

momentul înţărcării. 

1.5. Vasele pentru colectarea 

laptelui muls sunt pregătite 

adecvat cantităţii de lapte 

muls. 

1.6. Ugerul oilor este spălat cu 

apă călduţă, conform 

recomandărilor, până la 

curăţarea lânii încărcate de 

balegă, din zona ugerului. 

Pregătirea mulgerii oilor se face cu 

atenţie, corectitudine, 

responsabilitate şi printr-o 

comunicare eficientă cu echipa de 

lucru. 

 

2. Execută mulgerea 

oilor 

2.1. Oile sunt mulse 

corespunzător perioadelor 

sezonului de muls. 

2.2. Oile sunt mulse prin 

programarea numărului 

acestora, în funcţie de perioada 

de muls şi numărul de mulsori 

pe zi. 

2.3. Oile sunt mulse conform 

normelor recomandate de 

Mulgerea oilor se realizează cu 

grijă, operativitate şi adecvare. 
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tehnologia mulsului.  

3. Efectuează 

operaţii pregătitoare 

pentru procesarea 

laptelui 

3.1. Laptele este strecurat cu 

respectarea normelor de igienă. 

3.2. Laptele este normalizat 

aplicând procedura de lucru 

adecvată. 

3.3. Temperatura laptelui este 

verificată, urmărind 

respectarea normelor 

recomandate de tehnologie 

pentru produsul finit. 

Efectuarea operaţiilor pregătitoare 

pentru procesarea laptelui se 

realizează cu corectitudine, 

adecvare și rigurozitate. 

Contexte:  

- particularităţi locului de muncă pentru mulgerea oilor pot fi diferite în funcţie de : 

amplasare, configuraţie, dimensiuni, spaţiu parţial deschis, pe păşune şi în adăposturi. 

 

Gama de variabile: 

 

- aspecte relevante ale activităților: spaţii de lucru strungă pentru muls, încăpere/ 

construcţie cu aparatură pentru muls, păşune pentru furajare, căi de acces, spaţii de 

depozitare furaje, lapte; 

- mijloace de muncă: agregate cu maşini electrice de muls; 

- forţa de muncă manuală: mulgători, îngrijitori; 

- persoane implicate: cioban, medic/ tehnician veterinar, şef stâna, baci montan; 

- riscuri: insuficienţa hranei, lipsa apei, boli transmisibile, calamităţi naturale. 

 

Cunoştinţe: 

- regulile de igienă personală în vederea mulsului; 

- inventarul necesar pentru mulsul oilor; 

- inventarul pentru colectarea laptelui muls; 

- mulgerea ovinelor; 

- organizarea locurilor de muls; 

- pregătirea oilor fătate pentru păşunat; 

- tehnica de muls la ovine; 

- numărul de mulsori pe zi, în funcţie de perioada de înţărcare; 

- tehnica de prelucrare a laptelui de oaie din zona montană; 

- procedura de lucru la procesarea laptelui. 
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3. Hrănirea oilor mame 

(unitate specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

1CNC/2CEC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de elementul de 

competenţă 

1. Furajează oile 

gestante 

 

1.1. Oile gestante sunt furajate 

în funcţie de stadiul gestaţiei, 

conform recomandărilor 

tehnologiei aplicabile. 

1.2. Oile gestante sunt furajate  

conform recomandărilor din 

tehnologie, referitoare la 

evitarea avorturilor. 

1.3. Oile gestante sunt furajate  

 corespunzător perioadei critice 

identificate. 

1.4. Oile gestante sunt furajate 

urmărind încadrarea în 

suprafaţa de păşunat, inclusiv  

cea acoperită cu arbori. 

1.5. Oile gestante sunt furajate 

luând în calcul timpul de 

parcurgere a distanţei până la 

locul de păşunat. 

1.6. Oile gestante sunt furajate 

cu nutreţuri de calitate, având 

grijă să fie eliminate din timp 

cele alterate, iar temperatura 

apei să fie corespunzătoare. 

Furajarea oilor gestante se face cu 

grijă şi responsabilitate, 

comunicând eficient toate sarcinile 

în cadrul echipei. 

 

2. Administrează 

furaje oilor mame 

2.1. Furajele sunt administrate 

oilor mame pe baza reţetelor 

pentru furajare în stabulaţie. 

2.2. Furajele sunt administrate 

oilor mame în funcţie de 

stadiul gestaţiei. 

2.3. Furajele sunt administrate 

oilor mame corespunzător 

cantitativ şi sortimental. 

2.4. Furajele sunt administrate 

oilor mame adecvat în primele 

două luni de lactaţie, 

corespunzător calităţii 

Administrarea furajelor la oile 

mame se realizează cu simţ de 

răspundere, corectitudine și 
rigurozitate. 
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păşunilor şi a normelor 

tehnologice în vigoare, privind 

cantitatea consumată zilnic. 

2.5. Furajele sunt administrate 

oilor mame conform reţetelor 

recomandate de tehnologia de 

creştere a oilor în lactaţie. 

3. Păşunează oile şi 

mieii de prăsilă 

3.1. Oile şi mieii de prăsilă 

sunt păşunaţi în cârduri 

constituite, în conformitate cu 

normativele privind numărul 

de oi mame pe cârd. 

3.2. Oile şi mieii de prăsilă 

sunt păşunaţi  cu respectarea 

normării muncii de păşunat 

ovinele în cârduri. 

3.3. Oile şi mieii de prăsilă 

sunt păşunaţi în funcţie de 

calitatea păşunii, cantitatea de 

masă verde/ha şi gradul de 

consumabilitate al plantelor. 

3.4. Oile şi mieii de prăsilă 

sunt păşunaţi în funcţie de 

înălţimea ierbii, având în 

vedere evitarea zonelor 

periculoase din perimetrul 

păşunilor. 

3.5. Oile şi mieii de prăsilă 

sunt păşunaţi cu luarea 

măsurilor de îndepărtare a 

animalelor de pradă, pe timp 

de zi şi de noapte.  

Păşunarea oilor și mieilor de prăsilă 

se face cu corectitudine, 

responsabilitate și interes privind 

prosperitatea activității 
profesionale. 

Contexte:  

- particularităţile locului de muncă la hrănirea oilor mame poate fi diferit în funcţie de: 

amplasare, dimensiuni, spaţiu închis pentru perioada de stabulaţie şi deschis pentru 

păşunat, căi de acces; 

- furajarea se poate face în condiţii periculoase, în zone din perimetrul păşunilor pot fi: 

grohotişuri, prăpăstii, torenţi periculoşi, arbori doborâţi de vânt care constituie zone 

inaccesibile, zone expuse la trăsnete şi fulgere etc. 

Gama de variabile: 

 

- perioade critice: 

- în treimea terminală a gestaţiei; 

- în perioada de producere a colostrului până la instalarea lactaţiei; 

- aspecte relevante: spaţii de lucru: adăposturi, saivane, boxe, ţarcuri, padocuri, puncte de 

depozitare furaje de volum şi concentrate; 

- forţa de muncă: manuală pentru administrarea furajelor, supravegherea turmelor pe 

păşuni, adăpat, compartimentat spatii de creştere ovine; 
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- tipul lucrărilor de executat:  

- furajare ovine adulte; 

- constituirea de amestecuri de furaje; 

- distribuirea furajelor pe tipuri de furaje conform reţetelor; 

- supravegherea turmelor de oi la păşunat; 

- reţete pentru furajarea în stabulaţie: 0,75 kg fân lucernă, 0,5 kg siloz de porumb, 1 kg paie 

ovăz; 

- În ultimele 2 luni de gestaţie: 

1 kg fân lucernă; 

0,5 kg paie ovăz; 

0,8 kg sfeclă furajeră; 

0,3 kg amestec fermă; 

- În primele două luni de lactaţie: 2 kg porumb siloz, 1,2 kg fân lucernă, 0,5 kg paie ovăz, 

0,3 kg amestec de fermă; 

- măsuri pentru îndepărtarea animalelor de pradă: câini ciobăneşti, focuri în jurul locurilor 

de odihnă a animalelor. 

 

Cunoştinţe: 

- hrănirea şi întreţinerea oilor mame; 

- raţii furajere pentru oile mame în stabulaţie şi pe păşuni; 

- calitatea nutreţurilor; 

- reţete pentru furajarea oilor mame; 

- parametrii calitativi ai furajelor pentru oile mame; 

- prevederile tehnologiei de hrănire a oilor mame; 

- organizarea păşunatului ovinelor; 

- normarea muncii în îngrijirea ovinelor; 

- amenajarea locurilor de păşunat; 

- păşunatul ovinelor; 

- comportamentul ovinelor în zonele cu relief abrupt; 

- modul de utilizare eficientă a suprafeţelor montane de păşunat; 

- modul diferenţiat de utilizare a câinilor ciobăneşti pe timp de zi şi respectiv noapte în 

locuri cu animale de pradă; 

- modalităţi de manifestare a câinilor faţă de lupi sau urs. 
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4. Stabilirea structurii efectivului de ovine dintr-o exploataţie 

agricolă din zona montană 

 

(unitate specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

2 CNC/3CEC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de elementul de 

competenţă 

1. Identifică 

efectivul de oi, 

mioare de 

reproducţie, berbeci 

şi miori de 

reproducţie  

 

1.1. Efectivul de oi, mioare de 

reproducţie, berbeci şi miori de 

reproducţie este identificat în 

funcţie de capacitatea de 

realizare a efectivului şi 

prolificitatea speciei. 

1.2. Efectivul de oi, mioare de 

reproducţie, berbeci şi miori de 

reproducţie este identificat 

 având în vedere posibilităţile 

de furajare şi de cazare. 

1.3. Efectivul de oi, mioare de 

reproducţie, berbeci şi miori de 

reproducţie este identificat în 

funcţie de rasă şi în 

conformitate cu principiul 

exploatării eficiente a ovinelor. 

1.4. Efectivul de oi, mioare de 

reproducţie, berbeci şi miori de 

reproducţie este identificat 

conform reţelelor recomandate, 

 în funcţie de sistemul de 

creştere pentru rasele 

respective şi conform nevoilor 

de ameliorare a rasei. 

1.5. Efectivul de oi, mioare de 

reproducţie, berbeci şi miori de 

reproducţie este identificat 

conform încărcăturii normate 

de oi pentru un berbec, în 

funcţie de tipul de montă 

propus şi în funcţie de sistemul 

de montă. 

1.6. Efectivul de oi, mioare de 

reproducţie, berbeci şi miori de 

reproducţie este identificat în 

Identificarea efectivului de oi, 

mioare de reproducţie, berbeci şi 

miori de reproducţie se face cu 

rigurozitate, atenţie și 
responsabilitate, comunicând 

eficient cu echipa. 
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raport cu numărul de oi mame 

şi în raport cu capacitatea de 

reproducţie a berbecilor. 

2. Determină 

efectivul de miei 

sugari 

2.1. Numărul de miei fătaţi 

este determinat în funcţie de 

posibilităţile economice. 

2.2. Efectivul de miei sugari 

este determinat în funcţie de 

rasă şi de prolificitatea rasei. 

2.3. Efectivul de miei sugari 

este determinat conform 

normativelor în vigoare, luând 

în calcul pierderile admise. 

Determinarea efectivului de miei 

sugari se fac responsabilitate şi 

acuratețe.  

3. Realizează 

efectivul de tineret 

ovin de reproducţie 

3.1. Efectivul de tineret ovin 

de reproducţie este realizat prin 

asigurarea prăsilei proprii. 

3.2. Efectivul de tineret ovin 

de reproducţie este realizat din 

mieii înţărcaţi din ambele sexe 

şi pentru înlocuirea oilor mame 

reformate. 

3.3. Efectivul de tineret ovin 

de reproducţie este realizat 

urmărind creşterea efectivului 

de oi şi mioare, pentru 

înlocuirea berbecilor reformaţi 

şi având în vedere creşterea 

efectivului total. 

3.4. Efectivul de tineret ovin 

de reproducţie este realizat prin 

selecţie după producţia medie 

de lână şi după greutatea 

corporală. 

Realizarea efectivului de tineret 

ovin de reproducţie se face cu 

rigurozitate, pricepere şi acuratețe. 

Contexte:  

- activitatea poate fi periclitată de posibile riscuri: pericol de lovire pe căi de circulaţie, 

influenţa nefavorabilă a factorilor climatici, boli transmisibile, factori de risc referitor la 

procesul tehnologic; 

- particularităţi loc de muncă: în exterior pe suprafeţe mari, parţial în adăposturi de 

animale; 

- în desfăşurarea activităţilor pot interveni anumite situaţii de urgenţă: accidente, inundaţii, 

îngheţ, insolaţii, boli transmisibile. 

 

Gama de variabile: 

 

- aspecte relevante ale activităţilor pot fi: fronturi de lucru existente, activităţi desfăşurate, 

modalităţi de organizare a activităţilor specifice diferitelor categorii de ovine, căi de 

acces, lucrări de încărcare-descărcare furaje, gunoi, animale vii.  

- numărul de participanţi la procesul de muncă organizat în echipe şi activităţi individuale 
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presupune  asigurarea cu personalul necesar desfăşurării activităţilor propuse 

- mijloace de semnalizare: marcarea/ împrejmuirea locurilor periculoase, comunicare 

verbală, chemare /apel al persoanelor la o acţiune specifică; 

- echipamentul individual de protecţie: cizme de cauciuc, salopete,haine groase; 

- persoane abilitate: (tehnician), medic veterinar, crescătorul de oi montan şi cioban 

montan; 

- mijloace de muncă: efective de ovine, utilaje de transport, de preparare a furajelor. 

 

Cunoştinţe: 

- creşterea şi furajarea ovinelor; 

- capacitatea de reproducţie la ovine; 

- rase de ovine; 

- creşterea berbecilor pentru reproducţie; 

- creşterea oilor pentru reproducţie; 

- creşterea şi îngrijirea mieilor; 

- înţărcatul mieilor; 

- prolificitatea oilor pe rase; 

- creşterea tineretului ovin pentru reproducţie; 

- sisteme de creştere a tineretului ovin. 
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 5. Pregătirea caşului şi a urdei 

(unitate specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

1CNC/2CEC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de elementul de 

competenţă 

1. Administrează 

cheagul 

 

1.1. Cheagul este administrat  

în conformitate cu normele 

recomandate de tehnologia 

produsului finit. 

1.2. Cheagul este administrat  

cu respectarea normelor de 

igienă specifice. 

1.3. Cheagul este administrat  

încetul cu încetul, până la 

gelificarea laptelui. 

Administrarea cheagului se face cu 

îndemânare, grijă şi răbdare. 

2. Rupe laptele 

gelificat 

2.1. Laptele gelificat / coagulul 

este rupt în conformitate cu 

normele recomandate de 

tehnologia produsului finit. 

2.2. Laptele gelificat / coagulul 

este rupt cu recuperarea 

zerului, în vederea urdirii. 

2.3. Laptele gelificat / coagulul 

este rupt urmând  

etapele de obţinere a 

coagulului final. 

Ruperea laptelui gelificat se face cu 

atenţie, rigurozitate și acuratețe. 

3. Presează coagulul 

în strecură 

 

3.1. Coagulul este presat în 

strecură energic, în 

conformitate cu normele 

recomandate de tehnologia 

produsului finit. 

3.2. Coagulul este presat în 

strecură, până la obţinerea 

caşului dulce, prin proceduri 

specifice zonei montane. 

3.3. Coagulul este presat în 

strecură, urmărind recuperarea 

zerului dulce rezultat,  

în vederea prelucrării prin 

fierbere pentru obţinerea urdei. 

Presarea coagulului în strecură se 

face cu grijă, urmărind realizarea 

calităţii gamei de produse lactate 

specifice zonei montane 

4. Prepară caşul 4.1. Caşul dospit este preparat Prepararea caşului dospit se face cu 
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dospit în condiţiile specifice zonei 

montane. 

4.2. Caşul dospit este preparat 

prin condiţionarea prin 

procedee specifice. 

4.3. Caşul dospit este preparat 

cu respectarea normelor 

specifice de igienă. 

îndemânare și acuratețe. 

Contexte:  

- particularităţile locului de muncă presupun: amplasare, dimensiunile stânei, areal 

geografic. 

 

Gama de variabile: 

 

- produse finite pot fi: caşul dulce, caşul dulce sfărâmat şi brânză frământată în burduf, 

brânză frământată în cuştiug de brad, brânză frământată în coajă de brad, urdă dulce.   

- condiţii de preparare a caşului dospit: spaţii bine aerisite, protejate împotriva razelor 

soarelui 

- condiţionarea caşului dospit presupune: desfacerea pânzăturii, scoaterea caşului, 

depunerea pe grătare de brad pentru zvântare şi maturare în spaţii curate, aerisite şi ferite 

de razele solare. 

 

Cunoştinţe: 

- tehnica de prelucrare a laptelui de oaie din zona montană respectivă; 

- condiţiile de preparare a caşului dospit, specifice zonei montane; 

- tehnica de preparare a caşului dospit. 
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6. Întreţinerea berbecilor de reproducţie 

(unitate specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

2 CNC/3CEC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare 

asociate modului de 

îndeplinire a activităţii 

descrise de elementul 

de competenţă 

1. Hrăneşte berbecii 

 

1.1. Berbecii sunt hrăniţi  conform 

recomandărilor tehnologiei privind 

pregătirea berbecilor pentru montă. 

1.2. Berbecii sunt hrăniţi  conform stării 

optime de hrănire identificate. 

1.3. Berbecii sunt hrăniţi  dimineaţa 

devreme şi seara cât mai târziu, conform 

recomandărilor tehnologice. 

Hrănirea berbecilor se 

face cu atenţie, 

responsabilitate şi 

operativitate. 

 

2. Asigură 

întreţinerea 

berbecilor 

2.1. Întreţinerea berbecilor este asigurată 

cu hrană stimulativă şi păşunat, conform 

stării optime de hrănire. 

2.2. Întreţinerea berbecilor este asigurată 

în cârduri constituite conform normelor de 

îngrijire, cu evitarea / raportarea riscurilor 

identificate. 

2.3. Întreţinerea berbecilor se asigură 

evitând stările de debilitate fizică şi 

îngrăşare exagerate, respectând 

recomandările tehnologiei privind 

pregătirea berbecilor pentru montă. 

Asigurarea întreţinerii 

berbecilor se realizează 

cu perseverenţă şi 

exigenţă. 

Contexte:  

- particularităţile locului de muncă presupun: construcţii pentru creşterea ovinelor în 

stabulaţie şi spaţiu deschis pentru păşunat, compartimentarea spaţiului închis pentru 

întreţinerea berbecilor. 

Gama de variabile: 

- aspecte relevante: căi de acces, puncte de lucru, spaţii de depozitare furaje şi materiale de 

igienizare; 

- forţa de muncă manuală pentru furajarea şi îngrijirea animalelor: îngrijitori / ciobani, 

cadru veterinar, crescător de oi montan. 

- hrănirea stimulativă a berbecilor: 5 kg masă verde, 1 kg morcov, 1 kg fân de lucernă, 0,5 

kg amestec de fermă; 

- utilaje pentru transport furaje în adăposturi: autoîncărcător pentru furaje grosiere 

- riscuri: pericol de accidentare a animalelor, lipsa unor medicamente, întârzierea  

vaccinării animalelor, întreruperea alimentării cu apă. 

Cunoştinţe: 

- creşterea şi întreţinerea berbecilor de reproducţie; 

-  păşunatul animalelor de reproducţie; 

- norme de îngrijire a berbecilor de reproducţie; 

- recomandările tehnologiei de îngrijire a berbecilor. 
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7. Condiţionarea caşului  

(unitate specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

1CNC/2CEC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

1. Alege caşul 

 

1.1. Caşul este ales în funcţie de 

calitate şi aspect. 

1.2. Caşul este ales conform 

normelor recomandate de tehnologia 

produsului finit. 

Alegerea caşului se face cu 

atenţie şi exigenţă. 

 

2. Taie caşul în felii 2.1. Caşul este tăiat în felii, conform 

normelor recomandate de tehnologia 

produsului finit. 

2.2. Caşul este tăiat în felii 

respectând normele specifice de 

igienă şi securitate a muncii. 

2.3. Caşul este tăiat cu grijă în felii, 

pe care le aşează pe planşetă de 

lemn. 

Tăierea caşului se realizează 

cu îndemânare şi acurateţe. 

3. Introduce feliile 

de caş în bărbânţă 

3.1. Feliile de caş sunt introduse în 

bărbânţă cu sfărâmare manuală, până 

la obţinerea unei mase omogene. 

3.2. Feliile de caş se introduc în 

bărbânţă respectând normele 

recomandate de tehnologia 

produsului finit şi normele de igienă 

şi securitate a muncii. 

3.3. Feliile de caş sunt introduse în 

bărbânţă conform normelor de 

prelucrare aplicabile. 

Introducerea feliilor de caş în 

bărbânţă se face cu grijă şi 

responsabilitate. 

Contexte:  

- particularităţile locului de muncă presupun: amplasare, dimensiunile stânei, areal 

geografic. 

Gama de variabile: 

- participanţi la procesul de muncă: bacii montani, cadru veterinar, şef stână montană; 

- riscuri: întreruperea alimentării cu apă; 

- caracteristicile caşului (ales): bine dospit, fără băşicuţe la suprafaţă şi fără zer în conţinut, 

fără fisuri adânci şi mucegăite, elastic la pipăire; 

- produsul finit poate fi: felii uniforme, felii neuniforme, plastic la frământare, sfărâmicios 

la frământare, plăcut la gust, specific unui caş de calitate, urât mirositor, acru în 

fermentare. 

Cunoştinţe: 

- tehnica de prelucrare a laptelui de oaie din zona montană; 

- normele recomandate de tehnologia produsului finit; 

- tehnica de tăiere a feliilor de caş; 

- tehnica de procesare a caşului, din zona montană respectivă. 
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8. Creşterea şi înţărcarea mieilor 

(unitate specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

2 CNC/3CEC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate rezultatului 

activităţii descrise de elementul de 

competenţă 

Criterii de realizare 

asociate modului de 

îndeplinire a activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă 

1. Urmăreşte 

hrănirea mieilor 

imediat după fătare 

 

1.1. Hrănirea mieilor imediat după fătare 

este urmărită prin aplicarea procedurilor 

recomandate de tehnologie. 

1.2. Hrănirea mieilor imediat după fătare 

este urmărită conform programului orar 

recomandat de tehnologie. 

1.3. Hrănirea mieilor imediat după fătare 

este urmărită în funcţie de vârsta şi de gradul 

de dezvoltare a mielului. 

1.4. Hrănirea mieilor imediat după fătare 

este urmărită şi asupra mieilor zburaţi. 

