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Descrierea ocupaţiei
Ocupaţia se aplică operatorilor care îşi desfăşoară activitatea în ferme ecologice mixte care au în
componenţă atat cultură în câmp, cultura horticolă precum şi sector zootehnic.
Operatorul în ferma ecologică este o persoană care coordonează şi aplică metodele de producţie
ecologică în mod integrat, scopul final fiind acela de a dezvolta o fermă care să poată produce
produse finite ecologice, astfel încât să se realizeze o continuitate şi durabilitate atât pentru
mediu cât şi pentru nivelul de trai al fermierului.
Operatorul ecologic îşi poate desfăşura activitatea atât în zonă de câmpie cât şi în zona montană,
în cea mai mare parte pe teren, dar şi în spaţiile de creştere a animalelor şi în spaţii de birouri.
În teren, activitatea se desfăşoară in zonele de producţie ecologică (câmp, pajişti, păşuni,
plantaţii pomicole şi viticole). Se lucrează în echipă, activitatea fiind puternic influenţată de
condiţiile meteorologie (temperaturi scăzute sau ridicate, precipitaţii, vânt ş.a.).
Ocupaţia presupune competenţele necesare identificării surselor de poluare a mediului, utilizării
metodelor de analiză a poluării şi aplicării măsurilor corespunzătoare de prevenire şi combatere a
poluării mediului, organizării asolamentelor adecvate culturilor ecologice.
Ocupaţia presupune competenţele necesare executării lucrărilor de fertilizare şi combaterii
dăunătorilor cu produse naturale nepoluante, întreţinerii culturilor, recoltării şi valorificării
producţiilor principale şi secundare, după tehnologie ecologică.
Desfăşurarea activităţilor specifice ocupaţiei presupune o pregătire teoretică, dar în special
practică, privind modalităţile de aplicare a tehnologiilor ecologice.
Rezistenţa fizică, capacitatea de lucru în condiţii de stres, abilitatea de a executa corect lucrarile
specifice reprezintă câteva aptitudini necesare unui operator din agricultura ecologica.
În activitatea de birou sunt necesare condiţii pentru lucru cu calculatorul, pentru a putea consulta
legislaţia naţională în domeniu, norme şi normative specifice producţiei ecologie, atât pentru
producţia vegetala cat si pentru creşterea animalelor si producţia produselor animaliere
ecologice. Se tinde spre completarea productiei primare cu un sector de procesare capabil sa
adauge plus valoare produselor. Tendinţa este aceea de a procesa produsele in ferma si vânzarea
acestora prin intermediul filierelor specifice de vânzare a produselor ecologice.
Operatorul în ferme ecologice mixte trebuie să dovedească capacitate de informare, însuşire şi
aplicare a normelor şi restricţiilor de producţie ecologică. De asemenea, operatorul în ferme
ecologice mixte trebuie să fie capabil să culeagă, să adapteze şi să aplice modele de bune practici
aflate în cursul activităţii de informare. Astfel această ocupaţie presupune un întreg complex de
lucrări: culegerea datelor din teren, necesare elaborării documentelor specifice, să supravegheze
execuţia lucrărilor specifice agriculturii ecologice, se execute să identifice metodele şi mijloacele
specifice aplicabile în ferma respectivă, elaboreze documentele de activitate a fermei, ş.a.
Operatorul în ferme ecologice trebuie să posede solide cunoştinţe tehnice atât teoretice cât şi mai
ales practice privind producţia ecologică, speciile de plante folosite în diferite scopuri, metodele
şi tehnologiile aplicabil pentru prevenirea şi combaterea buruienilor, bolilor şi dăunătorilor.
Trebuie să aibă cunoştinţe generale privind solurile şi culturile pretabile, noţiuni legate de
organizarea şi elaborarea unui plan de cultură şi asolament menit să urmărească scopul final
acela al păstrării şi îmbunătăţirii fertilităţii solului. De asemenea, trebuie să cunoască legislaţia
naţională specifică domeniului în care lucrează.
Fiindcă o mare parte din activitate se desfăşoară în teren, trebuie să aibă o stare de sănătate bună,
simţ de orientare în teren, capacitate şi disponibilitate la efort fizic. Operarea şi programarea pe
calculator trebuie să fie la nivel mediu. În timpul activităţilor din teren, operatorul în ferme
ecologice mixte poartă un echipament minim de protecţie, pentru a-l feri de intemperii (pelerină
de ploaie, cizme de cauciuc, etc.)
Principalele funcţii îndeplinite de operatorul în ferme ecologice mixte sunt:
 Organizarea suprafeţelor agricole si a structurii de cultura la nivelul fermei ecologice;
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Pregătirea terenului pentru înfiinţarea culturilor in câmp in condiţii ecologice
Fertilizarea culturilor de câmp ecologice
Înfiinţarea culturilor de câmp cu tehnologie ecologică
Executarea lucrărilor comune de întreţinere a plantelor de câmp ecologice
Aplicarea tratamente-lor de combatere boli si dăunători
Recoltarea producţiile culturilor de câmp ecologice
Aplicarea tehnologiei pentru cultura plantelor horticole in condiţii ecologice
Creşterea animalelor în condiţii ecologice
Efectuarea activitatilor specifice pentru certificare in Agricultura Ecologica