Urmărirea hrănirii mieilor 

imediat după fătare se face cu 

promptitudine, operativitate şi 

atenţie. 

2. Ajută mieii 

sugari să se 

hrănească 

2.1. Mieii sugari sunt ajutaţi să se hrănească 

în primele ore de la fătare, prin asigurarea 

alăptării cu colostru. 

2.2. Mieii sugari sunt ajutaţi să se hrănească 

asigurând alăptarea mieilor orfani la mame 

doici. 

2.3. Mieii sugari sunt ajutaţi să se hrănească 

conform procedurilor recomandate pentru 

mieii orfani sau neacceptaţi de mame. 

2.4. Mieii sugari sunt ajutaţi să se hrănească 

prin aplicarea procedurilor de hrănire 

naturală sau artificială recomandate de 

tehnologia de creştere a mieilor sugari. 

2.5. Mieii sugari sunt ajutaţi să se hrănească 

progresiv, conform procedurilor 

tehnologice, cu asigurarea de apă la 

discreţie. 

2.6. Mieii sugari sunt ajutaţi să se hrănească 

după un program stabilit, de la vârsta 

recomandată de tehnologie. 

2.7. Mieii sugari sunt ajutaţi să se hrănească 

împreună cu mamele sau singuri, în funcţie 

de vârstă, conform recomandărilor 

tehnologiei de specialitate. 

Ajutarea mieilor sugari să se 

hrănească se realizează cu 

grijă, îndemânare şi acurateţe. 

3. Întreţine 

efectivul de miei 

sugari 

3.1. Efectivul de miei sugari este întreţinut 

prin asigurarea aşternutului igienizat şi din 

materiale recomandate de tehnologia de 

specialitate. 

3.2. Efectivul de miei sugari este întreţinut 

Întreţinerea efectivului de 

miei sugari se realizează cu 

perseverenţă, operativitate, 

responsabilitate. 
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prin asigurarea factorilor microclimatici, 

conform prevederilor tehnologiei de îngrijire 

a mieilor sugari. 

3.3. Efectivul de miei sugari este întreţinut 

prin amenajarea de boxe şi compartimente, 

în funcţie de spaţiul disponibil în saivan. 

3.4. Efectivul de miei sugari este întreţinut 

prin stabilirea de loturi, împreună cu 

mamele ori prin separarea mieilor de mame, 

în funcţie de efectivul realizat. 

3.5. Efectivul de miei sugari este întreţinut 

prin asigurarea disponibilităţii mamelor 

pentru alăptare, în funcţie de vârsta mieilor 

şi a încărcăturii pe compartiment. 

3.6. Efectivul de miei sugari este întreţinut 

prin asigurarea frontului de furajare, la 

vârsta recomandată de tehnologia de 

specialitate. 

3.7. Efectivul de miei sugari este întreţinut 

prin separarea compartimentelor cu grilaje, 

astfel încât să se asigure accesul mieilor la 

mame pentru supt. 

3.8. Efectivul de miei sugari este întreţinut 

prin dotarea cu jgheaburi şi iesle 

corespunzătoare hrănirii şi adăpării normale 

a mieilor sugari. 

4. Identifică 

momentul optim al 

înţărcării 

4.1. Momentul optim al înţărcării se 

identifică în funcţie de capacitatea mieilor 

de a se hrăni cu furaje solide. 

4.2. Momentul optim al înţărcării se 

identifică în scopul obişnuirii rapide a 

mieilor să consume furaje solide conform 

procedurilor recomandate. 

4.3. Momentul optim al înţărcării este 

identificat prin adăugarea în raţie de 

nutreţuri cu gust plăcut, conform 

recomandărilor tehnologice pentru creşterea 

gradului de consumabilitate a furajelor 

solide. 

4.4. Momentul optim al înţărcării se 

identifică prin izolarea mieilor de mame 

pentru perioade orare recomandate de 

tehnologia de specialitate. 

Identificarea momentului 

optim al înţărcării se face cu 

responsabilitate. 

5. Stabileşte tipul 

de înţărcare 

5.1. Tipul de înţărcare este stabilit, în funcţie 

de vârstă, greutate, rasă şi destinaţie, 

conform prevederilor specifice din 

tehnologie. 

5.2. Tipul de înţărcare este stabilit în scopul 

pregătirii unui nou ciclu reproductiv al oilor. 

Stabilirea tipului de înțărcare 

se face cu oportunitate . 
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5.3. Tipul de înţărcare se stabileşte, în 

funcţie de obiectivul urmărit, în exploatarea 

mixtă. 

Contexte:  

- particularităţi loc de muncă: amplasare, dimensiuni construcţii compartimentate pentru 

categorii de miei sugar; 

- aspecte relevante: căi de acces, puncte de lucru, spaţii de depozitare furaje şi materiale, 

suprafeţe parţial deschise, adăposturi şi păşuni,. fronturi de lucru existente, activităţi 

desfăşurate pentru înţărcarea mieilor în funcţie de destinaţie, lucrări de încărcare-descărcare 

furaje. 

 

Gama de variabile: 

 

- program de supt: în primele 0-7 zile sug din 2 în 2 ore, 7-30 zile sug de 5-6 ori/zi; 

- persoane implicate: îngrijitori / ciobani, medic veterinar, crescător de oi montan; 

- forţa de muncă manuală pentru îngrijirea mieilor sugari şi a oilor mame; în primele zile de la 

fătare, stropire cu lapte muls de către cioban, introducerea sfârcului în gură; 

- comunicare verbală, chemare/ apel al persoanelor la o acţiune specifică; 

- echipamente individuale de protecţie, salopete, haine impermeabile, cizme de cauciuc 

- riscuri: pericol de accidentare a animalelor prin nesupraveghere şi de înfometare prin 

neurmărirea suptului, lipsa furajelor sau a apei, boli transmisibile, adăpat artificial, adăparea 

mieilor orfani efectuată. Micii orfani sau neacceptaţi sunt alăptaţi cu lapte de oaie, capră, vacă 

muls proaspăt sau fiert şi răcit la 36-38°C pentru a evita tulburările gastro – intestinale; 

- loturi stabilite: numărul de miei în compartiment 25-30 cap. miei cruzi (0-7 zile), 50-60 cap 

miei mijlocaşi (7-30 zile), 100-120 miei zburaţi (30-65 zile); 

- înţărcarea se realizează în funcţie de rasă: 2 luni pentru rasele Ţurcană şi Ţigaie, 3 luni pentru 

rasele din import Merinos de Palas, Karakul; 

- tipuri de înţărcare: înţărcarea extra-timpurie, înţărcarea semi-timpurie, înţărcarea timpurie, 

înţărcarea la 2-3 luni, înţărcarea tardivă; 

- obiective urmărite: creşterea producţiei de lapte/ lapte marfă îngrăşare, pentru carne, creşterea 

pentru lână. 

 

Cunoştinţe: 

- procedura de hrănire şi întreţinere a mieilor sugari, în funcţie de vârstă; 

- proceduri de hrănirea mieilor imediat după fătare; 

- proceduri de hrănirea mieilor până la înţărcare; 

- sortimente de furaje în alimentarea mieilor sugari; 

- prevederile tehnologiei privind întreţinerea mieilor sugari; 

- prevederile tehnologiei privind condiţii de microclimat pentru miei; 

- prevederile tehnologiei privind compartimentarea adăposturilor pentru creşterea mieilor; 

- momentul de înţărcare a mieilor in funcţie de destinaţie; 

- modalităţi de hrănire a mieilor în curs de înţărcare; 

- tipuri de tehnologii de înţărcare a mieilor. 
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9. Pregătirea hranei pentru personalul stânei 

(unitate specifică) 

 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

1CNC/2CEC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare 

asociate modului de 

îndeplinire a activităţii 

descrise de elementul 

de competenţă 

1. Identifică tipurile 

de hrană şi veselă 

pentru prepararea 

hranei 

 

1.1. Tipurile de hrană şi veselă pentru 

prepararea hranei sunt identificate 

corespunzător resurselor materiale 

disponibile la stână. 

1.2. Tipurile de hrană şi veselă pentru 

prepararea hranei sunt identificate 

conform procedurilor interne şi a normelor 

de igienă aplicabile. 

Identificarea tipurilor de 

hrană şi veselă pentru 

prepararea hranei se face 

cu atenţie şi 

responsabilitate. 

2. Prepară hrana 

pentru personalul 

stânei 

2.1. Hrana pentru personalul stânei este 

preparată în condiţii de igienă, respectând 

NSSM. 

2.2. Hrana pentru personalul stânei este 

preparată conform  reţetelor specifice 

zonei. 

2.3. Hrana pentru personalul stânei este 

preparată asigurând meniuri complete, cu 

gust plăcut şi cu aport caloric 

corespunzător. 

Prepararea hranei pentru 

personalul stânei se face 

cu atenţie şi 

operativitate. 

Contexte:  

- aspecte relevante: spaţii de lucru strunga pentru muls, încăpere/ construcţie cu aparatură 

pentru muls, căi de acces, spaţii de depozitare hrană, lapte. 

Gama de variabile: 

- persoane implicate: medic/ tehnician veterinar, şef stână, baci montan, crescător de oi 

montan; 

- ustensilele si materialele de la stână: găleţi pentru muls împreună cu cupele, capace cu 

sita pentru găleţile de muls, budacă din lemn, hârzob, strecurătoare duble pentru lapte, 

site, termometru, cheag natural şi chiagorniţă, lingura de amestecat laptele, jintălăul, 

strecurătoare groase pentru caş, căldări/ cazan de aluminiu sau cupru spoit, şterţ, 

strecurătoare subţiri pentru urdă, planşete, coveţi din lemn, bărbânţa pentru brânză şi lapte 

acru, ceas, calendar, găleţi pentru apă şi băut apă, ceaune de 2-3 mărimi, veselă pentru 

servirea mesei de către personalul din stână; 

- riscuri: insuficienţa hranei, lipsa apei, boli transmisibile, calamităţi naturale.  

Cunoştinţe: 

- proceduri de lucru specifice locului de muncă; 

- metode de curăţare şi igienizare veselă; 

- igiena alimentelor;  

- modul de servire a hranei; 

- cantitatea de alimente necesară; 

- proceduri împotriva incendiilor; 

- norme de securitatea muncii aplicabile. 
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10. Aplicarea sistemelor de îngrăşare a oilor 

(unitate specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

2 CNC/3CEC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate rezultatului 

activităţii descrise de elementul de 

competenţă 

Criterii de realizare 

asociate modului de 

îndeplinire a activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă 

1. Igienizează 

adăposturile 

pentru oile de 

îngrăşat 

 

1.1. Adăposturile pentru oile de îngrăşat 

sunt igienizate conform recomandărilor 

tehnologice pentru eliminarea dejecţiilor şi 

curăţarea interioarelor. 

1.2. Adăposturile pentru oile de îngrăşat 

sunt igienizate prin spălarea tuturor 

obiectelor din adăpost conform normelor 

sanitar-veterinare. 

1.3. Adăposturile pentru oile de îngrăşat 

sunt igienizate conform procedurilor 

recomandate adecvat sistemului de 

întreţinere. 

1.4. Adăposturile pentru oile de îngrăşat 

sunt igienizate conform procedurilor 

recomandate adecvat adăposturilor pentru 

distrugerea insectelor şi acarienilor specifici. 

1.5. Adăposturile pentru oile de îngrăşat 

sunt igienizate conform procedurilor 

recomandate pentru distrugerea rozătoarelor 

dăunătoare. 

Igienizarea adăposturilor 

pentru oile de îngrăşat se 

realizează cu exigenţă. 

 

 

2. Realizează 

îngrăşarea 

intensivă a oilor 

2.1. Îngrăşarea intensivă este realizată în 

unităţi specializate, conform procedurilor 

tehnologice privind durata îngrăşării şi a 

greutăţii vii realizate pentru livrare.  

2.2. Îngrăşarea intensivă este realizată 

conform procedurilor specifice stabilite în 

funcţie de durata fazei şi a sortimentului de 

furaje existent şi recomandat prin reţete. 

2.3. Îngrăşarea intensivă este realizată 

asigurând hrănirea diferenţiată, în etape. 

Realizarea îngrăşării 

intensive a oilor se face cu 

perseverenţă şi 

responsabilitate. 

  

 

3. Efectuează 

îngrăşarea semi-

intensivă a oilor 

3.1. Îngrăşarea semi-intensivă este efectuată 

după identificarea corectă a vârstei oilor şi 

stabilirea condiţiilor de îngrăşare. 

3.2. Îngrăşarea semi-intensivă este efectuată 

conform procedurilor specifice de îngrăşare 

a oilor. 

3.3. Îngrăşarea semi-intensivă a oilor se 

efectuează respectând reţetele de furajare 

Efectuarea îngrăşării semi-

intensive a oilor se 

realizează cu atenţie şi 

rigurozitate. 
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stabilite. 

4. Execută 

îngrăşarea oilor 

pe păşune 

4.1. Îngrăşarea oilor pe păşune se execută 

conform reţetelor recomandate pentru 

asigurarea unor raţii echilibrate în funcţie de 

resursele existente. 

4.2. Îngrăşarea oilor pe păşune este 

executată conform tehnologiei specifice de 

îngrăşare pe păşune. 

4.3. Îngrăşarea oilor pe păşune se execută 

prin asigurarea furajării corespunzătoare şi a 

unui păşunat raţional. 

4.4. Îngrăşarea oilor pe păşune se execută în 

reprize, în funcţie de producţia de masă 

verde şi mărimea cârdului conform 

procedurilor recomandate prin parcelare 

pentru menţinerea în stare productivă a 

păşunii şi cu respectarea timpului optim de 

păşunat. 

4.4. Îngrăşarea oilor pe păşune se execută în 

raport de condiţiile atmosferice. 

Executarea îngrăşării oilor 

pe păşune se realizează cu 

perseverenţă. 

5. Asigură 

utilităţile 

necesare pe 

păşune 

5.1. Utilităţile necesare pe păşune sunt 

asigurate conform variantelor tehnologice 

adaptate specificului local privind sursele de 

apă. 

5.2. Utilităţile necesare pe păşune sunt 

asigurate în funcţie de perioada de păşunat 

şi de condiţiile atmosferice privind insolaţia. 

5.3. Utilităţile necesare pe păşune sunt 

asigurate conform recomandărilor 

tehnologice privind durata normată de 

staţionare pe acelaşi loc în timpul nopţii. 

Asigurarea utilităţilor 

necesare pe păşune se 

realizează cu operativitate. 

6. Pregăteşte 

tineretul 

îngrăşat pentru 

livrare 

6.1. Tineretul îngrăşat este pregătit pentru 

livrare în timp util înaintea livrării. 

6.2. Tineretul îngrăşat este pregătit pentru 

livrare respectând recomandările sanitar-

veterinare. 

6.3. Tineretul îngrăşat este pregătit pentru 

livrare conform recomandărilor sanitar-

veterinare privind contenţionarea animalelor 

pentru vaccinare şi tratamente 

antiparazitare. 

Pregătirea tineretului 

îngrăşat pentru livrare se 

face cu grijă şi 

responsabilitate. 

Contexte:  

- particularităţile locului de muncă au în vedere: amplasare, configuraţie, dimensiuni, 

spaţiu parţial deschis, adăposturi şi suprafeţe de păşuni; 

- aspecte relevante: spaţii de lucru, adăposturi compartimentate, căi de acces, puncte de 

depozitare furaje şi alte materiale. 

Gama de variabile: 

 

- utilaje folosite: remorci pentru transport şi distribuit furaje; 
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- persoane implicate: îngrijitori, medic veterinar / tehnician veterinar, crescător montan de 

ovine; 

- proceduri recomandate:curăţarea mecanică, curăţarea sanitară, dezinfecţia propriu-zisă, 

dezinsecţia, deratizarea; 

- indicatori tehnologici: greutatea iniţială pentru îngrăşare, spor în greutate, consum 

specific de furaje, precocitatea fătărilor ; 

- parametrii tehnico-economici a sistemului de păşunat se referă la proceduri recomandate-

în două sau mai multe etape, pe timp de zi sau combinat cu „porneala” în primele ore ale 

nopţii pentru scurtarea perioadei de păşunat până dimineaţa, recomandări tehnologice 

privind durata normată de staţionare pe acelaşi loc în timpul nopţii; utilizarea gardului 

(“păstorului”) electric etc.; 

- contenţionarea se referă la imobilizarea animalelor prin legare în timpul unei intervenţii 

chirurgicale sau unui al tip de tratament 

 

Cunoştinţe: 

- igienizarea adăposturilor de îngrăşare a mieilor;  

- curăţarea  mecanică a adăpostului; 

- curăţarea sanitară;  

- dezinfecţia adăposturilor; 

- dezinsecţia; 

- deratizarea; 

- metode şi produse folosite pentru igienizare; 

- îngrăşarea intensivă a ovinelor în unităţi specializate; 

- etapele procesului de îngrăşare a ovinelor; 

- sistemul de îngrăşare semi-intensivă a ovinelor; 

- îngrăşarea ovinelor pe păşune;  

- amenajarea păşunilor pentru îngrăşarea ovinelor. 
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11. Întreţinerea tineretului ovin de reproducţie 

(unitate specifică) 

 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

1CNC/2CEC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de elementul de 

competenţă 

1. Lotizează tineretul 

ovin de reproducţie 

 

1.1. Tineretul ovin de 

reproducţie este lotizat în 

funcţie de vârstă şi sex cu 

condiţia înţărcării şi executării 

primului tuns. 

1.2. Tineretul ovin de 

reproducţie este lotizat în 

funcţie de producţia medie de 

lână şi după greutate, conform 

tehnologiei de lotizare a 

tineretului ovin de reproducţie. 

1.3. Tineretul ovin de 

reproducţie este lotizat în 

număr normat la păşunat  

conform normativelor în 

vigoare.  

Lotizarea tineretului ovin de 

reproducţie se face cu adecvare. 

 

 

2. Furajează tineretul 

ovin pentru 

reproducţie 

2.1. Tineretul ovin pentru 

reproducţie este furajat 

conform standardului rasei. 

2.2. Tineretul ovin pentru 

reproducţie este furajat adecvat 

vârstei. 

2.3. Tineretul ovin pentru 

reproducţie este furajat în 

funcţie de sporul de creștere. 

Furajarea tineretului ovin pentru 

reproducţie se realizează cu 

responsabilitate şi adecvare. 

3. Hrăneşte tineretul 

ovin în stabulaţie 

3.1. Tineretul ovin în stabulaţie 

este hrănit potrivit prevederilor 

standardului rasei. 

3.2. Tineretul ovin în stabulaţie 

este hrănit în conformitate cu 

prevederile specifice vârstei 

acestuia. 

3.3.  Tineretul ovin în 

stabulaţie este hrănit în raport 

cu sporul de creştere. 

Hrănirea tineretului ovin în 

stabulaţie se realizează cu acurateţe 

şi conştiinciozitate. 
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Contexte:  

- particularităţi loc de muncă: amplasare, configuraţie, dimensiuni, spaţiu parţial deschis, 

stabulaţie şi păşuni; 

- aspecte relevante: spaţii de lucru amenajate separat pe sexe, căi de acces, puncte de 

depozitare furaje, puncte de cazare animale în câmp deschis; 

- persoane implicate: îngrijitori, medic/ tehnician veterinar, şef echipă. 

 

Gama de variabile: 

 

- separarea pe sexe: la vârsta de 5-6 luni după primul tuns, vârsta pentru femele 3-18 luni, 

masculii după înţărcare; 

- forţa de muncă: manuală pentru furajare, adăpare, igienizare, supravegherea stării de 

întreţinere a animalelor; 

- riscuri: îmbolnăviri şi mortalităţi, întreruperea alimentării cu apă, reducerea cantităţii şi 

sortimentului de furaje, calamităţi naturale. 

 

Cunoştinţe: 

- hrănirea şi întreţinerea tineretului ovin de reproducţie; 

- standarde de rasă; 

- specificul comportamental al rasei; 

- date aferente rezistenţei la boli şi agenţi pedo - climatici. 
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12. Îngrăşarea tineretului ovin pentru producţia de carne 

(unitate specifică) 

 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

2 CNC/3CEC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise 

de elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de elementul 

de competenţă 

1. Pregăteşte unitatea 

de îngrăşare 

 

1.1. Unitatea de îngrăşare este 

pregătită conform procedurilor cu 

amenajări pentru lotizarea 

animalelor, cântărire individuală 

şi baie pentru tratamente. 

1.2. Unitatea de îngrăşare este 

pregătită prin dezinfecţie totală 

conform procedurilor specifice. 

1.3. Unitatea de îngrăşare este 

pregătită prin curăţarea mecanică 

a bălegarului. 

1.4. Unitatea de îngrăşare este 

pregătită pentru asigurarea 

integrităţii animalelor şi pentru 

evitarea accidentelor. 

1.5. Unitatea de îngrăşare este 

pregătită conform recomandărilor 

privind frontul de furajare şi 

adăpare necesar fiecărui animal. 

1.6. Unitatea de îngrăşare este 

pregătită conform tipurilor de 

adăposturi recomandate. 

1.7. Unitatea de îngrăşare este 

pregătită pe faze de creştere şi 

îngrăşare conform tehnologiei. 

1.8. Unitatea de îngrăşare este 

pregătită în funcţie de vârsta 

animalelor şi resursele existente. 

1.9. Unitatea de îngrăşare este 

pregătită astfel încât frontul de 

păşunat să fie asigurat conform 

necesarului normat de consum 

masă verde pe zi şi pe cap de 

animal. 

Pregătirea unităţii de îngrăşare se 

face cu atenţie şi responsabilitate. 

2. Procură tineretul 

ovin 

2.1. Tineretul ovin este procurat 

din masculii neselectaţi pentru 

Procurarea tineretului ovin se 

face cu responsabilitate şi 
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reproducţie. 

2.2. Tineretul ovin este procurat 

prin cumpărări pe bază de 

contracte de cumpărare. 

2.3. Tineretul ovin este procurat 

prin vânzare şi grafice de afluire. 

2.4. Tineretul ovin este procurat 

conform procedurilor 

recomandate de tehnologie. 

2.5. Tineretul ovin este procurat 

conform normativelor în vigoare 

privind preluarea loco unitate 

furnizoare. 

2.6. Tineretul ovin este procurat 

conform legislaţiei sanitar - 

veterinare privind starea de 

sănătate şi tratamentele aplicate 

anterior. 

preocupare. 

3. Populează 

îngrăşătoria 

3.1. Îngrăşătoria este populată 

conform tehnologiei. 

3.2. Îngrăşătoria este populată cu 

animale slabe şi cu semne de 

boală, extrase zilnic din boxe 

amenajate conform procedurilor 

tehnologice.  

Popularea îngrăşătoriei se 

realizează cu exigenţă. 

 

4. Aplică procedura 

specifică perioadei 

de carantină 

 

4.1. Procedura specifică perioadei 

de carantină este aplicată conform 

recomandărilor tehnologice 

sanitar –veterinare privind 

amplasarea îngrăşătoriei. 

4.2. Procedura specifică perioadei 

de carantină este aplicată conform 

recomandărilor sanitar-veterinare 

adecvat afecţiunilor constatate.  

4.3. Procedura specifică perioadei 

de carantină este aplicată 

corespunzător în unităţile de 

creştere şi în îngrăşătorii, pe 

tipuri de utilizare. 

4.4. Procedura specifică perioadei 

de carantină este aplicată adecvat 

manifestărilor specifice bolilor. 

4.5. Procedura specifică perioadei 

de carantină este aplicată în 

adăposturile de izolare, în boxe 

separate, adecvat afecţiunii 

depistate. 

4.6. Procedura specifică perioadei 

de carantină este aplicată în 

Aplicarea procedurii specifice 

perioadei de carantină se 

realizează cu responsabilitate. 



36 

 

termen legal, conform 

recomandărilor de specialitate. 

Contexte:  

- particularităţi loc de muncă: amplasare, configuraţie, dimensiuni, parţial deschis; 

- aspecte relevante: spaţii de lucru, căi de acces, puncte de depozitare furaje, spaţii de 

cazare animale. 

Gama de variabile: 

- mijloace de muncă: mecanic pentru transport, manuale pentru lotizare animale, furajare şi 

cazare; 

- dotarea sectorului de primire: răscol şi boxe pentru lotizare, cântar, baie împotriva scabiei 

şi pododermatitelor;  

- persoane implicate: crescător ovine montan,ciobani montan, medic veterinar, şef stână; 

- riscuri: posibile boli, întreruperea adăpării şi hrănirii datorită condiţiilor meteorologice 

extreme; 

- lotizarea mieilor din îngrăşătorie: spaţii pentru miei în greutate medie de 13 kg, câte 20 

cap. pe grătar şi 50 cap. pe sol, loturi mari de câte 80 cap. pe grătar, 400 cap. pe păşune; 

- tipuri de adăposturi pentru îngrăşarea mieilor:saivane cu stabulaţie liberă direct pe sol, 

saivane cu canale betonate şi racleţi, acoperite de grătare, adăposturi ridicate de la sol, 

compartimentate, având grătare de scurgere a dejecţiilor; 

- - recomandările tehnologice privesc: vârsta, greutatea vie individuală şi greutatea medie a 

lotului, grupa de greutate şi sistemul de creştere pe grătar sau pe sol, numărul normat de 

boxe populate. 
 

Cunoştinţe: 

- tipuri de adăposturi şi amenajări pentru îngrăşarea mieilor pentru carne; 

- popularea îngrăşătoriilor cu animale;  

- lotizarea  animalelor la îngrăşat; 

- carantina ovinelor din adăposturile populate; 

- filtrul sanitar; 

- aparate pentru dezinfecţie din dotarea filtrului sanitar; 

- durata perioadei de carantină; 

- restricţii impuse în perioada de carantină; 

- izolarea animalelor bolnave; 

- tratamente aplicate ovinelor bolnave. 
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 13. Efectuarea activităţilor aferente fătării oilor gestante 

(unitate specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

2 CNC/3CEC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare 

asociate modului de 

îndeplinire a activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă 

1. Furajează oile 

gestante 

 

1.1. Oile gestante sunt furajate 

urmărind manifestările specifice 

conform studiilor întocmite în domeniu. 

1.2. Oile gestante sunt furajate cu 

cantitatea de furaje mai redusă decât în 

perioada pregătirii pentru montă, dar 

mai consistentă, conform reţetelor 

recomandate. 

1.3. Oile gestante sunt furajate  cu 

precauţie, prin respectarea reţetelor 

recomandate şi eliminarea furajelor 

nerecomandate, conform r prevederilor 

din normativele de specialitate, în 

diferite stadii de gestaţie. 

Furajarea oilor gestante se 

realizează cu grijă şi 

îndemânare. 

2. Asigură condiţii 

de întreţinere a oilor 

gestante 

2.1. Condiţiile de întreţinere a oilor 

gestante sunt asigurate conform 

recomandărilor tehnologice în vigoare, 

prin compartimentarea şi curăţarea 

corespunzătoare a spaţiului populat. 

2.2. Condiţiile de întreţinere a oilor 

gestante sunt asigurate respectând 

numărul normat de grătare şi jgheaburi 

recomandat pentru evitarea înghesuirii 

2.3. Condiţiile de întreţinere a oilor 

gestante sunt asigurate prin găsirea 

modalităţilor de evitare a loviturilor 

cauzatoare de avort mecanic. 

Asigurarea condiţiilor 

corespunzătoare de 

întreţinere a oilor gestante 

se face cu perseverenţă şi 

responsabilitate. 

3. Pregăteşte 

condiţiile necesare 

fătării 

3.1. Condiţiile necesare fătării sunt 

pregătite pe tipuri de utilizări în funcţie 

de starea fiziologică a animalelor 

3.2. Condiţiile necesare fătării sunt 

pregătite prin încadrarea în parametrii 

recomandaţi pentru maternitatea de 

ovine. 

3.3. Condiţiile necesare fătării sunt 

pregătite conform recomandărilor 

tehnologice pentru asigurarea igienei 

suptului. 

3.4. Condiţiile necesare fătării sunt 

pregătite în compartimentul de fătare, 

Pregătirea condiţiilor 

necesare fătării se face cu 

atenţie şi operativitate. 
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în timp util. 

4. Urmăreşte fătarea 

oilor 

4.1. Fătarea oilor este urmărită cu 

precădere la cazurile fătărilor distocice. 

4.2. Fătarea oilor este urmărită sub 

aspectul încadrării în timp a expulzării 

gemenilor, după caz. 

4.3. Fătarea oilor este urmărită având în 

vedere secţionarea cordonului 

ombilical, dacă nu s-a rupt singur, la 

distanţa de 7-8 cm de abdomen şi 
tamponarea ombilicului cu tinctură de 

iod. 

Urmărirea fătării oilor se 

face activ, responsabil şi 

operativ, prin colaborare 

strânsă cu persoanele 

implicate. 

Contexte:   

- particularităţi loc de muncă: amplasare, configuraţie, dimensiuni, spaţiu semideschis. 

- aspecte relevante: spaţii de lucru în adăposturi/saivane compartimentate pe stări 

fiziologice, maternitate pentru fătarea ovinelor, amenajări corespunzătoare pe păşune 

pentru cazarea pe timpul nopţii a oilor, pentru odihnă şi adăpare, puncte de depozitare 

furaje. 

 

Gama de variabile: 

- forţa de muncă: manuală pentru furajare, adăpare, supraveghere a oilor fătătoare, asistarea 

fătării şi îngrijirii noilor născuţi; 

- furajarea: în primele 3 luni: păşunat 6,5 kg/zi/cap, Masă Verde, stabulaţie: 0,7 kg fân 

lucernă, 0,5 kg porumb siloz, 1 kg paie ovăz; în ultimele 2 luni: paie lucernă 1,1 kg, paie 

ovăz 0,5 kg, sfeclă 0,8 kg, amestec de fermă 0,3 kg, porumb 0,1 kg, ovăz 0,1 kg, grâu 0,1 

kg; 

- persoane implicate: ciobani, medic/ tehnician veterinar, crescător montan de ovine; 

- riscuri: insuficienţa hranei, lipsa apei, epizootii, calamităţi naturale; 

- modalităţi de furajare a oilor gestante: furajarea efectuată în primele 3 luni de gestaţie, 

furajare în ultimele 2 luni de gestaţie, furajare în ultimele 2 săptămâni de gestaţie. 

- compartimentarea prevede: compartimente închise pentru fătare, boxe individuale pentru 

fătare, boxe individuale pentru adăpostirea mieilor ,,cruzi” – timp de 2-10 zile, boxe 

comune pentru adăpostiri oi cu miei ,,mijlocaşi” 25 cap. timp de 11-20 zile, boxe comune 

pentru mieii „zburaţi” 50-100 cap, 21 zile până la înţărcare; 

 

Cunoştinţe: 

- gestaţia la ovine; 

- normative de specialitate, privind furajarea ovinelor gestante în diferite stadii de gestaţie; 

- întreţinerea ovinelor gestante; 

- condiţii de microclimat pentru întreţinerea oilor gestante; 

- frontul de furajare a ovinelor; 

- pregătirea maternităţilor pentru fătarea ovinelor. 
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14. Realizarea montei 

(unitate specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

1CNC/2CEC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de elementul de 

competenţă 

1. Pregăteşte nucleul 

de reproducţie 

 

1.1. Nucleul de reproducţie 

este pregătit prin urmărirea 

manifestărilor specifice 

necesare. 

1.2. Nucleul de reproducţie 

este pregătit conform 

procedurilor specifice pentru 

depistarea brucelozei. 

1.3. Nucleul de reproducţie 

este pregătit conform cerinţelor 

de cantitate şi calitate 

adecvate. 

1.4. Nucleul de reproducţie 

este pregătit conform cerinţelor 

de încadrare în normative. 

1.5. Nucleul de reproducţie 

este pregătit conform 

parametrilor recomandaţi, prin 

eliminarea exemplarelor 

necorespunzătoare pentru 

montă.  

1.6. Nucleul de reproducţie 

este pregătit în funcţie de 

vârsta şi precocitatea rasei. 

Pregătirea nucleului de reproducţie 

se face cu atenţie şi responsabilitate. 

2. Efectuează 

sistemul de montă 

ales 

2.1. Sistemul de montă este 

efectuat prin constituirea 

perechilor pentru montă 

conform tehnologiei în aceeaşi 

zi cu depistarea oilor în 

călduri. 

2.2. Sistemul de montă este 

efectuat în funcţie de sistemul 

de creştere a oilor cu 

verificarea realizării 

parametrilor recomandaţi  

privind productivitatea sau 

virilitatea berbecilor. 

Efectuarea sistemului de montă ales 

are în vedere îndemânarea şi 

acurateţea mişcărilor. 
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2.3. Sistemul de montă este 

efectuat conform 

recomandărilor studiilor 

efectuate. 

2.4. Sistemul de montă este 

efectuat conform 

recomandărilor tehnologice, la 

interval stabilit prin tehnologie 

cu berbecii pepinieri. 

2.5. Sistemul de montă este 

efectuat conform procedurilor 

recomandate în funcţie de clasa 

de calitate şi programele de 

ameliorare stabilite. 

Contexte:  

- particularităţi loc de muncă: amplasare, configuraţie, dimensiuni, spaţiu parţial deschis pe 

sezoane, iarna în adăposturi, vara pe păşune; 

- aspecte relevante: căi de acces, pregătirea animalelor pentru montă, respectarea regulilor 

efectuării montei, urmărirea fecundaţiei ovinelor, aplicarea diferitelor sisteme de montă;  

- persoane implicate: ciobani, medic/ tehnician veterinar, crescător montan de ovine. 
 

Gama de variabile: 

 

- forţa de muncă: manuală; 

- riscuri: îmbolnăvirea animalelor, epuizarea berbecilor, pondere mare a oilor nefecundate, 

nedepistarea oilor în călduri, neasigurarea apei şi a furajelor în cantităţi îndestulătoare; 

- furajarea berbecilor: la păşunat: masă verde 5 kg/cap/zi, morcovi 1 kg, fân lucernă 1 kg, 

amestec de fermă 0,5 kg, porumb 0,2, ovăz 0,3 kg; în stabulaţie: 2 kg/cap/zi fân lucernă, 1 

kg morcovi, 1 kg siloz din porumb, 0,6 kg amestec de fermă, 0,3 kg porumb, 0,3 kg ovăz; 

- monta este repetată : cu berbeci pepinieri pentru oile nefecundate, la 10 zile după 

încheierea  campaniei de montă, la următorul ciclu sexual (după 21 zile) pentru oile 

negestante. 

 

Cunoştinţe: 

- prevederi specifice din tehnologie privind monta ovinelor;  

- pregătirea berbecilor  pentru montă; 

- organizarea programului de montă; 

- sisteme de montă la ovine  

- folosirea berbecilor la montă 

- vârsta limită de folosire a ovinelor pentru montă. 
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15. Creşterea ovinelor adulte pentru lână grosieră 

(unitate specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

2 CNC/3CEC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

1. Asigură condiţiile 

necesare efectuării 

tunsului la ovine 

 

1.1. Condiţiile necesare efectuării 

tunsului sunt asigurate în 

conformitate cu prevederile 

tehnologiei recomandate. 

1.2. Condiţiile necesare efectuării 

tunsului sunt asigurate , urmând 

toate cerinţele tehnologice de igienă 

şi dezinfecţie. 

1.3. Condiţiile necesare efectuării 

tunsului sunt asigurate în funcţie de 

tehnologia aplicată şi de dotările 

existente. 

Asigurarea condiţiilor 

necesare efectuării tunsului la 

ovine se realizează cu 

responsabilitate, acuratețe şi 
rigurozitate. 

2. Identifică oile 

pentru tuns 

2.1. Oile pentru tuns sunt identificate 

în timp util, conform cerinţelor 

tehnologice. 

2.2. Oile pentru tuns sunt identificate 

în funcţie de factorii meteorologici 

care pot influenţa calitatea lânii. 

2.3. Oile pentru tuns sunt identificate 

cu respectarea recomandărilor 

sanitar – veterinare, referitoare la 

oile bolnave de scabie sau variolă, 

care necesită îngrijiri separate. 

2.4. Oile pentru tuns sunt identificate 

pe categorii, conform prevederilor 

tehnologiei de tundere. 

2.5. Oile pentru tuns sunt identificate 

în funcţie de rasă,  

conform recomandărilor tehnologiei 

de specialitate. 

Identificarea oilor pentru tuns 

se face cu responsabilitate, 

acurateţe şi discernământ 

profesional. 

3. Execută tunsul 

oilor 

3.1. Tunsul oilor este executat în 

funcţie de rasă şi cu respectarea 

prevederilor  în vigoare de normare a 

muncii. 

3.2. Tunsul oilor este executat în 

conformitate cu recomandările 

tehnologice de specialitate. 

3.3. Tunsul oilor este executat cu 

respectarea indicilor necesari privind 

Executarea tunsului se face cu 

atenţie şi minuțiozitate. 
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asigurarea calităţii lânii. 

3.4. Tunsul oilor este executat având 

grijă de asigurarea integrităţii 

corporale şi tratând corespunzător 

eventualele răniri. 

4. Pregăteşte lâna 4.1. Lâna este pregătită individual, 

conform cerinţelor tehnologice. 

4.2. Lâna este pregătită prin 

eliminarea părţilor 

necorespunzătoare. 

4.3. Lâna este pregătită cu materiale 

recomandate, conform cerinţelor de 

calitate. 

4.4. Lâna este pregătită prin 

împachetarea şi etichetarea separată, 

în funcţie de vârsta animalului. 

4.5. Lâna este pregătită în 

conformitate cu cerinţele de calitate 

în vigoare pentru lână tunsă. 

Pregătirea lânii este realizată 

cu rigurozitate şi adecvare. 

Contexte:  

- în funcţie de arealul geografic tunderea oilor se poate face primăvara devreme-luna martie 

până la începutul lunii aprilie sau după data de 10 mai; 

- în funcţie de numărul oilor care se tund şi al dotării cu maşini de tuns sau foarfeci de tuns, 

tunderea se poate face manual sau mecanic 

Gama de variabile: 

 

- dotările pentru asigurarea condiţiilor de efectuare a tunsului la ovine: foarfece manuale, 

maşini electrice de tuns, saci pentru lână, frânghii pentru contenţionare, cântar pentru 

cântărit lâna, masă de aşezare a oii în timpul tunsului 

- punctele de tuns pot fi: în incintele exploataţiei sau în locul unde se află oile la păşunat. 

- echipamente utilizate la tuns: salopete; 

- sortimente de lână: lâna care alcătuieşte cojocul, lâna rezultată din activitatea de codinit 

(cea din jurul cozii,burtă,picioare înainte de fătare). 

 

Cunoştinţe: 

- tehnica tunsului;  

- calitatea tunsului; 

- organizarea punctelor de tuns; 

- modul de utilizare a agregatelor electrice de tuns; 

- modalităţi de pregătire a ovinelor pentru tuns; 

- proceduri de sortare a lânii; 

- calităţile de lână. 
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16. Gestionarea efectivului de ovine 

(unitate specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

2 CNC/3CEC 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de elementul de 

competenţă 

1. Monitorizează 

efectivul de animale  

 

1.1. Efectivul de animale este 

monitorizat, pe categorii, la 

câteva zile de la fătarea mieilor 

conform procedurilor de 

înmatriculare. 

1.2. Efectivul de animale este 

monitorizat pe întreaga durată 

a vieţii animalului, pentru toate 

categoriile de ovine. 

1.3. Efectivul de animale este 

monitorizat, urmărind intrările 

şi ieşirile din efectiv. 

1.4. Efectivul de animale este 

monitorizat periodic şi 

completat prin reconstituire. 

Monitorizarea efectivului de 

animale se face cu perseverenţă, 

rigurozitate şi interes profesional. 

2. Anunţă 

modificările 

intervenite în 

efectivul de ovine 

2.1. Modificările în efectivele 

de ovine sunt anunţate în 

permanenţă, ca urmare a 

rezultatelor obţinute la 

numărare. 

2.2. Modificările în efectivele 

de ovine sunt anunţate în 

momentul producerii, cu 

menţionarea cauzelor şi 

categoriei căreia îi aparţin. 

2.3. Modificările în efectivele 

de ovine sunt anunţate pe 

vârste, sex, categorii, conform 

numerelor de înmatriculare. 

Anunțarea modificărilor intervenite 

în efectivul de ovine se face cu 

operativitate, corectitudine şi 

discernământ profesional. 

3. Urmăreşte starea 

de sănătate a 

efectivului de ovine 

3.1. Starea de sănătate a 

ovinelor este urmărită în 

conformitate cu manifestările 

specifice observate. 

3.2. Starea de sănătate a 

ovinelor este urmărită conform 

precizărilor sanitar-veterinare 

Urmărirea stării de sănătate a 

efectivului se face cu perseverenţă, 

responsabilitate şi implicare activă. 



44 

 

 

ale tehnicianului sau medicului 

veterinar. 

3.3. Starea de sănătate a 

ovinelor este urmărită prin 

contenţionarea animalelor şi 

aplicarea tratamentului 

recomandat în limitele 

competenţei. 

Contexte:  

- gestionarea efectivului de ovine are loc în exploataţiile oierilor montani şi crescătorilor de 

oi montani. 

 

Gama de variabile: 

 

- categorii de ovine din efectiv: oi adulte, berbeci adulţi, femele tineret an precedent( 

mioare), masculi tineret an precedent(miori),femele tinere an curent(noatene sau 

cârlane),masculi tineret an curent( noatini sau cârlani); 

- cauzele posibile ale modificărilor efectivelor de ovine: vânzare, cumpărare, sacrificări, 

decese datorate îmbolnăvirilor, răpiri de către animale mari de pradă, dispariţii diverse( 

furturi, pierderi etc.); 

- starea de sănătate a ovinelor presupune: igiena, vaccinările, adăposturi salubre, păşuni 

corespunzătoare, apă potabilă şi la timp administrată, evitarea stării de stres; 

- contenţionarea animalelor presupune: cunoaşterea condiţiilor când se poate face 

contenţionarea - atunci când animalele nu sunt foarte sătule, când femelele nu sunt în 

stare de gestaţie avansată, etc.; 

- tratamente recomandate (în limitele competenţei): cele care vizează deparazitările interne 

şi externe, vaccinările. 

 

Cunoştinţe: 

- categoriile de ovine dintr-o exploataţie cu circuit închis; 

- modul de completare a registrului de evoluţie a animalelor 

- crotalierea mieilor; 

- bolile ovinelor  

- simptomele de manifestare a diferitelor afecţiuni; 

- contenţionarea animalelor; 

- procedee de aplicare a tratamentelor (în limitele de competenţă). 
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Titlul calificării profesionale: Oier montan 

 

Descriere:  

Calificarea Oier montan, nivel 2 CNC/3 CEC, este practicată în zona de munte dintr-un 

anumit areal, având drept scop creşterea oilor pentru lapte şi carne, precum şi derularea de 

activităţi de creştere a oilor în zonele montane - reproducţie, selecţie şi ameliorarea 

animalelor. Practicarea calificării presupune şi realizarea unor activităţi de îngrijirea oilor, 

cum sunt cele de producerea furajelor specifice zonei montane si păşunat, adăpare, intervenţii 

veterinare şi probleme aferente adăpostului de ovine, exploatarea oilor prin procesarea 

laptelui de oaie, sacrificarea ovinelor şi procesarea cărnii de oaie, conservarea pieilor de oaie 

şi de miel, depozitarea lânii de oaie şi participarea la alte activităţi cum sunt cele de 

organizarea şi coordonarea stânelor, mânatul oilor în strungă, activităţi de 

ucenicie,valorificarea şi comercializarea produselor tradiţionale obţinute de la oaie în zonele 

de munte. 

 

Motivaţie:  

Calificarea Oier montan este necesară dată fiind diversificarea produselor şi proceselor, a 

creşterii cerinţelor de calitate impuse de, condiţiile tot mai severe sanitar - veterinar şi de 

mediul înconjurător, impuse de U.E., apariţia noilor solicitări şi tehnologii care reclamă 

însuşirea de noi tehnici, deprinderi profesionale şi practici de lucru, pentru obţinerea 

produselor specifice la standarde superioare de calitate. De asemenea, restructurările din 

agricultură, au condus la modificări la nivelul responsabilităţilor profesionale, iar OIERUL 

MONTAN a preluat şi alte sarcini, specifice cum sunt: urmărirea realizării indicatorilor de 

performanţă economică, progres, calitate, mediu înconjurător, biodiversitate. 

 

Condiţii de acces: 

Pentru practicarea calificării oier montan, orice persoană interesată trebuie să fie sănătoasă 

din punct de vedere fizic şi psihic, aptă pentru lucrul în condiţii dificile, care se referă la: 

lucrul în picioare, program de lucru prelungit, lucrul direct cu oamenii, precum şi urmărirea 

realizării obiectivelor de performanţă, cu respectarea calităţii; costuri; termene; resurse 

umane; mediu. 

Oierul montan lucrează cu contract pe perioada nedeterminata cu program complet, 7 zile din 

cele 7 ale săptămânii, indiferent de zilele de lucru sau cele de sărbătoare, pe o durată de 12 

sau chiar 14 ore pe zi. 

 

Nivelul de studii minim necesar: 

Calificarea poate fi practicată în urma absolvirii a 10 clase sau a şcolii profesionale. 