În vederea îndeplinirii sarcinilor sale operatorul în ferme ecologice mixte trebuie să aibă
cunoştinţe de bază de matematică, geometrie, de citire a planurilor de teren, fişelor tehnologice,
să cunoască speciile pentru cultura mare (cereale, plante tehnice, oleaginoase), pentru culturi
horticole (legume, viţă de vie, plantaţii pomicole) şi să ştie tehnologii de cultivare, de întreţinere
şi de protecţie a culturilor ecologice.
De asemenea trebuie să deţină cunoştinţe de bază legate de principiile fermei ecologice mixte,
necesitatea sectorului zootehnic în ferma ecologică, tehnici şi metode profilactice şi de asigurare a
sănătăţii animalelor, principiile furajării şi managementului general al animalelor din ferme
ecologice.
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Unităţile de competenţe cheie

Cod de
referinţă:

Titlul unităţii 1: Comunicarea în limba maternă
Titlul unităţii 2: A învăţa să înveţi
Titlul unităţii 3: Competenţe sociale şi civice
Titlul unităţii 4: Competenţe antreprenoriale
Titlul unităţii 5: Competenţe de bază în matematică, ştiinţă, tehnologie
Unităţile de competenţe generale

Cod de
referinţă:

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

Pag.

Titlul unităţii 1: Aprovizionarea cu materii prime şi materiale specifice
Titlul unităţii 2: Organizarea suprafeţelor agricole şi a structurii de
cultură la nivelul unităţii

12
14

Titlul unităţii 3: Pregătirea terenului pentru înfiinţarea culturilor
ecologice în câmp

16

Titlul unităţii 4: Fertilizarea culturilor de câmp ecologice
Titlul unităţii 5: Înfiinţarea culturilor de câmp cu tehnologie ecologică
Titlul unităţii 6: Executarea lucrărilor comune de întreţinere a
plantelor de câmp ecologice
Titlul unităţii 7: Aplicarea tratamentelor pentru combaterea bolilor şi
dăunătorilor
Titlul unităţii 8: Recoltarea producţiilor culturilor de câmp ecologice
Titlul unităţii 9: Aplicarea tehnologiei pentru cultura plantelor
horticole in condiţii ecologice
Titlul unităţii 10: Creşterea animalelor în condiţii ecologice
Titlul unităţii 11: Efectuarea activitatilor specifice pentru certificare în
Agricultura Ecologică

18

Cod de
referinţă:

20
22
24
26
28
31
34
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Cod de referinţă

Titlul unităţii:
1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
(unitate generală 1.)
Descrierea unităţii de competenţă
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare pentru aplicarea corectă a prevederilor legale referitoare la sănătatea şi
securitatea în muncă şi situaţiile de urgenţă, în scopul evitării producerii accidentelor, acordării de prim ajutor, precum şi al
intervenirii în cazul situaţiilor de urgenţă
Elemente de competenţă
Criterii de realizare din punctul de vedere al
Criterii de realizare din
deprinderilor practice necesare
punctul de vedere al
cunoştinţelor necesare
1. Implementează prevederile
legale în domeniul sănătăţii şi
securităţii în muncă şi situaţiilor de
urgenţă

2. Reduce factorii de risc

1.1 Însuşirea normelor referitoare la sănătatea şi
securitatea în muncă este realizată prin participarea la
instruiri periodice, pe teme specifice locului de muncă.
1.2 Echipamentul de lucru şi protecţie, specific activităţilor
de la locul de muncă este asigurat, conform prevederilor
legale.
1.3 Mijloacele de protecţie şi de intervenţie sunt verificate,
în ceea ce priveşte starea lor tehnică şi modul de păstrare,
conform cu recomandările producătorului şi adecvat
procedurilor de lucru specifice.
1.4 Situaţiile de pericol sunt identificate şi analizate, în
scopul eliminării imediate.
1.5 Situaţiile de pericol, care nu pot fi eliminate imediat,
sunt raportate persoanelor abilitate în luarea deciziilor.
2.1.
Identificarea factorilor de risc în funcţie de
particularităţile locului de muncă
2.2.
Raportarea factorilor de risc este făcută pe cale orală
sau scrisă conform procedurilor interne
2.3.
Înlăturarea factorilor de risc este făcută conform
reglementărilor în vigoare