Competenţele dobândite pe alte căi decât cele formale pot fi evaluate pe baza standardului 

ocupaţional.  

 

Rute de progres:  

În urma acumulării de experienţă în domeniul practicării ocupaţiei şi prin continuarea 

studiilor liceale, oierul montan are posibilitatea să devină tehnician veterinar. 

 

Cerinţe legislative specifice: 

- 
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Titlul calificării profesionale: Oier montan 

Cod RNC:  

Nivel: 2 CNC/3CEC 

Lista competenţelor profesionale 

Cod Denumirea competenţei profesionale Nivel Credite 

 (G1) Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea 

şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă  

1 CNC/2CEC  

 (G2) Aplicarea normelor de protecţie a mediului 

înconjurător în zona montană  

1 CNC/2CEC  

 (G3) Aprovizionarea cu materii prime şi materiale 

specifice  

2 CNC/3CEC  

 (S1) Pregătirea spaţiilor de cazare pentru efectivul de ovine 2 CNC/3CEC  

 (S2) Mulgerea oilor  1 CNC/2CEC  

 (S3) Hrănirea oilor mame 1 CNC/2CEC  

 (S4) Stabilirea structurii efectivului de ovine dintr-o 

exploataţie agricolă din zona montană 

2 CNC/3CEC  

 (S5) Pregătirea caşului şi a urdei 1 CNC/2CEC  

 (S6) Întreţinerea berbecilor de reproducţie  2 CNC/3CEC  

 (S7) Condiţionarea caşului  1 CNC/2CEC  

 (S8) Creşterea şi înţărcarea mieilor  2 CNC/3CEC  

 (S9) Pregătirea hranei pentru personalul stânei 1 CNC/2CEC  

 (S10) Aplicarea sistemelor de îngrăşare a oilor 2 CNC/3CEC  

 (S11) Întreţinerea tineretului ovin de reproducţie 1 CNC/2CEC  

 (S12) Îngrăşarea tineretului ovin pentru producţia de carne 2 CNC/3CEC  

 (S13) Efectuarea activităţilor aferente fătării oilor gestante 2 CNC/3CEC  

 (S14) Realizarea montei 1 CNC/2CEC  

 (S15) Creşterea ovinelor adulte pentru lână grosieră 2 CNC/3CEC  

 (S16) Gestionarea efectivului de ovine 2 CNC/3CEC  
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Competenţa profesională: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi 

securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă  

Cod:  

Nivel: 1 CNC/2 CEC 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Implementează prevederile legale în domeniul 

sănătăţii, securităţii muncii şi situaţiilor de urgenţă 

cu responsabilitate, perseverenţă şi operativitate, 

pe baza noţiunilor însuşite la instructajele 

periodice pe teme specifice locului de muncă, în 

raport cu aspectele relevante ale activităţilor 

derulate, cu respectarea instrucţiunilor date de 

producător, având în vedere eliminarea operativă a 

eventualelor pericole şi adecvat contextului de 

practicare. 

2. Acţionează pentru reducerea factorilor de risc 

cu acurateţe, printr-o comunicare eficientă şi cu 

responsabilitate, în funcţie de particularităţile 

locului de muncă, conform procedurilor interne şi  

prin raportarea  eventualelor situaţii neprevăzute la 

persoanele abilitate. 

3. Respectă procedurile de urgenţă şi de evacuare 

discernământ şi spirit de echipă, conform 

prevederilor din normele / procedurile interne şi 

reglementările în vigoare, în funcţie de tipul 

accidentului intervenit și conform instrucţiunilor 

specifice. 

- NSSM şi pentru situaţii de urgenţă 

aplicabile; 

- legislaţie şi proceduri de lucru specifice 

locului de muncă; 

- specificul locului de muncă. 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Aplicarea normelor de protecţie a mediului înconjurător în zona 

montană 

Cod:  

Nivel: 1 CNC/2 CEC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Implementează normele de protecţie a mediului 

înconjurător specifice zonei montane cu atenţie şi 

responsabilitate, adecvat problemelor de mediu 

înconjurător identificate la locul de muncă, pe 

baza noţiunilor însuşite la instructajele periodice, 

corespunzător activităţilor desfăşurate şi adaptat 

contextului de practicare. 

2. Acţionează pentru diminuarea riscurilor de 

mediu cu perseverenţă şi printr-o comunicare 

eficientă, conform procedurilor interne, în 

conformitate cu procedurile legale aplicabile şi  

cu luarea măsurilor de evitare a agravării situaţiei 

deja create. 

3. Reduce consumul de resurse naturale din zona 

montană cu operativitate şi preocupare conform 

procedurilor interne, în toate activităţile 

desfăşurate și urmărind permanent permanentă 

diminuarea pierderilor.  

- norme de protecţie a mediului specifice 

locului de muncă; 

- legislaţie de mediu aplicabilă zonelor 

montane; 

- proceduri de lucru specifice locului de 

muncă; 

- specificul locului de muncă. 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Aprovizionarea cu materii prime şi materiale specifice 

Cod:  

Nivel: 2 CNC/3CEC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică tipul de materii prime şi materiale cu 

responsabilitate, perseverenţă, spirit de echipă şi 

operativitate, în funcţie de activităţile desfăşurate, 

având în vedere încadrarea în normele de consum 

stabilite, urmărind respectarea instrucţiunilor de 

administrare formulate de producător şi adecvat 

contextului de practicare. 

2. Stabileşte sursele de aprovizionare cu 

discernământ, responsabilitate şi implicare activă, 

stabilite pe baza raportului optim calitate/ preţ, în 

funcţie de distanţa faţă de furnizor şi conform 

procedurii interne de achiziţii. 

3. Depozitează materiile prime şi materialele 

aprovizionate cu rigurozitate, atenţie şi 

corectitudine, cu respectarea spaţiilor special 

amenajate, în mod ordonat, pe tipuri, cu grijă, fără 

a le deteriora și urmărind asigurarea 

corespunzătoare a integrităţii şi siguranţei. 

- tipuri de materii prime şi materiale necesare 

în creşterea şi exploatarea ovinelor; 

- medicamente şi vaccinuri  necesare ovinelor;  

- dezinfectante ; 

- norme de consum; 

- instrucţiuni de administrare; 

- oferta pieţei de materii prime şi materiale 

din domeniul creşterii ovinelor şi procesării 

produselor rezultate; 

- procedura internă de achiziţii. 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Pregătirea spaţiilor de cazare pentru efectivul de ovine   

Cod:  

Nivel: 2 CNC/3CEC 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică sistemul de creştere cu responsabilitate, 

perseverenţă, cu operativitate şi printr-o comunicare 

eficientă cu membrii echipei, 

corespunzător condiţiilor climatice, pe baza 

recomandărilor din tehnologie, adecvat suprafeţelor 

disponibile, conform zonării raselor de ovine, în 

funcţie de posibilităţile de furajare şi  

în funcţie de calitatea păşunilor şi/ sau culturile 

vegetale disponibile. 

2. Stabileşte spaţiile de cazare a animalelor cu 

responsabilitate şi conştiinciozitate corespunzător 

numărului acestora şi pe categorii, conform 

procedurilor tehnologice aplicabile, conform 

recomandărilor tehnologice privind adăpostirea oilor 

gestante şi a celor fătate, procedurilor tehnologice 

pentru adăpostirea oilor fătate cu miei şi 

recomandărilor tehnologice pentru cazare şi adecvat 

contextului de practicare. 

3. Execută curăţarea spaţiilor de cazare cu atenţie, 

responsabilitate şi exigenţă, la perioadele de timp 

prevăzute de recomandările tehnologice, după 

evacuarea gunoiului, conform dotării existente, sau 

după caz, o dată pe an sau după ieşirea la păşunat, 

vara, la intervale ce depind de intensitatea invaziei 

agenţilor patogeni.  

4. Asigură indicii de microclimat în adăposturi cu 

responsabilitate, adecvare, oportunitate şi printr-o 

comunicare eficientă în cadrul echipei, conform 

parametrilor admişi de tehnologie pentru fiecare 

categorie de ovine, în funcţie de vârsta animalelor şi 

de starea fiziologică a ovinelor și prin împrospătarea 

continuă a aerului, utilizând sistemul de ventilaţie 

naturală. 

- sisteme de creştere a ovinelor; 

- rasele de ovine; 

- posibilităţi de furajare; 

- condiţiile climatice; 

- creşterea ovinelor în stabulaţie; 

- creşterea ovinelor pe păşune; 

- proceduri tehnologice privind cazarea 

animalelor; 

- proceduri  tehnologice privind 

adăpostirea oilor gestante şi a acelor 

fătate; 

- proceduri tehnologice pentru adăpostirea 

oilor fătate cu miei; 

- recomandări tehnologice pentru cazare; 

- sisteme de evacuare a gunoiului în 

crescătoriile de ovine; 

- metode de igienizare a spaţiilor de 

cazare a ovinelor; 

- factori de microclimat în adăposturile de 

creştere a ovinelor; 

- proceduri de reglare a indicilor de 

microclimat. 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind cerinţele de 

la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului realizat 

de către candidaţi din partea colaboratorilor/ 

superiori ierarhici / forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Mulgerea oilor 

Cod:  

Nivel: 1 CNC/2 CEC 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Pregăteşte mulgerea oilor cu atenţie, corectitudine, 

responsabilitate şi printr-o comunicare eficientă cu 

echipa de lucru, prin organizarea oilor în grupuri prin 

delimitarea şi amenajarea corespunzătoare a strungii şi 

cotarului, conform parametrilor recomandaţi, prin 

pregătirea corespunzătoarea locului de muls în 

conformitate cu precizările normativelor în vigoare 

pentru realizarea unui muls igienic, prin pregătirea  

echipamentului de muls este pregătit conform 

prevederilor tehnologiei recomandate, adecvat rasei de 

ovine, conform normelor de muls recomandate prin 

tehnologie, în funcţie de momentul înţărcării, prin 

pregătirea vaselor pentru colectarea laptelui muls 

adecvat cantităţii de lapte muls şi spălarea ugerului 

oilor cu apă călduţă, conform recomandărilor, până la 

curăţarea lânii încărcate de balegă, din zona ugerului. 

2. Execută mulgerea oilor cu grijă, operativitate şi 

adecvare, corespunzător perioadelor sezonului de muls, 

prin programarea numărului acestora, în funcţie de 

perioada de muls şi numărul de mulsori pe zi, conform 

normelor recomandate de tehnologia mulsului şi 

adecvat contextului de practicare. 

3. Efectuează operaţii pregătitoare pentru procesarea 

laptelui cu corectitudine, adecvare şi rigurozitate, prin 

strecurarea laptelui muls cu respectarea normelor de 

igienă, normalizarea laptelui prin aplicarea procedurii 

de lucru adecvate  

şi verificând temperatura în conformitate cu normele 

recomandate de tehnologie pentru produsul finit. 

- regulile de igienă personală în vederea 

mulsului; 

- inventarul necesar pentru mulsul oilor; 

- inventarul pentru colectarea laptelui 

muls; 

- mulgerea ovinelor; 

- organizarea locurilor de muls; 

- pregătirea oilor fătate pentru păşunat; 

- tehnica de muls la ovine; 

- numărul de mulsori pe zi, în funcţie de 

perioada de înţărcare; 

- tehnica de prelucrare a laptelui de oaie 

din zona montană; 

- procedura de lucru la procesarea 

laptelui. 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind cerinţele de 

la locul de activitate 

 Rapoarte de calitate asupra procesului realizat de 

către candidaţi din partea colaboratorilor/ 

superiori ierarhici / forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Hrănirea oilor mame 

Cod:  

Nivel: 1 CNC/2 CEC 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Furajează oile gestante cu grijă şi responsabilitate, 

comunicând eficient toate sarcinile în cadrul echipei, în 

funcţie de stadiul gestaţiei, conform recomandărilor 

tehnologiei aplicabile referitoare la evitarea avorturilor. 

2. Furajează oile gestante corespunzător perioadei critice 

identificate şi adecvat contextului, urmărind încadrarea în 

suprafaţa de păşunat, inclusiv  

cea acoperită cu arbori, luând în calcul timpul de 

parcurgere a distanţei până la locul de păşunat şi cu 

nutreţuri de calitate, având grijă să fie eliminate din timp 

cele alterate, iar temperatura apei să fie corespunzătoare. 

3. Administrează furaje oilor mame cu simţ de răspundere, 

corectitudine şi rigurozitate pe baza reţetelor pentru 

furajare în stabulaţie, în funcţie de stadiul gestaţiei, 

corespunzător cantitativ şi sortimental, în primele două 

luni de lactaţie, corespunzător calităţii păşunilor şi a 

normelor tehnologice în vigoare, privind cantitatea 

consumată zilnic şi conform reţetelor recomandate de 

tehnologia de creştere a oilor în lactaţie. 

4. Păşunează oile şi mieii de prăsilă în cârduri constituite, 

în conformitate cu normativele privind numărul de oi 

mame pe cârd, cu corectitudine, responsabilitate şi interes 

privind prosperitatea activităţii profesionale şi cu 

respectarea normării muncii de păşunat ovinele în cârduri. 

5. Păşunează oile şi mieii de prăsilă  adecvat contextului, 

în funcţie de calitatea păşunii, cantitatea de masă verde/ha 

şi gradul de consumabilitate al plantelor, în funcţie de 

înălţimea ierbii, având în vedere evitarea zonelor 

periculoase din perimetrul păşunilor şi cu luarea măsurilor 

de îndepărtare a animalelor de pradă, pe timp de zi şi de 

noapte. 

- hrănirea şi întreţinerea oilor mame; 

- raţii furajere pentru oile mame în 

stabulaţie şi pe păşuni; 

- calitatea nutreţurilor; 

- reţete pentru furajarea oilor mame; 

- parametrii calitativi ai furajelor 

pentru oile mame; 

- prevederile tehnologiei de hrănire a 

oilor mame; 

- organizarea păşunatului ovinelor; 

- normarea muncii în îngrijirea 

ovinelor; 

- amenajarea locurilor de păşunat; 

- păşunatul ovinelor; 

- comportamentul ovinelor în zonele 

cu relief abrupt; 

- modul de utilizare eficientă a 

suprafeţelor montane de păşunat; 

- modul diferenţiat de utilizare a 

câinilor ciobăneşti pe timp de zi şi 

respectiv noapte în locuri cu animale 

de pradă; 

- modalităţi de manifestare a câinilor 

faţă de lupi sau urs. 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind cerinţele de la 

locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului realizat de 

către candidaţi din partea colaboratorilor/ superiori 

ierarhici / forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Stabilirea structurii efectivului de ovine dintr-o exploataţie 

agricolă din zona montană 

 

Cod:  

Nivel: 2 CNC/3CEC 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică efectivul de oi, mioare de reproducţie, berbeci şi 

miori de reproducţie în funcţie de capacitatea de realizare a 

efectivului şi prolificitatea speciei, în funcţie de rasă şi în 

conformitate cu principiul exploatării eficiente a ovinelor, 

având în vedere posibilităţile de furajare şi de cazare, cu 

rigurozitate, atenţie şi responsabilitate, comunicând eficient 

cu echipa. 

2. Identifică efectivul de oi, mioare de reproducţie, berbeci şi 

miori de reproducţie conform reţelelor recomandate, în 

funcţie de sistemul de creştere pentru rasele respective şi 

conform nevoilor de ameliorare a rasei, conform încărcăturii 

normate de oi pentru un berbec, în funcţie de tipul de montă 

propus şi în funcţie de sistemul de montă,  

în raport cu numărul de oi mame şi în raport cu capacitatea de 

reproducţie a berbecilor şi adecvat contextului. 

3. Determină efectivul de miei sugari cu responsabilitate şi 

acurateţe, în funcţie de posibilităţile economice, în funcţie de 

rasă şi de prolificitatea rasei şi conform normativelor în 

vigoare, luând în calcul pierderile admise. 

4. Realizează efectivul de tineret ovin de reproducţie cu 

rigurozitate, pricepere şi acurateţe, prin asigurarea prăsilei 

proprii, din mieii înţărcaţi din ambele sexe și pentru 

înlocuirea oilor mame reformate, urmărind creşterea 

efectivului de oi şi mioare, pentru înlocuirea berbecilor 

reformaţi și având în vedere creşterea efectivului total și prin 

selecţie după producţia medie de lână și după greutatea 

corporală. 

- creşterea şi furajarea ovinelor; 

- capacitatea de reproducţie la 

ovine; 

- rase de ovine; 

- creşterea berbecilor pentru 

reproducţie; 

- creşterea oilor pentru reproducţie; 

- creşterea şi îngrijirea mieilor; 

- înţărcatul mieilor; 

- prolificitatea oilor pe rase; 

- creşterea tineretului ovin pentru 

reproducţie; 

- sisteme de creştere a tineretului 

ovin. 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind cerinţele de la 

locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului realizat de către 

candidaţi din partea colaboratorilor/ superiori ierarhici 

/ forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Pregătirea caşului şi a urdei 

Cod:  

Nivel: 1 CNC/ 2 CEC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Administrează cheagul cu îndemânare, grijă şi 

răbdare, încetul cu încetul, până la gelificarea 

laptelui, în conformitate cu normele recomandate 

de tehnologia produsului finit, potrivit contextului 

şi cu respectarea normelor de igienă specifice. 

2. Rupe laptele gelificat/ coagulul cu atenţie, 

rigurozitate şi acurateţe, în conformitate cu 

normele recomandate de tehnologia produsului 

finit, cu recuperarea zerului, în vederea urdirii şi  

urmând etapele de obţinere a coagulului final. 

3. Presează coagulul în strecură energic, în 

conformitate cu normele recomandate de 

tehnologia produsului finit, până la obţinerea 

caşului dulce, prin proceduri specifice zonei 

montane,  urmărind recuperarea zerului dulce 

rezultat, în vederea prelucrării prin fierbere pentru 

obţinerea urdei şi cu grijă, urmărind realizarea 

calităţii gamei de produse lactate specifice zonei 

montane. 

4. Prepară caşul dospit cu îndemânare şi acurateţe, 

în condiţiile specifice zonei montane, prin 

condiţionarea prin procedee specifice, cu 

respectarea normelor specifice de igienă. 

- tehnica de prelucrare a laptelui de oaie din 

zona montană respectivă; 

- condiţiile de preparare a caşului dospit, 

specifice zonei montane; 

- tehnica de preparare a caşului dospit. 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Întreţinerea berbecilor de reproducţie 

Cod:  

Nivel: 2CNC/ 3 CEC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Hrăneşte berbecii cu atenţie, responsabilitate şi 

operativitate conform recomandărilor tehnologiei 

privind pregătirea berbecilor pentru montă şi stării 

optime de hrănire identificate şi recomandărilor 

tehnologice adecvate contextului. 

2. Asigură cu perseverenţă şi exigenţă întreţinerea 

berbecilor, cu hrană stimulativă şi păşunat, 

conform stării optime de hrănire, în cârduri 

constituite conform normelor de îngrijire, cu 

evitarea / raportarea riscurilor identificate şi  

evitând stările de debilitate fizică şi îngrăşare 

exagerate, respectând recomandările tehnologiei 

privind pregătirea berbecilor pentru montă. 

 

- creşterea şi întreţinerea berbecilor de 

reproducţie; 

-  păşunatul animalelor de reproducţie; 

- norme de îngrijire a berbecilor de 

reproducţie; 

- recomandările tehnologiei de îngrijire a 

berbecilor. 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Condiţionarea caşului 

Cod:  

Nivel: 1CNC/ 2 CEC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Alege caşul cu atenţie şi exigenţă în funcţie de 

calitate şi aspect şi conform normelor recomandate 

de tehnologia produsului finit. 

2. Taie caşul în felii cu îndemânare şi acurateţe,  

conform normelor recomandate de tehnologia 

produsului finit, respectând normele specifice de 

igienă şi securitate a muncii şi aşezându-le pe 

planşetă de lemn. 

3. Introduce feliile de caş în bărbânţă cu grijă şi 

responsabilitate, cu sfărâmare manuală, până la 

obţinerea unei mase omogene, respectând normele 

recomandate de tehnologia produsului finit şi 

normele de igienă şi securitate a muncii şi  

conform normelor de prelucrare aplicabile.  

- tehnica de prelucrare a laptelui de oaie din 

zona montană; 

- normele recomandate de tehnologia 

produsului finit; 

- tehnica de tăiere a feliilor de caş; 

- tehnica de procesare a caşului, din zona 

montană respectivă. 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Creşterea şi înţărcarea mieilor 

Cod:  

Nivel: 2CNC/ 3 CEC 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Urmăreşte hrănirea mieilor imediat după fătare cu 

promptitudine, operativitate şi atenţie, prin aplicarea 

procedurilor şi programului orar recomandate de tehnologie,în 

funcţie de vârsta şi de gradul de dezvoltare a mielului şi asupra 

mieilor zburaţi. 

2. Ajută mieii sugari să se hrănească, în primele ore de la 

fătare, prin asigurarea alăptării cu colostru, cu grijă, 

îndemânare şi acurateţe,. 

asigurând totodată şi alăptarea mieilor orfani la mame doici şi 

conform procedurilor recomandate pentru mieii orfani sau 

neacceptaţi de mame. 

3. Ajută mieii sugari să se hrănească progresiv, prin aplicarea 

procedurilor de hrănire naturală sau artificială recomandate de 

tehnologia de creştere a mieilor sugar şi cu asigurarea de apă la 

discreţie,  

după un program stabilit, de la vârsta recomandată de 

tehnologie, împreună cu mamele sau singuri, în funcţie de 

vârstă. 

4. Întreţine efectivul de miei sugari cu perseverenţă, 

operativitate, responsabilitate prin asigurarea aşternutului 

igienizat şi din materiale recomandate de tehnologia de 

specialitate şi a  

factorilor microclimatici, conform prevederilor tehnologiei de 

îngrijire a mieilor sugari, adecvat contextului. 

5. Întreţine efectivul de miei sugari prin amenajarea de boxe şi 

compartimente, în funcţie de spaţiul disponibil în saivan, prin 

stabilirea de loturi, împreună cu mamele ori prin separarea 

mieilor de mame, în funcţie de efectivul realizat,  

prin asigurarea disponibilităţii mamelor pentru alăptare, în 

funcţie de vârsta mieilor şi a încărcăturii pe compartiment şi a 

frontului de furajare, la vârsta recomandată de tehnologia de 

specialitate. 

6. Întreţine efectivul de miei sugari prin separarea 

compartimentelor cu grilaje, astfel încât să se asigure accesul 

mieilor la mame pentru supt,  

prin dotarea cu jgheaburi şi iesle corespunzătoare hrănirii şi 

adăpării normale a mieilor sugari.  

7. Identifică momentul optim al înţărcării cu responsabilitate, 

în funcţie de capacitatea mieilor de a se hrăni cu furaje solide, 

în scopul obişnuirii rapide a mieilor să consume furaje solide 

conform procedurilor recomandate, prin adăugarea în raţie de 

nutreţuri cu gust plăcut, conform recomandărilor tehnologice 

pentru creşterea gradului de consumabilitate a furajelor solide 

şi  

- procedura de hrănire 

şi întreţinere a 

mieilor sugari, în 

funcţie de vârstă; 

- proceduri de 

hrănirea mieilor 

imediat după fătare; 

- proceduri de 

hrănirea mieilor 

până la înţărcare; 

- sortimente de furaje 

în alimentarea 

mieilor sugari; 

- prevederile 

tehnologiei privind 

întreţinerea mieilor 

sugari; 

- prevederile 

tehnologiei privind 

condiţii de 

microclimat pentru 

miei; 

- prevederile 

tehnologiei privind 

compartimentarea 

adăposturilor pentru 

creşterea mieilor; 

- momentul de 

înţărcare a mieilor 

in funcţie de 

destinaţie; 

- modalităţi de hrănire 

a mieilor în curs de 

înţărcare; 

- tipuri de tehnologii 

de înţărcare a 

mieilor. 
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prin izolarea mieilor de mame pentru perioade orare 

recomandate de tehnologia de specialitate.  

8. Stabileşte tipul de înţărcare cu oportunitate, în funcţie de 

vârstă, greutate, rasă şi destinaţie,  în scopul pregătirii unui nou 

ciclu reproductiv al oilor, în funcţie de obiectivul urmărit în 

exploatarea mixtă. 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind cerinţele de la locul 

de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului realizat de către 

candidaţi din partea colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Pregătirea hranei pentru personalul stânei 

Cod:  

Nivel: 1 CNC/ 2 CEC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică tipurile de hrană şi vesela pentru 

prepararea hranei cu atenţie şi responsabilitate, 

corespunzător resurselor materiale disponibile la 

stână şi conform procedurilor interne şi a normelor 

de igienă aplicabile, potrivit contextului. 

2. Prepară hrana pentru personalul stânei cu 

atenţie şi operativitate în condiţii de igienă, 

respectând NSSM, conform reţetelor specifice 

zonei, asigurând meniuri complete, cu gust plăcut 

şi cu aport caloric corespunzător. 

 

- proceduri de lucru specifice locului de 

muncă; 

- metode de curăţare şi igienizare veselă; 

- igiena alimentelor;  

- modul de servire a hranei; 

- cantitatea de alimente necesară; 

- proceduri împotriva incendiilor; 

- norme de securitatea muncii aplicabile. 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Aplicarea sistemelor de îngrăşare a oilor 

 

Cod:  

Nivel: 2 CNC/ 3 CEC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Igienizează adăposturile pentru oile de îngrăşat 

cu exigenţă, conform recomandărilor tehnologice 

pentru eliminarea dejecţiilor şi curăţarea 

interioarelor, prin spălarea tuturor obiectelor din 

adăpost conform normelor sanitar-veterinare, 

conform procedurilor recomandate adecvat 

sistemului de întreţinere şi adăposturilor pentru 

distrugerea insectelor şi acarienilor specifici şi 

pentru distrugerea rozătoarelor dăunătoare, 

adecvat contextului. 

2. Realizează îngrăşarea intensivă a oilor cu 

perseverenţă şi responsabilitate, în unităţi 

specializate, conform procedurilor tehnologice 

privind durata îngrăşării şi a greutăţii vii realizate 

pentru livrare, în funcţie de durata fazei şi a 

sortimentului de furaje existent şi recomandat prin 

reţete şi asigurând hrănirea diferenţiată, în etape. 

3. Efectuează îngrăşarea semi-intensivă a oilor 

realizează cu atenţie şi rigurozitate, după 

identificarea corectă a vârstei oilor şi stabilirea 

condiţiilor de îngrăşare, conform procedurilor 

specifice de îngrăşare a oilor şi respectând reţetele 

de furajare stabilite. 

4. Execută îngrăşarea oilor pe păşune cu 

perseverenţă, conform reţetelor recomandate 

pentru asigurarea unor raţii echilibrate în funcţie 

de resursele existente, tehnologiei specifice de 

îngrăşare pe păşune, prin asigurarea furajării 

corespunzătoare şi a unui păşunat raţional, în 

reprize, în funcţie de producţia de masă verde şi 

mărimea cârdului conform procedurilor 

recomandate prin parcelare pentru menţinerea în 

stare productivă a păşunii şi cu respectarea 

timpului optim de păşunat şi în raport de condiţiile 

atmosferice. 

5. Asigură utilităţile necesare pe păşune cu 

operativitate, conform variantelor tehnologice 

- igienizarea adăposturilor de îngrăşare a 

mieilor;  

- curăţarea  mecanică a adăpostului; 

- curăţarea sanitară;  

- dezinfecţia adăposturilor; 

- dezinsecţia; 

- deratizarea; 

- metode şi produse folosite pentru igienizare; 

- îngrăşarea intensivă a ovinelor în unităţi 

specializate; 

- etapele procesului de îngrăşare a ovinelor; 

- sistemul de îngrăşare semi-intensivă a 

ovinelor; 

- îngrăşarea ovinelor pe păşune;  

- amenajarea păşunilor pentru îngrăşarea 

ovinelor. 
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adaptate specificului local privind sursele de apă,  

în funcţie de perioada de păşunat şi de condiţiile 

atmosferice privind insolaţia şi conform 

recomandărilor tehnologice privind durata 

normată de staţionare pe acelaşi loc în timpul 

nopţii. 

6. Pregăteşte tineretul îngrăşat pentru livrare cu 

grijă şi responsabilitate în timp util, respectând 

recomandările sanitar-veterinare  și conform 

recomandărilor sanitar-veterinare privind 

contenţionarea animalelor pentru vaccinare şi 

tratamente antiparazitare. 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Întreţinerea tineretului ovin de reproducţie 

Cod:  

Nivel: 1 CNC/ 2 CEC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Lotizează tineretul ovin de reproducţie cu 

adecvare, în funcţie de vârstă şi sex cu condiţia 

înţărcării şi executării primului tuns, în funcţie de 

producţia medie de lână şi după greutate, conform 

tehnologiei de lotizare a tineretului ovin de 

reproducţie şi în număr normat la păşunat, 

conform normativelor în vigoare şi adecvat 

contextului. 

2. Furajează tineretul ovin pentru reproducţie cu 

responsabilitate şi adecvare conform standardului 

rasei, adecvat vârstei şi în funcţie de sporul de 

creştere.  

3. Hrăneşte tineretul ovin în stabulaţie cu acurateţe 

și conștiinciozitate, potrivit prevederilor 

standardului rasei, în conformitate cu prevederile 

specifice vârstei acestuia și în raport cu sporul de 

creștere. 

- hrănirea şi întreţinerea tineretului ovin de 

reproducţie; 

- standarde de rasă; 

- specificul comportamental al rasei; 

- date aferente rezistenţei la boli şi agenţi 

pedo - climatici. 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Îngrăşarea tineretului ovin pentru producţia de carne 

 

Cod:  

Nivel: 2CNC/ 3 CEC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Pregăteşte unitatea de îngrăşare cu atenţie şi 

responsabilitate conform procedurilor cu 

amenajări pentru lotizarea animalelor, cântărire 

individuală şi baie pentru tratamente, prin 

dezinfecţie totală conform procedurilor specifice,  

prin curăţarea mecanică a bălegarului, pentru 

asigurarea integrităţii animalelor şi pentru evitarea 

accidentelor, conform recomandărilor privind 

frontul de furajare şi adăpare necesar fiecărui 

animal, conform tipurilor de adăposturi 

recomandate, pe faze de creştere şi îngrăşare 

conform tehnologiei, în funcţie de vârsta 

animalelor şi resursele existente şi astfel încât 

frontul de păşunat să fie asigurat conform 

necesarului normat de consum masă verde pe zi şi 

pe cap de animal. 

2. Procură tineretul ovin cu responsabilitate şi 

preocupare, din masculii neselectaţi pentru 

reproducţie, prin cumpărări pe bază de contracte,   

prin vânzare şi grafice de afluire, conform 

procedurilor recomandate de tehnologie, 

normativelor în vigoare privind preluarea loco 

unitate furnizoare şi legislaţiei sanitar - veterinare 

privind starea de sănătate şi tratamentele aplicate 

anterior. 

3. Populează îngrăşătoria cu exigenţă, cu animale 

slabe şi cu semne de boală, extrase zilnic din boxe 

amenajate conform procedurilor tehnologice.   

4. Aplică procedura specifică perioadei de 

carantină cu responsabilitate conform 

recomandărilor tehnologice şi sanitar-veterinare, 

adecvat afecţiunilor constatate, corespunzător în 

unităţile de creştere şi în îngrăşătorii, pe tipuri de 

utilizare, adecvat manifestărilor specifice bolilor. 

5. Aplică procedura specifică perioadei de 

carantină în adăposturile de izolare, în boxe 

separate, adecvat afecţiunii depistate, în termen 

- tipuri de adăposturi şi amenajări pentru 

îngrăşarea mieilor pentru carne; 

- popularea îngrăşătoriilor cu animale;  

- lotizarea  animalelor la îngrăşat; 

- carantina ovinelor din adăposturile populate; 

- filtrul sanitar; 

- aparate pentru dezinfecţie din dotarea 

filtrului sanitar; 

- durata perioadei de carantină; 

- restricţii impuse în perioada de carantină; 

- izolarea animalelor bolnave; 

- tratamente aplicate ovinelor bolnave. 
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legal, conform recomandărilor de specialitate. 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Efectuarea activităţilor aferente fătării oilor gestante 

Cod:  

Nivel: 2 CNC/ 3 CEC 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Furajează oile gestante cu grijă şi îndemânare urmărind 

manifestările specifice conform studiilor întocmite în 

domeniu, cu cantitatea de furaje mai redusă decât în 

perioada pregătirii pentru montă, dar mai consistentă, 

conform reţetelor recomandate şi cu precauţie, eliminând 

furajelor nerecomandate, conform prevederilor din 

normativele de specialitate, în diferite stadii de gestaţie. 

2. Asigură condiţii de întreţinere a oilor gestante cu 

perseverenţă şi responsabilitate, conform recomandărilor 

tehnologice în vigoare, prin compartimentarea şi curăţarea 

corespunzătoare a spaţiului populat, respectând numărul 

normat de grătare şi jgheaburi recomandat pentru evitarea 

înghesuirii şi prin găsirea modalităţilor de evitare a 

loviturilor cauzatoare de avort mecanic 

3. Pregăteşte condiţiile necesare fătării cu atenţie şi 

operativitate, pe tipuri de utilizări în funcţie de starea 

fiziologică a animalelor, prin încadrarea în parametrii 

recomandaţi pentru maternitatea de ovine, conform 

recomandărilor tehnologice pentru asigurarea igienei 

suptului şi în timp util. 

4. Urmăreşte fătarea oilor activ, responsabil și operativ, prin 

colaborare strânsă cu persoanele implicate, cu precădere la 

cazurile fătărilor distocice, sub aspectul încadrării în timp a 

expulzării gemenilor, după caz și având în vedere 

secţionarea cordonului ombilical, dacă nu s-a rupt singur, la 

distanţa de 7-8 cm de abdomen și tamponarea ombilicului 

cu tinctură de iod. 

- gestaţia la ovine; 

- normative de specialitate, privind 

furajarea ovinelor gestante în 

diferite stadii de gestaţie; 

- întreţinerea ovinelor gestante; 

- condiţii de microclimat pentru 

întreţinerea oilor gestante; 

- frontul de furajare a ovinelor; 

- pregătirea maternităţilor pentru 

fătarea ovinelor. 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind cerinţele de la 

locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului realizat de 

către candidaţi din partea colaboratorilor/ superiori 

ierarhici / forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Realizarea montei 

Cod:  

Nivel: 1 CNC/ 2 CEC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Pregăteşte nucleul de reproducţie cu atenţie şi 

responsabilitate pregătit prin urmărirea 

manifestărilor specifice necesare, conform 

procedurilor specifice pentru depistarea brucelozei 

cerinţelor de cantitate şi calitate adecvate,  

şi de încadrare în normative, conform parametrilor 

recomandaţi, prin eliminarea exemplarelor 

necorespunzătoare pentru montă şi  

în funcţie de vârsta şi precocitatea rasei. 

2. Efectuează sistemul de montă ales cu 

îndemânarea şi acurateţe în mişcări, prin 

constituirea perechilor pentru montă conform 

tehnologiei în aceeaşi zi cu depistarea oilor în 

călduri, în funcţie de sistemul de creştere a oilor 

cu verificarea realizării parametrilor recomandaţi 

privind productivitatea sau virilitatea berbecilor,  

conform recomandărilor studiilor efectuate şi  a 

celor din tehnologia de specialitate, la interval 

stabilit prin tehnologie cu berbecii pepinieri şi  

conform procedurilor recomandate, în funcţie de 

clasa de calitate şi programele de ameliorare 

stabilite adecvate contextului. 

 

- prevederi specifice din tehnologie privind 

monta ovinelor;  

- pregătirea berbecilor pentru montă; 

- organizarea programului de montă; 

- sisteme de montă la ovine  

- folosirea berbecilor la montă 

- vârsta limită de folosire a ovinelor pentru 

montă. 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Creşterea ovinelor adulte pentru lână grosieră 

Cod:  

Nivel: 2 CNC/ 3 CEC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Asigură condiţiile necesare efectuării tunsului la ovine 

cu responsabilitate, acurateţe şi rigurozitate în 

conformitate cu prevederile tehnologiei recomandate, 

potrivit contextului, urmând toate cerinţele tehnologice de 

igienă şi dezinfecţie şi  

în funcţie de tehnologia aplicată şi de dotările existente. 

2. Identifică oile pentru tuns cu responsabilitate, acurateţe 

şi discernământ profesional în timp util, în funcţie de 

factorii meteorologici care pot influenţa calitatea lânii, cu 

respectarea recomandărilor sanitar – veterinare, referitoare 

la oile bolnave de scabie sau variolă, care necesită îngrijiri 

separate, pe categorii, conform prevederilor tehnologiei de 

tundere, în funcţie de rasă şi conform recomandărilor 

tehnologiei de specialitate. 

3. Execută tunsul oilor cu atenţie şi minuţiozitate, în 

funcţie de rasă şi cu respectarea prevederilor de normare a 

muncii în vigoare, în conformitate cu recomandările 

tehnologice de specialitate, cu respectarea indicilor 

necesari privind asigurarea calităţii lânii, având grijă de 

asigurarea integrităţii corporale şi tratând corespunzător 

eventualele răniri. 

4. Pregăteşte lâna cu rigurozitate şi adecvare. individual, 

conform cerinţelor tehnologice, prin eliminarea părţilor 

necorespunzătoare, cu materiale recomandate, conform 

cerinţelor de calitate, prin împachetarea şi etichetarea 

separată, în funcţie de vârsta animalului și în conformitate 

cu cerinţele de calitate în vigoare pentru lâna tunsă. 

- tehnica tunsului;  

- calitatea tunsului; 

- organizarea punctelor de tuns; 

- modul de utilizare a agregatelor 

electrice de tuns; 

- modalităţi de pregătire a ovinelor 

pentru tuns; 

- proceduri de sortare a lânii; 

- calităţile de lână. 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind cerinţele de la 

locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului realizat de 

către candidaţi din partea colaboratorilor/ superiori 

ierarhici / forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Gestionarea efectivului de ovine 

Cod:  

Nivel: 2 CNC/ 3 CEC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Monitorizează efectivul de animale cu 

perseverenţă, rigurozitate şi interes profesional pe 

categorii, la câteva zile de la fătarea mieilor 

conform procedurilor de înmatriculare, pe întreaga 

durată a vieţii animalului, pentru toate categoriile 

de ovine, urmărind intrările şi ieşirile din efectiv, 

periodic şi completat prin reconstituire, adecvat 

contextului. 

2. Anunţă modificările intervenite în efectivul de 

ovine cu operativitate, corectitudine şi 

discernământ profesional, în permanenţă, ca 

urmare a rezultatelor obţinute la numărare, în 

momentul producerii, cu menţionarea cauzelor şi  

categoriei căreia îi aparţin, pe vârste, sex, 

categorii, conform numerelor de înmatriculare. 

3. Urmăreşte starea de sănătate a efectivului de 

ovine cu perseverenţă, responsabilitate şi 

implicare activă în conformitate cu manifestările 

specifice observate. 

3.2. Starea de sănătate a ovinelor este urmărită 

conform precizărilor sanitar-veterinare ale 

tehnicianului sau medicului veterinar, prin 

contenţionarea animalelor şi aplicarea 

tratamentului recomandat în limitele competenţei. 

- categoriile de ovine dintr-o exploataţie cu 

circuit închis; 

- modul de completare a registrului de 

evoluţie a animalelor 

- crotalierea mieilor; 

- bolile ovinelor  

- simptomele de manifestare a diferitelor 

afecţiuni; 

- contenţionarea animalelor; 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Titlul calificării profesionale: Crescător de oi montan 

Descriere:  

Calificarea Crescător de oi montan, nivel 1 CNC/ 2 CEC, se practică în zona de munte dintr-

un anumit areal, având ca scop principal creşterea oilor pentru lapte şi carne. 

Crescătorul de oi montan derulează activităţi specifice, cu aplicarea prevederilor legale 

referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă, a 

normelor de protecţie a mediului înconjurător în zona montană, identifică structura 

efectivului de ovine dintr-o exploataţie agricolă din zona montană, pregăteşte spaţiile de 

cazare pentru întregul efectiv de ovine, asigură aprovizionarea cu necesarul de materii prime 

şi materiale specifice, asigură întreţinerea berbecilor de reproducţie, creşte miei sugari până la 

înţărcare, înţarcă miei în funcţie de destinaţie, îngraşă tineret ovin pentru producţia de carne, 

aplică sisteme de îngrăşare adecvate, întreţine tineretul ovin de reproducţie, realizează monta, 

efectuează activităţi specifice fătării oilor gestante, exploatează ovinele adulte pentru lapte, 

creşte ovine adulte pentru lână grosieră, gestionează efectivele de ovine. 

 

Motivaţie:  

Calificarea Crescător de oi montan este necesară dată fiind diversificarea produselor şi 

proceselor, a creşterii cerinţelor de calitate impuse de, condiţiile tot mai severe sanitar - 

veterinar şi de mediul înconjurător, impuse de U.E., apariţia noilor solicitări şi tehnologii care 

reclamă însuşirea de noi tehnici, deprinderi profesionale şi practici de lucru, pentru obţinerea 

produselor specifice la standarde superioare de calitate. De asemenea, restructurările din 

agricultură, au condus la modificări la nivelul responsabilităţilor profesionale, iar crescătorul 

de oi montan a preluat şi alte sarcini, specifice cum sunt: urmărirea realizării indicatorilor de 

performanţă economică, progres, calitate, mediu înconjurător, biodiversitate. 

Cresterea competitiei si schimbarile tehnologice vor produce pe viitor restructurari ale 

gamelor de produse. Crescătorul de oi montan va avea nevoie de a-şi însuşi metode şi tehnici 

noi de lucru, pentru a răspunde noilor solicitări şi vor dezvolta mai multe activităţi orientate 

către nevoile clienţilor, cu respectarea standardelor UE în domeniul creşterii oilor în zonele 

montane. 

 

Condiţii de acces: 

Pentru practicarea calificării Crescător de oi montan, orice persoană interesată trebuie să fie 

sănătoasă din punct de vedere fizic şi psihic, aptă pentru lucrul în condiţii dificile, care se 

referă la: lucrul în picioare, program de lucru prelungit, lucrul direct cu oamenii, precum şi 

urmărirea realizării obiectivelor de performanţă, cu respectarea calităţii; costuri; termene; 

resurse umane; mediu. 

Crescătorul de oi montan lucrează cu contract pe perioada nedeterminata cu program 

complet, 7 zile din cele 7 ale săptămânii, indiferent de zilele de lucru sau cele de sărbătoare, 

pe o durată de 12 sau chiar 14 ore pe zi. 

 

Nivelul de studii minim necesar: 

Calificarea poate fi practicată în urma absolvirii a minimum 8 clase. Competenţele dobândite 

pe alte căi decât cele formale pot fi evaluate pe baza standardului ocupaţional.  

Rute de progres:  

În urma acumulării de experienţă în domeniul practicării ocupaţiei şi prin continuarea 

studiilor, Crescător de oi montan are posibilitatea să devină oier montan. 

Cerinţe legislative specifice: 

- 
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Titlul calificării profesionale: Crescător de oi montan  

Cod RNC:  

Nivel: 1 CNC/ 2CEC 

 

Lista competenţelor profesionale 

Cod Denumirea competenţei profesionale Nivel Credite 

 (G1) Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea 

şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă  

1 CNC/2CEC  

 (G2) Aplicarea normelor de protecţie a mediului 

înconjurător în zona montană  

1 CNC/2CEC  

 (G3) Aprovizionarea cu materii prime şi materiale 

specifice  

2 CNC/3CEC  

 (S1) Pregătirea spaţiilor de cazare pentru efectivul de ovine 2 CNC/3CEC  

 (S2) Mulgerea oilor  1 CNC/2CEC  

 (S4) Stabilirea structurii efectivului de ovine dintr-o 

exploataţie agricolă din zona montană 

2 CNC/3CEC  

 (S6) Întreţinerea berbecilor de reproducţie  2 CNC/3CEC  

 (S8) Creşterea şi înţărcarea mieilor  2 CNC/3CEC  

 (S10) Aplicarea sistemelor de îngrăşare a oilor 2 CNC/3CEC  

 (S11) Întreţinerea tineretului ovin de reproducţie 1 CNC/2CEC  

 (S13) Efectuarea activităţilor aferente fătării oilor gestante 2 CNC/3CEC  

 (S14) Realizarea montei 1 CNC/2CEC  

 (S15) Creşterea ovinelor adulte pentru lână grosieră 2 CNC/3CEC  

 (S16) Gestionarea efectivului de ovine 2 CNC/3CEC  
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Competenţa profesională: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi 

securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă  

Cod:  

Nivel: 1 CNC/2 CEC 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Implementează prevederile legale în domeniul 

sănătăţii, securităţii muncii şi situaţiilor de urgenţă 

cu responsabilitate, perseverenţă şi operativitate, 

pe baza noţiunilor însuşite la instructajele 

periodice pe teme specifice locului de muncă, în 

raport cu aspectele relevante ale activităţilor 

derulate, cu respectarea instrucţiunilor date de 

producător, având în vedere eliminarea operativă a 

eventualelor pericole şi adecvat contextului de 

practicare. 

2. Acţionează pentru reducerea factorilor de risc 

cu acurateţe, printr-o comunicare eficientă şi cu 

responsabilitate, în funcţie de particularităţile 

locului de muncă, conform procedurilor interne şi  

prin raportarea  eventualelor situaţii neprevăzute la 

persoanele abilitate. 

3. Respectă procedurile de urgenţă şi de evacuare 

discernământ şi spirit de echipă, conform 

prevederilor din normele / procedurile interne şi 

reglementările în vigoare, în funcţie de tipul 

accidentului intervenit și conform instrucţiunilor 

specifice. 

- NSSM şi pentru situaţii de urgenţă 

aplicabile; 

- legislaţie şi proceduri de lucru specifice 

locului de muncă; 

- specificul locului de muncă. 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Aplicarea normelor de protecţie a mediului înconjurător în zona 

montană 

Cod:  

Nivel: 1 CNC/2 CEC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Implementează normele de protecţie a mediului 

înconjurător specifice zonei montane cu atenţie şi 

responsabilitate, adecvat problemelor de mediu 

înconjurător identificate la locul de muncă, pe 

baza noţiunilor însuşite la instructajele periodice, 

corespunzător activităţilor desfăşurate şi adaptat 

contextului de practicare. 

2. Acţionează pentru diminuarea riscurilor de 

mediu cu perseverenţă şi printr-o comunicare 

eficientă, conform procedurilor interne, în 

conformitate cu procedurile legale aplicabile şi  

cu luarea măsurilor de evitare a agravării situaţiei 

deja create. 

3. Reduce consumul de resurse naturale din zona 

montană cu operativitate şi preocupare conform 

procedurilor interne, în toate activităţile 

desfăşurate și urmărind permanent permanentă 

diminuarea pierderilor.  

- norme de protecţie a mediului specifice 

locului de muncă; 

- legislaţie de mediu aplicabilă zonelor 

montane; 

- proceduri de lucru specifice locului de 

muncă; 

- specificul locului de muncă. 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Aprovizionarea cu materii prime şi materiale specifice 

Cod:  

Nivel: 2 CNC/3CEC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică tipul de materii prime şi materiale cu 

responsabilitate, perseverenţă, spirit de echipă şi 

operativitate, în funcţie de activităţile desfăşurate, 

având în vedere încadrarea în normele de consum 

stabilite, urmărind respectarea instrucţiunilor de 

administrare formulate de producător şi adecvat 

contextului de practicare. 

2. Stabileşte sursele de aprovizionare cu 

discernământ, responsabilitate şi implicare activă, 

stabilite pe baza raportului optim calitate/ preţ, în 

funcţie de distanţa faţă de furnizor şi conform 

procedurii interne de achiziţii. 

3. Depozitează materiile prime şi materialele 

aprovizionate cu rigurozitate, atenţie şi 

corectitudine, cu respectarea spaţiilor special 

amenajate, în mod ordonat, pe tipuri, cu grijă, fără 

a le deteriora și urmărind asigurarea 

corespunzătoare a integrităţii şi siguranţei. 

- tipuri de materii prime şi materiale necesare 

în creşterea şi exploatarea ovinelor; 

- medicamente şi vaccinuri  necesare ovinelor;  

- dezinfectante ; 

- norme de consum; 

- instrucţiuni de administrare; 

- oferta pieţei de materii prime şi materiale 

din domeniul creşterii ovinelor şi procesării 

produselor rezultate; 

- procedura internă de achiziţii. 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Pregătirea spaţiilor de cazare pentru efectivul de ovine   

Cod:  

Nivel: 2 CNC/3CEC 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică sistemul de creştere cu responsabilitate, perseverenţă, 

cu operativitate şi printr-o comunicare eficientă cu membrii 

echipei, 

corespunzător condiţiilor climatice, pe baza recomandărilor din 

tehnologie, adecvat suprafeţelor disponibile, conform zonării 

raselor de ovine, în funcţie de posibilităţile de furajare şi  

în funcţie de calitatea păşunilor şi/ sau culturile vegetale 

disponibile. 

2. Stabileşte spaţiile de cazare a animalelor cu responsabilitate şi 

conştiinciozitate corespunzător numărului acestora şi pe categorii, 

conform procedurilor tehnologice aplicabile, conform 

recomandărilor tehnologice privind adăpostirea oilor gestante şi a 

celor fătate, procedurilor tehnologice pentru adăpostirea oilor 

fătate cu miei şi recomandărilor tehnologice pentru cazare şi 

adecvat contextului de practicare. 

3. Execută curăţarea spaţiilor de cazare cu atenţie, responsabilitate 

şi exigenţă, la perioadele de timp prevăzute de recomandările 

tehnologice, după evacuarea gunoiului, conform dotării existente, 

sau după caz, o dată pe an sau după ieşirea la păşunat, vara, la 

intervale ce depind de intensitatea invaziei agenţilor patogeni.  

4. Asigură indicii de microclimat în adăposturi cu 

responsabilitate, adecvare, oportunitate şi printr-o comunicare 

eficientă în cadrul echipei, conform parametrilor admişi de 

tehnologie pentru fiecare categorie de ovine, în funcţie de vârsta 

animalelor şi de starea fiziologică a ovinelor și prin împrospătarea 

continuă a aerului, utilizând sistemul de ventilaţie naturală. 

- sisteme de creştere a 

ovinelor; 

- rasele de ovine; 

- posibilităţi de furajare; 

- condiţiile climatice; 

- creşterea ovinelor în 

stabulaţie; 

- creşterea ovinelor pe păşune; 

- proceduri tehnologice 

privind cazarea animalelor; 

- proceduri  tehnologice 

privind adăpostirea oilor 

gestante şi a acelor fătate; 

- proceduri tehnologice pentru 

adăpostirea oilor fătate cu 

miei; 

- recomandări tehnologice 

pentru cazare; 

- sisteme de evacuare a 

gunoiului în crescătoriile de 

ovine; 

- metode de igienizare a 

spaţiilor de cazare a ovinelor; 

- factori de microclimat în 

adăposturile de creştere a 

ovinelor; 

- proceduri de reglare a 

indicilor de microclimat. 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind cerinţele de la locul de 

activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului realizat de către 

candidaţi din partea colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Mulgerea oilor 

Cod:  

Nivel: 1 CNC/2 CEC 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Pregăteşte mulgerea oilor cu atenţie, corectitudine, 

responsabilitate şi printr-o comunicare eficientă cu echipa 

de lucru, prin organizarea oilor în grupuri prin delimitarea 

şi amenajarea corespunzătoare a strungii şi cotarului, 

conform parametrilor recomandaţi, prin pregătirea 

corespunzătoarea locului de muls în conformitate cu 

precizările normativelor în vigoare pentru realizarea unui 

muls igienic, prin pregătirea  echipamentului de muls este 

pregătit conform prevederilor tehnologiei recomandate, 

adecvat rasei de ovine, conform normelor de muls 

recomandate prin tehnologie, în funcţie de momentul 

înţărcării, prin pregătirea vaselor pentru colectarea laptelui 

muls adecvat cantităţii de lapte muls şi spălarea ugerului 

oilor cu apă călduţă, conform recomandărilor, până la 

curăţarea lânii încărcate de balegă, din zona ugerului. 

2. Execută mulgerea oilor cu grijă, operativitate şi 

adecvare, corespunzător perioadelor sezonului de muls, 

prin programarea numărului acestora, în funcţie de 

perioada de muls şi numărul de mulsori pe zi, conform 

normelor recomandate de tehnologia mulsului şi adecvat 

contextului de practicare. 

3. Efectuează operaţii pregătitoare pentru procesarea 

laptelui cu corectitudine, adecvare şi rigurozitate, prin 

strecurarea laptelui muls cu respectarea normelor de 

igienă, normalizarea laptelui prin aplicarea procedurii de 

lucru adecvate  

şi verificând temperatura în conformitate cu normele 

recomandate de tehnologie pentru produsul finit. 

- regulile de igienă personală în 

vederea mulsului; 

- inventarul necesar pentru mulsul 

oilor; 

- inventarul pentru colectarea laptelui 

muls; 

- mulgerea ovinelor; 

- organizarea locurilor de muls; 

- pregătirea oilor fătate pentru 

păşunat; 

- tehnica de muls la ovine; 

- numărul de mulsori pe zi, în funcţie 

de perioada de înţărcare; 

- tehnica de prelucrare a laptelui de 

oaie din zona montană; 

- procedura de lucru la procesarea 

laptelui. 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind cerinţele de la 

locul de activitate 

 Rapoarte de calitate asupra procesului realizat de 

către candidaţi din partea colaboratorilor/ superiori 

ierarhici / forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Stabilirea structurii efectivului de ovine dintr-o exploataţie 

agricolă din zona montană 

Cod:  

Nivel: 2 CNC/3CEC 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică efectivul de oi, mioare de reproducţie, berbeci şi 

miori de reproducţie în funcţie de capacitatea de realizare a 

efectivului şi prolificitatea speciei, în funcţie de rasă şi în 

conformitate cu principiul exploatării eficiente a ovinelor, 

având în vedere posibilităţile de furajare şi de cazare, cu 

rigurozitate, atenţie şi responsabilitate, comunicând eficient 

cu echipa. 

2. Identifică efectivul de oi, mioare de reproducţie, berbeci şi 

miori de reproducţie conform reţelelor recomandate, în 

funcţie de sistemul de creştere pentru rasele respective şi 

conform nevoilor de ameliorare a rasei, conform încărcăturii 

normate de oi pentru un berbec, în funcţie de tipul de montă 

propus şi în funcţie de sistemul de montă,  

în raport cu numărul de oi mame şi în raport cu capacitatea 

de reproducţie a berbecilor şi adecvat contextului. 

3. Determină efectivul de miei sugari cu responsabilitate şi 

acurateţe, în funcţie de posibilităţile economice, în funcţie de 

rasă şi de prolificitatea rasei şi conform normativelor în 

vigoare, luând în calcul pierderile admise. 

4. Realizează efectivul de tineret ovin de reproducţie cu 

rigurozitate, pricepere şi acuratețe, prin asigurarea prăsilei 

proprii, din mieii înţărcaţi din ambele sexe și pentru 

înlocuirea oilor mame reformate, urmărind creşterea 

efectivului de oi şi mioare, pentru înlocuirea berbecilor 

reformaţi și având în vedere creşterea efectivului total și prin 

selecţie după producţia medie de lână și după greutatea 

corporală. 

- creşterea şi furajarea ovinelor; 

- capacitatea de reproducţie la 

ovine; 

- rase de ovine; 

- creşterea berbecilor pentru 

reproducţie; 

- creşterea oilor pentru reproducţie; 

- creşterea şi îngrijirea mieilor; 

- înţărcatul mieilor; 

- prolificitatea oilor pe rase; 

- creşterea tineretului ovin pentru 

reproducţie; 

- sisteme de creştere a tineretului 

ovin. 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind cerinţele de la 

locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului realizat de către 

candidaţi din partea colaboratorilor/ superiori ierarhici 

/ forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Întreţinerea berbecilor de reproducţie 

Cod:  

Nivel: 2CNC/ 3 CEC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Hrăneşte berbecii cu atenţie, responsabilitate şi 

operativitate conform recomandărilor tehnologiei 

privind pregătirea berbecilor pentru montă şi stării 

optime de hrănire identificate şi recomandărilor 

tehnologice adecvate contextului. 

2. Asigură cu perseverenţă şi exigenţă întreţinerea 

berbecilor, cu hrană stimulativă şi păşunat, 

conform stării optime de hrănire, în cârduri 

constituite conform normelor de îngrijire, cu 

evitarea / raportarea riscurilor identificate şi  

evitând stările de debilitate fizică şi îngrăşare 

exagerate, respectând recomandările tehnologiei 

privind pregătirea berbecilor pentru montă. 

 

- creşterea şi întreţinerea berbecilor de 

reproducţie; 

-  păşunatul animalelor de reproducţie; 

- norme de îngrijire a berbecilor de 

reproducţie; 

- recomandările tehnologiei de îngrijire a 

berbecilor. 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Creşterea şi înţărcarea mieilor 

Cod:  

Nivel: 2CNC/ 3 CEC 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Urmăreşte hrănirea mieilor imediat după fătare cu 

promptitudine, operativitate şi atenţie, prin aplicarea 

procedurilor şi programului orar recomandate de 

tehnologie,în funcţie de vârsta şi de gradul de 

dezvoltare a mielului şi asupra mieilor zburaţi. 

2. Ajută mieii sugari să se hrănească, în primele ore de 

la fătare, prin asigurarea alăptării cu colostru, cu grijă, 

îndemânare şi acurateţe,. 

asigurând totodată şi alăptarea mieilor orfani la mame 

doici şi conform procedurilor recomandate pentru 

mieii orfani sau neacceptaţi de mame. 

3. Ajută mieii sugari să se hrănească progresiv, prin 

aplicarea procedurilor de hrănire naturală sau 

artificială recomandate de tehnologia de creştere a 

mieilor sugar şi cu asigurarea de apă la discreţie,  

după un program stabilit, de la vârsta recomandată de 

tehnologie, împreună cu mamele sau singuri, în 

funcţie de vârstă. 

4. Întreţine efectivul de miei sugari cu perseverenţă, 

operativitate, responsabilitate prin asigurarea 

aşternutului igienizat şi din materiale recomandate de 

tehnologia de specialitate şi a  

factorilor microclimatici, conform prevederilor 

tehnologiei de îngrijire a mieilor sugari, adecvat 

contextului. 

5. Întreţine efectivul de miei sugari prin amenajarea de 

boxe şi compartimente, în funcţie de spaţiul disponibil 

în saivan, prin stabilirea de loturi, împreună cu 

mamele ori prin separarea mieilor de mame, în funcţie 

de efectivul realizat,  

prin asigurarea disponibilităţii mamelor pentru 

alăptare, în funcţie de vârsta mieilor şi a încărcăturii 

pe compartiment şi a frontului de furajare, la vârsta 

recomandată de tehnologia de specialitate. 

6. Întreţine efectivul de miei sugari prin separarea 

compartimentelor cu grilaje, astfel încât să se asigure 

accesul mieilor la mame pentru supt,  

prin dotarea cu jgheaburi şi iesle corespunzătoare 

hrănirii şi adăpării normale a mieilor sugari.  

7. Identifică momentul optim al înţărcării cu 

responsabilitate, în funcţie de capacitatea mieilor de a 

se hrăni cu furaje solide, în scopul obişnuirii rapide a 

mieilor să consume furaje solide conform procedurilor 

recomandate, prin adăugarea în raţie de nutreţuri cu 

- procedura de hrănire şi întreţinere a 

mieilor sugari, în funcţie de vârstă; 

- proceduri de hrănirea mieilor 

imediat după fătare; 

- proceduri de hrănirea mieilor până la 

înţărcare; 

- sortimente de furaje în alimentarea 

mieilor sugari; 

- prevederile tehnologiei privind 

întreţinerea mieilor sugari; 

- prevederile tehnologiei privind 

condiţii de microclimat pentru miei; 

- prevederile tehnologiei privind 

compartimentarea adăposturilor 

pentru creşterea mieilor; 

- momentul de înţărcare a mieilor in 

funcţie de destinaţie; 

- modalităţi de hrănire a mieilor în 

curs de înţărcare; 

- tipuri de tehnologii de înţărcare a 

mieilor. 
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gust plăcut, conform recomandărilor tehnologice 

pentru creşterea gradului de consumabilitate a 

furajelor solide şi  

prin izolarea mieilor de mame pentru perioade orare 

recomandate de tehnologia de specialitate.  

8. Stabileşte tipul de înţărcare cu oportunitate, în 

funcţie de vârstă, greutate, rasă şi destinaţie,  în scopul 

pregătirii unui nou ciclu reproductiv al oilor, în funcţie 

de obiectivul urmărit în exploatarea mixtă. 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind cerinţele de 

la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului realizat 

de către candidaţi din partea colaboratorilor/ 

superiori ierarhici / forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Aplicarea sistemelor de îngrăşare a oilor 

 

Cod:  

Nivel: 2 CNC/ 3 CEC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Igienizează adăposturile pentru oile de îngrăşat 

cu exigenţă, conform recomandărilor tehnologice 

pentru eliminarea dejecţiilor şi curăţarea 

interioarelor, prin spălarea tuturor obiectelor din 

adăpost conform normelor sanitar-veterinare, 

conform procedurilor recomandate adecvat 

sistemului de întreţinere şi adăposturilor pentru 

distrugerea insectelor şi acarienilor specifici şi 

pentru distrugerea rozătoarelor dăunătoare, 

adecvat contextului. 

2. Realizează îngrăşarea intensivă a oilor cu 

perseverenţă şi responsabilitate, în unităţi 

specializate, conform procedurilor tehnologice 

privind durata îngrăşării şi a greutăţii vii realizate 

pentru livrare, în funcţie de durata fazei şi a 

sortimentului de furaje existent şi recomandat prin 

reţete şi asigurând hrănirea diferenţiată, în etape. 

3. Efectuează îngrăşarea semi-intensivă a oilor 

realizează cu atenţie şi rigurozitate, după 

identificarea corectă a vârstei oilor şi stabilirea 

condiţiilor de îngrăşare, conform procedurilor 

specifice de îngrăşare a oilor şi respectând reţetele 

de furajare stabilite. 

4. Execută îngrăşarea oilor pe păşune cu 

perseverenţă, conform reţetelor recomandate 

pentru asigurarea unor raţii echilibrate în funcţie 

de resursele existente, tehnologiei specifice de 

îngrăşare pe păşune, prin asigurarea furajării 

corespunzătoare şi a unui păşunat raţional, în 

reprize, în funcţie de producţia de masă verde şi 

mărimea cârdului conform procedurilor 

recomandate prin parcelare pentru menţinerea în 

stare productivă a păşunii şi cu respectarea 

timpului optim de păşunat şi în raport de condiţiile 

atmosferice. 

5. Asigură utilităţile necesare pe păşune cu 

- igienizarea adăposturilor de îngrăşare a 

mieilor;  

- curăţarea  mecanică a adăpostului; 

- curăţarea sanitară;  

- dezinfecţia adăposturilor; 

- dezinsecţia; 

- deratizarea; 

- metode şi produse folosite pentru igienizare; 

- îngrăşarea intensivă a ovinelor în unităţi 

specializate; 

- etapele procesului de îngrăşare a ovinelor; 

- sistemul de îngrăşare semi-intensivă a 

ovinelor; 

- îngrăşarea ovinelor pe păşune;  

- amenajarea păşunilor pentru îngrăşarea 

ovinelor. 
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operativitate, conform variantelor tehnologice 

adaptate specificului local privind sursele de apă,  

în funcţie de perioada de păşunat şi de condiţiile 

atmosferice privind insolaţia şi conform 

recomandărilor tehnologice privind durata 

normată de staţionare pe acelaşi loc în timpul 

nopţii. 

6. Pregăteşte tineretul îngrăşat pentru livrare cu 

grijă şi responsabilitate în timp util, respectând 

recomandările sanitar-veterinare  și conform 

recomandărilor sanitar-veterinare privind 

contenţionarea animalelor pentru vaccinare şi 

tratamente antiparazitare. 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 

 

 



84 

 

Competenţa profesională: Întreţinerea tineretului ovin de reproducţie 

Cod:  

Nivel: 1 CNC/ 2 CEC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Lotizează tineretul ovin de reproducţie cu 

adecvare, în funcţie de vârstă şi sex cu condiţia 

înţărcării şi executării primului tuns, în funcţie de 

producţia medie de lână şi după greutate, conform 

tehnologiei de lotizare a tineretului ovin de 

reproducţie şi în număr normat la păşunat, 

conform normativelor în vigoare şi adecvat 

contextului. 

2. Furajează tineretul ovin pentru reproducţie cu 

responsabilitate şi adecvare conform standardului 

rasei, adecvat vârstei şi în funcţie de sporul de 

creştere.  

3. Hrăneşte tineretul ovin în stabulaţie cu acurateţe 

și conștiinciozitate, potrivit prevederilor 

standardului rasei, în conformitate cu prevederile 

specifice vârstei acestuia și în raport cu sporul de 

creștere. 

- hrănirea şi întreţinerea tineretului ovin de 

reproducţie; 

- standarde de rasă; 

- specificul comportamental al rasei; 

- date aferente rezistenţei la boli şi agenţi 

pedo - climatici. 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Efectuarea activităților aferente fătării oilor gestante 

Cod:  

Nivel: 2 CNC/ 3 CEC 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Furajează oile gestante cu grijă şi îndemânare 

urmărind manifestările specifice conform studiilor 

întocmite în domeniu, cu cantitatea de furaje mai redusă 

decât în perioada pregătirii pentru montă, dar mai 

consistentă, conform reţetelor recomandate şi cu 

precauţie, eliminând furajelor nerecomandate, conform 

prevederilor din normativele de specialitate, în diferite 

stadii de gestaţie. 

2. Asigură condiţii de întreţinere a oilor gestante cu 

perseverenţă şi responsabilitate, conform recomandărilor 

tehnologice în vigoare, prin compartimentarea şi 

curăţarea corespunzătoare a spaţiului populat, respectând 

numărul normat de grătare şi jgheaburi recomandat 

pentru evitarea înghesuirii şi prin găsirea modalităţilor de 

evitare a loviturilor cauzatoare de avort mecanic 

3. Pregăteşte condiţiile necesare fătării cu atenţie şi 

operativitate, pe tipuri de utilizări în funcţie de starea 

fiziologică a animalelor, prin încadrarea în parametrii 

recomandaţi pentru maternitatea de ovine, conform 

recomandărilor tehnologice pentru asigurarea igienei 

suptului şi în timp util. 

4. Urmărește fătarea oilor activ, responsabil şi operativ, 

prin colaborare strânsă cu persoanele implicate, cu 

precădere la cazurile fătărilor distocice, sub aspectul 

încadrării în timp a expulzării gemenilor, după caz și 
având în vedere secţionarea cordonului ombilical, dacă 

nu s-a rupt singur, la distanța de 7-8 cm de abdomen și 
tamponarea ombilicului cu tinctură de iod. 

- gestaţia la ovine; 

- normative de specialitate, privind 

furajarea ovinelor gestante în diferite 

stadii de gestaţie; 

- întreţinerea ovinelor gestante; 

- condiţii de microclimat pentru 

întreţinerea oilor gestante; 

- frontul de furajare a ovinelor; 

- pregătirea maternităţilor pentru 

fătarea ovinelor. 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind cerinţele de la 

locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului realizat de 

către candidaţi din partea colaboratorilor/ 

superiori ierarhici / forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Realizarea montei 

Cod:  

Nivel: 1 CNC/ 2 CEC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Pregăteşte nucleul de reproducţie cu atenţie şi 

responsabilitate pregătit prin urmărirea 

manifestărilor specifice necesare, conform 

procedurilor specifice pentru depistarea brucelozei 

cerinţelor de cantitate şi calitate adecvate,  

şi de încadrare în normative, conform parametrilor 

recomandaţi, prin eliminarea exemplarelor 

necorespunzătoare pentru montă şi  

în funcţie de vârsta şi precocitatea rasei. 

2. Efectuează sistemul de montă ales cu 

îndemânarea şi acurateţe în mişcări, prin 

constituirea perechilor pentru montă conform 

tehnologiei în aceeaşi zi cu depistarea oilor în 

călduri, în funcţie de sistemul de creştere a oilor 

cu verificarea realizării parametrilor recomandaţi 

privind productivitatea sau virilitatea berbecilor,  

conform recomandărilor studiilor efectuate şi  â 

cele din tehnologia de specialitate, la interval 

stabilit prin tehnologie cu berbecii pepinieri şi  

conform procedurilor recomandate, în funcţie de 

clasa de calitate şi programele de ameliorare 

stabilite adecvate contextului. 

 

- prevederi specifice din tehnologie privind 

monta ovinelor;  

- pregătirea berbecilor pentru montă; 

- organizarea programului de montă; 

- sisteme de montă la ovine  

- folosirea berbecilor la montă 

- vârsta limită de folosire a ovinelor pentru 

montă. 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Creşterea ovinelor adulte pentru lână grosieră 

Cod:  

Nivel: 2 CNC/ 3 CEC 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Asigură condiţiile necesare efectuării tunsului la ovine cu 

responsabilitate, acurateţe şi rigurozitate în conformitate cu 

prevederile tehnologiei recomandate, potrivit contextului, 

urmând toate cerinţele tehnologice de igienă şi dezinfecţie şi  

în funcţie de tehnologia aplicată şi de dotările existente. 

2. Identifică oile pentru tuns cu responsabilitate, acurateţe şi 

discernământ profesional în timp util, în funcţie de factorii 

meteorologici care pot influenţa calitatea lânii, cu respectarea 

recomandărilor sanitar – veterinare, referitoare la oile 

bolnave de scabie sau variolă, care necesită îngrijiri separate, 

pe categorii, conform prevederilor tehnologiei de tundere, în 

funcţie de rasă şi conform recomandărilor tehnologiei de 

specialitate. 

3. Execută tunsul oilor cu atenţie şi minuţiozitate, în funcţie 

de rasă şi cu respectarea prevederilor de normare a muncii în 

vigoare, în conformitate cu recomandările tehnologice de 

specialitate, cu respectarea indicilor necesari privind 

asigurarea calităţii lânii, având grijă de asigurarea integrităţii 

corporale şi tratând corespunzător eventualele răniri. 

4. Pregăteşte lâna cu rigurozitate şi adecvare. individual, 

conform cerinţelor tehnologice, prin eliminarea părţilor 

necorespunzătoare, cu materiale recomandate, conform 

cerinţelor de calitate, prin împachetarea şi etichetarea 

separată, în funcţie de vârsta animalului și în conformitate cu 

cerinţele de calitate în vigoare pentru lâna tunsă. 

- tehnica tunsului;  

- calitatea tunsului; 

- organizarea punctelor de tuns; 

- modul de utilizare a agregatelor 

electrice de tuns; 

- modalităţi de pregătire a ovinelor 

pentru tuns; 

- proceduri de sortare a lânii; 

- calităţile de lână. 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind cerinţele de la 

locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului realizat de către 

candidaţi din partea colaboratorilor/ superiori ierarhici 

/ forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 

 

 



88 

 

Competenţa profesională: Gestionarea efectivului de ovine 

Cod:  

Nivel: 2 CNC/ 3 CEC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Monitorizează efectivul de animale cu 

perseverenţă, rigurozitate şi interes profesional pe 

categorii, la câteva zile de la fătarea mieilor 

conform procedurilor de înmatriculare, pe întreaga 

durată a vieţii animalului, pentru toate categoriile 

de ovine, urmărind intrările şi ieşirile din efectiv, 

periodic şi completat prin reconstituire, adecvat 

contextului. 

2. Anunţă modificările intervenite în efectivul de 

ovine cu operativitate, corectitudine şi 

discernământ profesional, în permanenţă, ca 

urmare a rezultatelor obţinute la numărare, în 

momentul producerii, cu menţionarea cauzelor şi  

categoriei căreia îi aparţin, pe vârste, sex, 

categorii, conform numerelor de înmatriculare. 

3. Urmăreşte starea de sănătate a efectivului de 

ovine cu perseverenţă, responsabilitate şi 

implicare activă în conformitate cu manifestările 

specifice observate. 

3.2. Starea de sănătate a ovinelor este urmărită 

conform precizărilor sanitar-veterinare ale 

tehnicianului sau medicului veterinar, prin 

contenţionarea animalelor şi aplicarea 

tratamentului recomandat în limitele competenţei. 

- categoriile de ovine dintr-o exploataţie cu 

circuit închis; 

- modul de completare a registrului de 

evoluţie a animalelor 

- crotalierea mieilor; 

- bolile ovinelor  

- simptomele de manifestare a diferitelor 

afecţiuni; 

- contenţionarea animalelor; 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Titlul calificării profesionale: Cioban montan 

Descriere:  

Calificarea Cioban montan, nivel 1 CNC/ 2 CEC, este practicată în zona de munte dintr-un 

anumit areal, având drept scop principal îngrijirea nemijlocită a unui efectiv de oi pentru 

lapte şi carne. 

Ciobanul montan derulează activităţi specifice, cu aplicarea prevederilor legale referitoare la 

sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă, a normelor de protecţie 

a mediului înconjurător în zona montană, efectuează direct furajarea şi adăparea oilor, 

păşunatul lor pe timp de vară, pregăteşte spaţiile de cazare pentru întregul efectiv de ovine, 

urmăreşte fătarea oilor, realizează mulsul şi tunsul oilor şi, după caz, realizează sacrificările 

de necesitate.  

Ciobanul montan răspunde în mod direct de efectivul de oi preluat în grijă, evidenţiază, la zi, 

intrările şi fătările la oi, răspunde de paza oilor, foloseşte câinii ciobăneşti împotriva răpirilor 

provocate de animalele de pradă, după caz, mulge oile, depozitează laptele muls, cu 

respectarea strictă a regulilor igienico-sanitare, răspunde de eventualele pagube produse de 

oile aflate în grija sa şi de unele activităţi de ucenicie. Pentru practicarea calificării, ciobanul 

montan trebuie să aibă 

o rezistenţă deosebită la intemperii şi izolare prelungită, să poată face faţă la un timp de lucru 

prelungit şi, adeseori în condiţii de noapte, la riscuri mari provocate de fenomenele naturale 

sau faţă de atacurile animalelor de pradă. 
Motivaţie:  

Calificarea Cioban montan este necesară dată fiind diversificarea produselor şi proceselor, a 

creşterii cerinţelor de calitate impuse de, condiţiile tot mai severe sanitar - veterinar şi de 

mediul înconjurător, impuse de U.E., apariţia noilor solicitări şi tehnologii care reclamă 

însuşirea de noi tehnici, deprinderi profesionale şi practici de lucru, pentru obţinerea 

produselor specifice la standarde superioare de calitate. De asemenea, restructurările din 

agricultură, au condus la modificări la nivelul responsabilităţilor profesionale, iar ciobanul 

montan a preluat şi alte sarcini, specifice cum sunt: urmărirea realizării indicatorilor de 

performanţă economică, progres, calitate, mediu înconjurător, biodiversitate. 

Condiţii de acces: 

Pentru practicarea calificării cioban montan, orice persoană interesată trebuie să fie sănătoasă 

din punct de vedere fizic şi psihic, aptă pentru lucrul în condiţii dificile, care se referă la: 

lucrul în picioare, program de lucru prelungit, lucrul direct cu oamenii, precum şi urmărirea 

realizării obiectivelor de performanţă, cu respectarea calităţii; costuri; termene; resurse 

umane; mediu. 

Ciobanul montan lucrează cu contract pe perioada nedeterminata cu program complet, 7 zile 

din cele 7 ale săptămânii, indiferent de zilele de lucru sau cele de sărbătoare, pe o durată de 

12 sau chiar 14 ore pe zi. 

Nivelul de studii minim necesar: 

Calificarea poate fi practicată în urma absolvirii a 8 clase. Competenţele dobândite pe alte căi 

decât cele formale pot fi evaluate pe baza standardului ocupaţional.  

Rute de progres:  

În urma acumulării de experienţă în domeniul practicării ocupaţiei şi prin continuarea 

studiilor liceale, oierul montan are posibilitatea să devină tehnician veterinar. 

Cerinţe legislative specifice: - 
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Titlul calificării profesionale: Cioban montan 

Cod RNC:  

Nivel: 1 CNC/2 CEC 

 

Lista competenţelor profesionale 

Cod Denumirea competenţei profesionale Nivel Credite 

 (G1) Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea 

şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă  

1 CNC/2CEC  

 (G2) Aplicarea normelor de protecţie a mediului 

înconjurător în zona montană  

1 CNC/2CEC  

 (S1) Pregătirea spaţiilor de cazare pentru efectivul de ovine 2 CNC/3CEC  

 (S2) Mulgerea oilor  1 CNC/2CEC  

 (S3) Hrănirea oilor mame 1 CNC/2CEC  

 (S6) Întreţinerea berbecilor de reproducţie  2 CNC/3CEC  

 (S8) Creşterea şi înţărcarea mieilor  2 CNC/3CEC  

 (S13) Efectuarea activităților aferente fătării oilor gestante 2 CNC/3CEC  

 (S15) Creşterea ovinelor adulte pentru lână grosieră 2 CNC/3CEC  

 (S16) Gestionarea efectivului de ovine 2 CNC/3CEC  
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Competenţa profesională: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi 

securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă  

Cod:  

Nivel: 1 CNC/2 CEC 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Implementează prevederile legale în domeniul 

sănătăţii, securităţii muncii şi situaţiilor de urgenţă 

cu responsabilitate, perseverenţă şi operativitate, 

pe baza noţiunilor însuşite la instructajele 

periodice pe teme specifice locului de muncă, în 

raport cu aspectele relevante ale activităţilor 

derulate, cu respectarea instrucţiunilor date de 

producător, având în vedere eliminarea operativă a 

eventualelor pericole şi adecvat contextului de 

practicare. 

2. Acţionează pentru reducerea factorilor de risc 

cu acurateţe, printr-o comunicare eficientă şi cu 

responsabilitate, în funcţie de particularităţile 

locului de muncă, conform procedurilor interne şi  

prin raportarea  eventualelor situaţii neprevăzute la 

persoanele abilitate. 

3. Respectă procedurile de urgenţă şi de evacuare 

discernământ şi spirit de echipă, conform 

prevederilor din normele / procedurile interne şi 

reglementările în vigoare, în funcţie de tipul 

accidentului intervenit și conform instrucţiunilor 

specifice. 

- NSSM şi pentru situaţii de urgenţă 

aplicabile; 

- legislaţie şi proceduri de lucru specifice 

locului de muncă; 

- specificul locului de muncă. 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Aplicarea normelor de protecţie a mediului înconjurător în zona 

montană 

Cod:  

Nivel: 1 CNC/2 CEC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Implementează normele de protecţie a mediului 

înconjurător specifice zonei montane cu atenţie şi 

responsabilitate, adecvat problemelor de mediu 

înconjurător identificate la locul de muncă, pe 

baza noţiunilor însuşite la instructajele periodice, 

corespunzător activităţilor desfăşurate şi adaptat 

contextului de practicare. 

2. Acţionează pentru diminuarea riscurilor de 

mediu cu perseverenţă şi printr-o comunicare 

eficientă, conform procedurilor interne, în 

conformitate cu procedurile legale aplicabile şi  

cu luarea măsurilor de evitare a agravării situaţiei 

deja create. 

3. Reduce consumul de resurse naturale din zona 

montană cu operativitate şi preocupare conform 

procedurilor interne, în toate activităţile 

desfăşurate și urmărind permanent permanentă 

diminuarea pierderilor.  

- norme de protecţie a mediului specifice 

locului de muncă; 

- legislaţie de mediu aplicabilă zonelor 

montane; 

- proceduri de lucru specifice locului de 

muncă; 

- specificul locului de muncă. 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 

 

 



94 

 

Competenţa profesională: Pregătirea spaţiilor de cazare pentru efectivul de ovine   

Cod:  

Nivel: 2 CNC/3CEC 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică sistemul de creştere cu responsabilitate, 

perseverenţă, cu operativitate şi printr-o comunicare 

eficientă cu membrii echipei, 

corespunzător condiţiilor climatice, pe baza recomandărilor 

din tehnologie, adecvat suprafeţelor disponibile, conform 

zonării raselor de ovine, în funcţie de posibilităţile de 

furajare şi  

în funcţie de calitatea păşunilor şi/ sau culturile vegetale 

disponibile. 

2. Stabileşte spaţiile de cazare a animalelor cu 

responsabilitate şi conştiinciozitate corespunzător 

numărului acestora şi pe categorii, conform procedurilor 

tehnologice aplicabile, conform recomandărilor tehnologice 

privind adăpostirea oilor gestante şi a celor fătate, 

procedurilor tehnologice pentru adăpostirea oilor fătate cu 

miei şi recomandărilor tehnologice pentru cazare şi adecvat 

contextului de practicare. 

3. Execută curăţarea spaţiilor de cazare cu atenţie, 

responsabilitate şi exigenţă, la perioadele de timp prevăzute 

de recomandările tehnologice, după evacuarea gunoiului, 

conform dotării existente, sau după caz, o dată pe an sau 

după ieşirea la păşunat, vara, la intervale ce depind de 

intensitatea invaziei agenţilor patogeni.  

4. Asigură indicii de microclimat în adăposturi cu 

responsabilitate, adecvare, oportunitate şi printr-o 

comunicare eficientă în cadrul echipei, conform 

parametrilor admişi de tehnologie pentru fiecare categorie 

de ovine, în funcţie de vârsta animalelor şi de starea 

fiziologică a ovinelor și prin împrospătarea continuă a 

aerului, utilizând sistemul de ventilaţie naturală. 

- sisteme de creştere a ovinelor; 

- rasele de ovine; 

- posibilităţi de furajare; 

- condiţiile climatice; 

- creşterea ovinelor în stabulaţie; 

- creşterea ovinelor pe păşune; 

- proceduri tehnologice privind 

cazarea animalelor; 

- proceduri  tehnologice privind 

adăpostirea oilor gestante şi a 

acelor fătate; 

- proceduri tehnologice pentru 

adăpostirea oilor fătate cu miei; 

- recomandări tehnologice pentru 

cazare; 

- sisteme de evacuare a gunoiului în 

crescătoriile de ovine; 

- metode de igienizare a spaţiilor de 

cazare a ovinelor; 

- factori de microclimat în 

adăposturile de creştere a ovinelor; 

- proceduri de reglare a indicilor de 

microclimat. 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind cerinţele de la 

locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului realizat de 

către candidaţi din partea colaboratorilor/ superiori 

ierarhici / forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Mulgerea oilor 

Cod:  

Nivel: 1 CNC/2 CEC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Pregăteşte mulgerea oilor cu atenţie, corectitudine, 

responsabilitate şi printr-o comunicare eficientă cu echipa de 

lucru, prin organizarea oilor în grupuri prin delimitarea şi 

amenajarea corespunzătoare a strungii şi cotarului, conform 

parametrilor recomandaţi, prin pregătirea corespunzătoarea 

locului de muls în conformitate cu precizările normativelor în 

vigoare pentru realizarea unui muls igienic, prin pregătirea  

echipamentului de muls este pregătit conform prevederilor 

tehnologiei recomandate, adecvat rasei de ovine, conform 

normelor de muls recomandate prin tehnologie, în funcţie de 

momentul înţărcării, prin pregătirea vaselor pentru colectarea 

laptelui muls adecvat cantităţii de lapte muls şi spălarea ugerului 

oilor cu apă călduţă, conform recomandărilor, până la curăţarea 

lânii încărcate de balegă, din zona ugerului. 

2. Execută mulgerea oilor cu grijă, operativitate şi adecvare, 

corespunzător perioadelor sezonului de muls, prin programarea 

numărului acestora, în funcţie de perioada de muls şi numărul de 

mulsori pe zi, conform normelor recomandate de tehnologia 

mulsului şi adecvat contextului de practicare. 

3. Efectuează operaţii pregătitoare pentru procesarea laptelui cu 

corectitudine, adecvare şi rigurozitate, prin strecurarea laptelui 

muls cu respectarea normelor de igienă, normalizarea laptelui 

prin aplicarea procedurii de lucru adecvate  

şi verificând temperatura în conformitate cu normele 

recomandate de tehnologie pentru produsul finit. 

- regulile de igienă personală în 

vederea mulsului; 

- inventarul necesar pentru 

mulsul oilor; 

- inventarul pentru colectarea 

laptelui muls; 

- mulgerea ovinelor; 

- organizarea locurilor de muls; 

- pregătirea oilor fătate pentru 

păşunat; 

- tehnica de muls la ovine; 

- numărul de mulsori pe zi, în 

funcţie de perioada de 

înţărcare; 

- tehnica de prelucrare a laptelui 

de oaie din zona montană; 

- procedura de lucru la 

procesarea laptelui. 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind cerinţele de la locul 

de activitate 

 Rapoarte de calitate asupra procesului realizat de către 

candidaţi din partea colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Hrănirea oilor mame 

Cod:  

Nivel: 1 CNC/2 CEC 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Furajează oile gestante cu grijă şi responsabilitate, 

comunicând eficient toate sarcinile în cadrul echipei, în funcţie 

de stadiul gestaţiei, conform recomandărilor tehnologiei 

aplicabile referitoare la evitarea avorturilor. 

2. Furajează oile gestante corespunzător perioadei critice 

identificate şi adecvat contextului, urmărind încadrarea în 

suprafaţa de păşunat, inclusiv  

cea acoperită cu arbori, luând în calcul timpul de parcurgere a 

distanţei până la locul de păşunat şi cu nutreţuri de calitate, 

având grijă să fie eliminate din timp cele alterate, iar 

temperatura apei să fie corespunzătoare. 

3. Administrează furaje oilor mame cu simţ de răspundere, 

corectitudine şi rigurozitate pe baza reţetelor pentru furajare în 

stabulaţie, în funcţie de stadiul gestaţiei, corespunzător 

cantitativ şi sortimental, în primele două luni de lactaţie, 

corespunzător calităţii păşunilor şi a normelor tehnologice în 

vigoare, privind cantitatea consumată zilnic şi conform 

reţetelor recomandate de tehnologia de creştere a oilor în 

lactaţie. 

4. Păşunează oile şi mieii de prăsilă în cârduri constituite, în 

conformitate cu normativele privind numărul de oi mame pe 

cârd, cu corectitudine, responsabilitate şi interes privind 

prosperitatea activităţii profesionale şi cu respectarea normării 

muncii de păşunat ovinele în cârduri. 

5. Păşunează oile şi mieii de prăsilă  adecvat contextului, în 

funcţie de calitatea păşunii, cantitatea de masă verde/ha şi 

gradul de consumabilitate al plantelor, în funcţie de înălţimea 

ierbii, având în vedere evitarea zonelor periculoase din 

perimetrul păşunilor şi cu luarea măsurilor de îndepărtare a 

animalelor de pradă, pe timp de zi şi de noapte. 

- hrănirea şi întreţinerea oilor 

mame; 

- raţii furajere pentru oile mame 

în stabulaţie şi pe păşuni; 

- calitatea nutreţurilor; 

- reţete pentru furajarea oilor 

mame; 

- parametrii calitativi ai furajelor 

pentru oile mame; 

- prevederile tehnologiei de 

hrănire a oilor mame; 

- organizarea păşunatului 

ovinelor; 

- normarea muncii în îngrijirea 

ovinelor; 

- amenajarea locurilor de păşunat; 

- păşunatul ovinelor; 

- comportamentul ovinelor în 

zonele cu relief abrupt; 

- modul de utilizare eficientă a 

suprafeţelor montane de 

păşunat; 

- modul diferenţiat de utilizare a 

câinilor ciobăneşti pe timp de zi 

şi respectiv noapte în locuri cu 

animale de pradă; 

- modalităţi de manifestare a 

câinilor faţă de lupi sau urs. 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind cerinţele de la locul 

de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului realizat de către 

candidaţi din partea colaboratorilor/ superiori ierarhici / 

forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Întreţinerea berbecilor de reproducţie 

Cod:  

Nivel: 2CNC/ 3 CEC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Hrăneşte berbecii cu atenţie, responsabilitate şi, 

operativitate conform recomandărilor tehnologiei 

privind pregătirea berbecilor pentru montă şi stării 

optime de hrănire identificate şi recomandărilor 

tehnologice adecvate contextului. 

2. Asigură cu perseverenţă şi exigenţă întreţinerea 

berbecilor, cu hrană stimulativă şi păşunat, 

conform stării optime de hrănire, în cârduri 

constituite conform normelor de îngrijire, cu 

evitarea / raportarea riscurilor identificate şi  

evitând stările de debilitate fizică şi îngrăşare 

exagerate, respectând recomandările tehnologiei 

privind pregătirea berbecilor pentru montă. 

 

- creşterea şi întreţinerea berbecilor de 

reproducţie; 

-  păşunatul animalelor de reproducţie; 

- norme de îngrijire a berbecilor de 

reproducţie; 

- recomandările tehnologiei de îngrijire a 

berbecilor. 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Creşterea şi înţărcarea mieilor 

Cod:  

Nivel: 2CNC/ 3 CEC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Urmăreşte hrănirea mieilor imediat după fătare 

cu promptitudine, operativitate şi atenţie, prin 

aplicarea procedurilor şi programului orar 

recomandate de tehnologie,în funcţie de vârsta şi 

de gradul de dezvoltare a mielului şi asupra 

mieilor zburaţi. 

2. Ajută mieii sugari să se hrănească, în primele 

ore de la fătare, prin asigurarea alăptării cu 

colostru, cu grijă, îndemânare şi acurateţe,. 

asigurând totodată şi alăptarea mieilor orfani la 

mame doici şi conform procedurilor recomandate 

pentru mieii orfani sau neacceptaţi de mame. 

3. Ajută mieii sugari să se hrănească progresiv, 

prin aplicarea procedurilor de hrănire naturală sau 

artificială recomandate de tehnologia de creştere a 

mieilor sugar şi cu asigurarea de apă la discreţie,  

după un program stabilit, de la vârsta recomandată 

de tehnologie, împreună cu mamele sau singuri, în 

funcţie de vârstă. 

4. Întreţine efectivul de miei sugari cu 

perseverenţă, operativitate, responsabilitate prin 

asigurarea aşternutului igienizat şi din materiale 

recomandate de tehnologia de specialitate şi a  

factorilor microclimatici, conform prevederilor 

tehnologiei de îngrijire a mieilor sugari, adecvat 

contextului. 

5. Întreţine efectivul de miei sugari prin 

amenajarea de boxe şi compartimente, în funcţie 

de spaţiul disponibil în saivan, prin stabilirea de 

loturi, împreună cu mamele ori prin separarea 

mieilor de mame, în funcţie de efectivul realizat,  

prin asigurarea disponibilităţii mamelor pentru 

alăptare, în funcţie de vârsta mieilor şi a 

încărcăturii pe compartiment şi a frontului de 

furajare, la vârsta recomandată de tehnologia de 

specialitate. 

6. Întreţine efectivul de miei sugari prin separarea 

compartimentelor cu grilaje, astfel încât să se 

- procedura de hrănire şi întreţinere a mieilor 

sugari, în funcţie de vârstă; 

- proceduri de hrănirea mieilor imediat după 

fătare; 

- proceduri de hrănirea mieilor până la 

înţărcare; 

- sortimente de furaje în alimentarea mieilor 

sugari; 

- prevederile tehnologiei privind întreţinerea 

mieilor sugari; 

- prevederile tehnologiei privind condiţii de 

microclimat pentru miei; 

- prevederile tehnologiei privind 

compartimentarea adăposturilor pentru 

creşterea mieilor; 

- momentul de înţărcare a mieilor in funcţie 

de destinaţie; 

- modalităţi de hrănire a mieilor în curs de 

înţărcare; 

- tipuri de tehnologii de înţărcare a mieilor. 
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asigure accesul mieilor la mame pentru supt,  

prin dotarea cu jgheaburi şi iesle corespunzătoare 

hrănirii şi adăpării normale a mieilor sugari.  

7. Identifică momentul optim al înţărcării cu 

responsabilitate, în funcţie de capacitatea mieilor 

de a se hrăni cu furaje solide, în scopul obişnuirii 

rapide a mieilor să consume furaje solide conform 

procedurilor recomandate, prin adăugarea în raţie 

de nutreţuri cu gust plăcut, conform 

recomandărilor tehnologice pentru creşterea 

gradului de consumabilitate a furajelor solide şi  

prin izolarea mieilor de mame pentru perioade 

orare recomandate de tehnologia de specialitate.  

8. Stabileşte tipul de înţărcare cu oportunitate, în 

funcţie de vârstă, greutate, rasă şi destinaţie,  în 

scopul pregătirii unui nou ciclu reproductiv al 

oilor, în funcţie de obiectivul urmărit în 

exploatarea mixtă. 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Efectuarea activităților aferente fătării oilor gestante 

Cod:  

Nivel: 2 CNC/ 3 CEC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Furajează oile gestante cu grijă şi îndemânare urmărind 

manifestările specifice conform studiilor întocmite în 

domeniu, cu cantitatea de furaje mai redusă decât în 

perioada pregătirii pentru montă, dar mai consistentă, 

conform reţetelor recomandate şi cu precauţie, eliminând 

furajelor nerecomandate, conform prevederilor din 

normativele de specialitate, în diferite stadii de gestaţie. 

2. Asigură condiţii de întreţinere a oilor gestante cu 

perseverenţă şi responsabilitate, conform recomandărilor 

tehnologice în vigoare, prin compartimentarea şi curăţarea 

corespunzătoare a spaţiului populat, respectând numărul 

normat de grătare şi jgheaburi recomandat pentru evitarea 

înghesuirii şi prin găsirea modalităţilor de evitare a 

loviturilor cauzatoare de avort mecanic 

3. Pregăteşte condiţiile necesare fătării cu atenţie şi 

operativitate, pe tipuri de utilizări în funcţie de starea 

fiziologică a animalelor, prin încadrarea în parametrii 

recomandaţi pentru maternitatea de ovine, conform 

recomandărilor tehnologice pentru asigurarea igienei 

suptului  în timp util. 

4. Urmăreşte fătarea oilor activ, responsabil și operativ, 

prin colaborare strânsă cu persoanele implicate, cu 

precădere la cazurile fătărilor distocice, sub aspectul 

încadrării în timp a expulzării gemenilor, după caz și 
având în vedere secţionarea cordonului ombilical, dacă nu 

s-a rupt singur, la distanța de 7-8 cm de abdomen și 
tamponarea ombilicului cu tinctură de iod. 

- gestaţia la ovine; 

- normative de specialitate, privind 

furajarea ovinelor gestante în 

diferite stadii de gestaţie; 

- întreţinerea ovinelor gestante; 

- condiţii de microclimat pentru 

întreţinerea oilor gestante; 

- frontul de furajare a ovinelor; 

- pregătirea maternităţilor pentru 

fătarea ovinelor. 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind cerinţele de la 

locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului realizat de 

către candidaţi din partea colaboratorilor/ superiori 

ierarhici / forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Creşterea ovinelor adulte pentru lână grosieră 

Cod:  

Nivel: 2 CNC/ 3 CEC 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Asigură condiţiile necesare efectuării tunsului la 

ovine cu responsabilitate, acurateţe şi rigurozitate în 

conformitate cu prevederile tehnologiei 

recomandate, potrivit contextului, urmând toate 

cerinţele tehnologice de igienă şi dezinfecţie şi  

în funcţie de tehnologia aplicată şi de dotările 

existente. 

2. Identifică oile pentru tuns cu responsabilitate, 

acurateţe şi discernământ profesional în timp util, în 

funcţie de factorii meteorologici care pot influenţa 

calitatea lânii, cu respectarea recomandărilor sanitar 

– veterinare, referitoare la oile bolnave de scabie sau 

variolă, care necesită îngrijiri separate, pe categorii, 

conform prevederilor tehnologiei de tundere, în 

funcţie de rasă şi conform recomandărilor 

tehnologiei de specialitate. 

3. Execută tunsul oilor cu atenţie şi minuţiozitate, în 

funcţie de rasă şi cu respectarea prevederilor de 

normare a muncii în vigoare, în conformitate cu 

recomandările tehnologice de specialitate, cu 

respectarea indicilor necesari privind asigurarea 

calităţii lânii, având grijă de asigurarea integrităţii 

corporale şi tratând corespunzător eventualele răniri. 

4. Pregăteşte lâna cu rigurozitate şi adecvare. 

individual, conform cerinţelor tehnologice, prin 

eliminarea părţilor necorespunzătoare, cu materiale 

recomandate, conform cerinţelor de calitate, prin 

împachetarea şi etichetarea separată, în funcţie de 

vârsta animalului și în conformitate cu cerinţele de 

calitate în vigoare pentru lâna tunsă. 

- tehnica tunsului;  

- calitatea tunsului; 

- organizarea punctelor de tuns; 

- modul de utilizare a agregatelor electrice 

de tuns; 

- modalităţi de pregătire a ovinelor pentru 

tuns; 

- proceduri de sortare a lânii; 

- calităţile de lână. 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind cerinţele 

de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului realizat 

de către candidaţi din partea colaboratorilor/ 

superiori ierarhici / forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Gestionarea efectivului de ovine 

Cod:  

Nivel: 2 CNC/ 3 CEC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Monitorizează efectivul de animale cu 

perseverenţă, rigurozitate şi interes profesional pe 

categorii, la câteva zile de la fătarea mieilor 

conform procedurilor de înmatriculare, pe întreaga 

durată a vieţii animalului, pentru toate categoriile 

de ovine, urmărind intrările şi ieşirile din efectiv, 

periodic şi completat prin reconstituire, adecvat 

contextului. 

2. Anunţă modificările intervenite în efectivul de 

ovine cu operativitate, corectitudine şi 

discernământ profesional, în permanenţă, ca 

urmare a rezultatelor obţinute la numărare, în 

momentul producerii, cu menţionarea cauzelor şi  

categoriei căreia îi aparţin, pe vârste, sex, 

categorii, conform numerelor de înmatriculare. 

3. Urmăreşte starea de sănătate a efectivului de 

ovine cu perseverenţă, responsabilitate şi 

implicare activă în conformitate cu manifestările 

specifice observate. 

3.2. Starea de sănătate a ovinelor este urmărită 

conform precizărilor sanitar-veterinare ale 

tehnicianului sau medicului veterinar, prin 

contenţionarea animalelor şi aplicarea 

tratamentului recomandat în limitele competenţei. 

- categoriile de ovine dintr-o exploataţie cu 

circuit închis; 

- modul de completare a registrului de 

evoluţie a animalelor 

- crotalierea mieilor; 

- bolile ovinelor  

- simptomele de manifestare a diferitelor 

afecţiuni; 

- contenţionarea animalelor; 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Titlul calificării profesionale: Baci montan 

 

Descriere:  

Calificarea Baci montan, nivel 1 CNC/2 CEC, presupune derularea de activităţi referitoare la 

procesarea laptelui muls de la oile din stâna montană: strecurarea/filtrarea laptelui proaspăt 

muls de către el sau ceilalţi mulgători, dozarea şi distribuirea cheagului în laptele filtrat, 

fărâmiţarea pentru obţinerea pastei de lapte închegat, adunarea coagulului de caş dulce, cu 

recuperarea zerului dulce (neurdit) , zdrobirea manuală a coagulului de caş dulce, strecurare, 

presarea caşului dulce, maturarea caşului, prepararea urdei, a untului de stână şi a altor 

produse lactate specifice respectivei zone montane (brânză de burduf, brânză în coajă de 

brad, brânză frământată etc.). 

Baciul montan prepară hrana zilnică pentru personalul din stână (ciobani, strungaşi, alte 

ajutoare), produse culinare de la stână, întreţine curăţenia la stână, gestionează produselor 

obţinute din lapte de la stână. 

 

Motivaţie:  

Calificarea Baci montan este necesară dată fiind diversificarea produselor şi proceselor, a 

creşterii cerinţelor de calitate impuse de, condiţiile tot mai severe sanitar - veterinar şi de 

mediul înconjurător, impuse de U.E., apariţia noilor solicitări şi tehnologii care reclamă 

însuşirea de noi tehnici, deprinderi profesionale şi practici de lucru, pentru obţinerea 

produselor specifice la standarde superioare de calitate. De asemenea, restructurările din 

agricultură, au condus la modificări la nivelul responsabilităţilor profesionale, iar baciul 

montan a preluat şi alte sarcini, specifice cum sunt: urmărirea realizării indicatorilor de 

performanţă economică, progres, calitate, mediu înconjurător, biodiversitate. 

 

Condiţii de acces: 

Pentru practicarea calificării baci montan, orice persoană interesată trebuie să fie sănătoasă 

din punct de vedere fizic şi psihic, aptă pentru lucrul în condiţii dificile, care se referă la: 

lucrul în picioare, program de lucru prelungit, lucrul direct cu oamenii, precum şi urmărirea 

realizării obiectivelor de performanţă şi respectarea reţetelor de prelucrare a laptelui în 

vederea obţinerii preparatelor culinare care să asigure hrana personalului stânei, cât şi 

realizarea produselor lactate specifice zonei montane, destinate comercializării. 

Baciul montan lucrează cu contract pe perioada nedeterminata cu program complet, 7 zile din 

cele 7 ale săptămânii, indiferent de zilele de lucru sau cele de sărbătoare, pe o durată de 12 

sau chiar 14 ore pe zi. 

 

Nivelul de studii minim necesar: 

Calificarea poate fi practicată în urma absolvirii a minimum 8 clase. Competenţele dobândite 

pe alte căi decât cele formale pot fi evaluate pe baza standardului ocupaţional.  

 

Rute de progres:  

În urma acumulării de experienţă în domeniul practicării ocupaţiei şi prin continuarea 

studiilor liceale, baciul montan are posibilitatea să devină oier montan. 

Cerinţe legislative specifice: 

- 
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Titlul calificării profesionale: Baci montan 

Cod RNC:  

Nivel: 1 CNC/2CEC 

 

Lista competenţelor profesionale 

Cod Denumirea competenţei profesionale Nivel Credite 

 (G1) Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea 

şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă  

1 CNC/2CEC  

 (G2) Aplicarea normelor de protecţie a mediului 

înconjurător în zona montană  

1 CNC/2CEC  

 (G3) Aprovizionarea cu materii prime şi materiale 

specifice  

2 CNC/3CEC  

 (S2) Mulgerea oilor  1 CNC/2CEC  

 (S5) Pregătirea caşului şi a urdei 1 CNC/2CEC  

 (S7) Condiţionarea caşului  1 CNC/2CEC  

 (S9) Pregătirea hranei pentru personalul stânei 1 CNC/2CEC  
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Competenţa profesională: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi 

securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă  

Cod:  

Nivel: 1 CNC/2 CEC 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Implementează prevederile legale în domeniul 

sănătăţii, securităţii muncii şi situaţiilor de urgenţă 

cu responsabilitate, perseverenţă şi operativitate, 

pe baza noţiunilor însuşite la instructajele 

periodice pe teme specifice locului de muncă, în 

raport cu aspectele relevante ale activităţilor 

derulate, cu respectarea instrucţiunilor date de 

producător, având în vedere eliminarea operativă a 

eventualelor pericole şi adecvat contextului de 

practicare. 

2. Acţionează pentru reducerea factorilor de risc 

cu acurateţe, printr-o comunicare eficientă şi cu 

responsabilitate, în funcţie de particularităţile 

locului de muncă, conform procedurilor interne şi  

prin raportarea  eventualelor situaţii neprevăzute la 

persoanele abilitate. 

3. Respectă procedurile de urgenţă şi de evacuare 

discernământ şi spirit de echipă, conform 

prevederilor din normele / procedurile interne şi 

reglementările în vigoare, în funcţie de tipul 

accidentului intervenit și conform instrucţiunilor 

specifice. 

- NSSM şi pentru situaţii de urgenţă 

aplicabile; 

- legislaţie şi proceduri de lucru specifice 

locului de muncă; 

- specificul locului de muncă. 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Aplicarea normelor de protecţie a mediului înconjurător în zona 

montană 

Cod:  

Nivel: 1 CNC/2 CEC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Implementează normele de protecţie a mediului 

înconjurător specifice zonei montane cu atenţie şi 

responsabilitate, adecvat problemelor de mediu 

înconjurător identificate la locul de muncă, pe 

baza noţiunilor însuşite la instructajele periodice, 

corespunzător activităţilor desfăşurate şi adaptat 

contextului de practicare. 

2. Acţionează pentru diminuarea riscurilor de 

mediu cu perseverenţă şi printr-o comunicare 

eficientă, conform procedurilor interne, în 

conformitate cu procedurile legale aplicabile şi  

cu luarea măsurilor de evitare a agravării situaţiei 

deja create. 

3. Reduce consumul de resurse naturale din zona 

montană cu operativitate şi preocupare conform 

procedurilor interne, în toate activităţile 

desfăşurate și urmărind permanent permanentă 

diminuarea pierderilor.  

- norme de protecţie a mediului specifice 

locului de muncă; 

- legislaţie de mediu aplicabilă zonelor 

montane; 

- proceduri de lucru specifice locului de 

muncă; 

- specificul locului de muncă. 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Aprovizionarea cu materii prime şi materiale specifice 

Cod:  

Nivel: 2 CNC/3CEC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică tipul de materii prime şi materiale cu 

responsabilitate, perseverenţă, spirit de echipă şi 

operativitate, în funcţie de activităţile desfăşurate, 

având în vedere încadrarea în normele de consum 

stabilite, urmărind respectarea instrucţiunilor de 

administrare formulate de producător şi adecvat 

contextului de practicare. 

2. Stabileşte sursele de aprovizionare cu 

discernământ, responsabilitate şi implicare activă, 

stabilite pe baza raportului optim calitate/ preţ, în 

funcţie de distanţa faţă de furnizor şi conform 

procedurii interne de achiziţii. 

3. Depozitează materiile prime şi materialele 

aprovizionate cu rigurozitate, atenţie şi 

corectitudine, cu respectarea spaţiilor special 

amenajate, în mod ordonat, pe tipuri, cu grijă, fără 

a le deteriora și urmărind asigurarea 

corespunzătoare a integrităţii şi siguranţei. 

- tipuri de materii prime şi materiale necesare 

în creşterea şi exploatarea ovinelor; 

- medicamente şi vaccinuri  necesare ovinelor;  

- dezinfectante ; 

- norme de consum; 

- instrucţiuni de administrare; 

- oferta pieţei de materii prime şi materiale 

din domeniul creşterii ovinelor şi procesării 

produselor rezultate; 

- procedura internă de achiziţii. 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Mulgerea oilor 

Cod:  

Nivel: 1 CNC/2 CEC 

Credite:  

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Pregăteşte mulgerea oilor cu atenţie, corectitudine, 

responsabilitate şi printr-o comunicare eficientă cu 

echipa de lucru, prin organizarea oilor în grupuri prin 

delimitarea şi amenajarea corespunzătoare a strungii şi 

cotarului, conform parametrilor recomandaţi, prin 

pregătirea corespunzătoarea locului de muls în 

conformitate cu precizările normativelor în vigoare 

pentru realizarea unui muls igienic, prin pregătirea  

echipamentului de muls este pregătit conform 

prevederilor tehnologiei recomandate, adecvat rasei de 

ovine, conform normelor de muls recomandate prin 

tehnologie, în funcţie de momentul înţărcării, prin 

pregătirea vaselor pentru colectarea laptelui muls adecvat 

cantităţii de lapte muls şi spălarea ugerului oilor cu apă 

călduţă, conform recomandărilor, până la curăţarea lânii 

încărcate de balegă, din zona ugerului. 

2. Execută mulgerea oilor cu grijă, operativitate şi 

adecvare, corespunzător perioadelor sezonului de muls, 

prin programarea numărului acestora, în funcţie de 

perioada de muls şi numărul de mulsori pe zi, conform 

normelor recomandate de tehnologia mulsului şi adecvat 

contextului de practicare. 

3. Efectuează operaţii pregătitoare pentru procesarea 

laptelui cu corectitudine, adecvare şi rigurozitate, prin 

strecurarea laptelui muls cu respectarea normelor de 

igienă, normalizarea laptelui prin aplicarea procedurii de 

lucru adecvate  

şi verificând temperatura în conformitate cu normele 

recomandate de tehnologie pentru produsul finit. 

- regulile de igienă personală în 

vederea mulsului; 

- inventarul necesar pentru mulsul 

oilor; 

- inventarul pentru colectarea laptelui 

muls; 

- mulgerea ovinelor; 

- organizarea locurilor de muls; 

- pregătirea oilor fătate pentru păşunat; 

- tehnica de muls la ovine; 

- numărul de mulsori pe zi, în funcţie 

de perioada de înţărcare; 

- tehnica de prelucrare a laptelui de 

oaie din zona montană; 

- procedura de lucru la procesarea 

laptelui. 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind cerinţele de la 

locul de activitate 

 Rapoarte de calitate asupra procesului realizat de 

către candidaţi din partea colaboratorilor/ 

superiori ierarhici / forul tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Pregătirea caşului şi a urdei 

Cod:  

Nivel: 1 CNC/ 2 CEC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Administrează cheagul cu îndemânare, grijă şi 

răbdare, încetul cu încetul, până la gelificarea 

laptelui, în conformitate cu normele recomandate 

de tehnologia produsului finit, potrivit contextului 

şi cu respectarea normelor de igienă specifice. 

2. Rupe laptele gelificat/ coagulul cu atenţie, 

rigurozitate şi acurateţe, în conformitate cu 

normele recomandate de tehnologia produsului 

finit, cu recuperarea zerului, în vederea urdirii şi  

urmând etapele de obţinere a coagulului final. 

3. Presează coagulul în strecură energic, în 

conformitate cu normele recomandate de 

tehnologia produsului finit, până la obţinerea 

caşului dulce, prin proceduri specifice zonei 

montane,  urmărind recuperarea zerului dulce 

rezultat, în vederea prelucrării prin fierbere pentru 

obţinerea urdei şi cu grijă, urmărind realizarea 

calităţii gamei de produse lactate specifice zonei 

montane. 

4. Prepară caşul dospit cu îndemânare şi acuratețe, 

în condiţiile specifice zonei montane, prin 

condiţionarea prin procedee specifice, cu 

respectarea normelor specifice de igienă. 

- tehnica de prelucrare a laptelui de oaie din 

zona montană respectivă; 

- condiţiile de preparare a caşului dospit, 

specifice zonei montane; 

- tehnica de preparare a caşului dospit. 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Condiţionarea caşului 

Cod:  

Nivel: 1CNC/ 2 CEC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Alege caşul cu atenţie şi exigenţă în funcţie de 

calitate şi aspect conform normelor recomandate 

de tehnologia produsului finit. 

2. Taie caşul în felii cu îndemânare şi acurateţe,  

conform normelor recomandate de tehnologia 

produsului finit, respectând normele specifice de 

igienă şi securitate a muncii, aşezându-le pe 

planşetă de lemn. 

3. Introduce feliile de caş în bărbânţă cu grijă şi 

responsabilitate, cu sfărâmare manuală, până la 

obţinerea unei mase omogene, respectând normele 

recomandate de tehnologia produsului finit şi 

normele de igienă şi securitate a muncii şi  

conform normelor de prelucrare aplicabile.  

- tehnica de prelucrare a laptelui de oaie din 

zona montană; 

- normele recomandate de tehnologia 

produsului finit; 

- tehnica de tăiere a feliilor de caş; 

- tehnica de procesare a caşului, din zona 

montană respectivă. 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 
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Competenţa profesională: Pregătirea hranei pentru personalul stânei 

Cod:  

Nivel: 1 CNC/ 2 CEC 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Identifică tipurile de hrană şi vesela pentru 

prepararea hranei cu atenţie şi responsabilitate, 

corespunzător resurselor materiale disponibile la 

stână şi conform procedurilor interne şi a normelor 

de igienă aplicabile, potrivit contextului. 

2. Prepară hrana pentru personalul stânei cu 

atenţie şi operativitate în condiţii de igienă, 

respectând NSSM, conform reţetelor specifice 

zonei, asigurând meniuri complete, cu gust plăcut 

şi cu aport caloric corespunzător. 

 

- proceduri de lucru specifice locului de 

muncă; 

- metode de curăţare şi igienizare veselă; 

- igiena alimentelor;  

- modul de servire a hranei; 

- cantitatea de alimente necesară; 

- proceduri împotriva incendiilor; 

- norme de securitatea muncii aplicabile. 

 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 Observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate 

 Simulare 

 Rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar 

 Test scris 

 Întrebări orale 

 

 

 

 