NIVELUL UNITĂŢII
2

Criterii de realizare
din punctul de vedere
al atitudinilor
necesare
Persoana supusă evaluării
- Echipamentele de
demonstrează că ştie şi înţelege:
lucru şi
- NSSM şi pentru situaţii de
echipamentele
urgenţă.
individuale de
- Legislaţie şi proceduri de
protecţie sunt
lucru specifice locului de
utilizate cu
muncă.
responsabilitate
- Specificul locului de muncă
- Prevederile legale
- Norme de prim ajutor.
referitoare la
- Norme şi proceduri de urgenţă
sănătatea şi
interne
securitatea în muncă
sunt aplicate
permanent, cu multă
responsabilitate
- Situaţiile de urgenţă
sunt sesizate cu
seriozitate
- Eventualele
accidente sunt
anunţate cu operativ
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3. Respectă procedurile de urgenţă
şi de evacuare

3.1. Accidentul este semnalat, personalul şi serviciile de
urgenţă contactate conform normelor / procedurilor
interne şi reglementărilor în vigoare
3.2. Măsurile de evacuare, în situaţii de urgenţă, aplicate
conform procedurilor specifice.
3.3. Măsurile de prim ajutor aplicate în funcţie de tipul
accidentului.

- Intervenţia este
promptă şi se
desfăşoară cu
luciditate şi stăpânire
de sine
- Intervenţia este
realizată cu multă
atenţie
- Factorii de risc sunt
identificaţi şi
raportaţi operativ
- Factorii de risc sunt
înlăturaţi operativ

Gama de variabile:
Riscuri: pericol de lovire pe căi de circulaţie, pericol de tăiere cu scule şi unelte conţinând părţi metalice/ ascuţite, pericol de intoxicare cu diferite substante.
Factori risc: referitor la procesul tehnologic.
Particularităţi loc de muncă: în exterior, în condiţii atmosferice specifice perioadei de lucru, surse de apă, pante abrupte.
Situaţii urgenţă: accidente, inundaţii, insolaţii, etc.
Aspecte relevante: fronturi lucru existente, tipuri de activităţi desfăşurate, modalitate de organizare activităţi, puncte de încărcare/descărcare, existenţa căilor de
acces, 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: salopete/combinezoane pentru aplicarea tratamentelor de combatere, halate pentru recoltat şi sortat, etc.
Instructaje periodice: zilnice, lunare sau la intervale stabilite prin instrucţiuni proprii în funcţie de specificul condiţiilor de lucru
Persoane abilitate: tehnician, şef echipă, responsabil NSSM, medici, pompieri.
Modalităţi intervenţie: îndepărtare accidentaţi din zona periculoasă, degajare loc pentru eliberare accidentaţi, anunţare operativă a persoanelor abilitate etc
Tehnici de evaluare recomandate:
Recomandare privind locul evaluării:
-la locul de munca; în condiţii de lucru simulate (atelier, laborator, mediu virtual etc.). Simularea poate fi adecvată pentru producerea dovezilor în următoarele
cazuri:
- aplicarea procedurilor de evacuare în caz de urgenţă
- aplicarea procedurilor de intervenţie în caz de accident
Recomandare privind tehnicile de evaluare:
 Demonstraţie structurată (în condiţii de muncă simulate)
 Test scris
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 Rapoarte din partea altor persoane
 Portofoliu de dovezi (realizări anterioare)
Unitatea de competenţă se poate evalua împreună cu următoarele unităţi: Pregătirea terenului pentru înfiinţarea culturilor în câmp în condiţii ecologice,
Înfiinţarea culturilor de câmp cu tehnologie ecologică, Aplicarea tratamentelor pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor, Recoltarea producţiilor culturilor de câmp
ecologice
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Cod de referinţă

Titlul unităţii:
2. Aplicarea normelor de protecţie a mediului
(unitate generală)
Descrierea unităţii de competenţă:
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare privind aplicarea corecta şi completă a celor mai potrivite măsuri de protecţie a
mediului şi de reducere a consumului de resurse naturale în scopul creări unui mediu curat absolut necesar pentru dezvoltarea şi
obţinerea de produse curate din punct de vedere chimic şi bacterilogic.
Elemente de competenţă

1. Implementează la locul de muncă
normele de protecţie a mediului
specifice

2. Acţionează pentru diminuarea
riscurilor de mediu

Criterii de realizare din punctul de vedere al
deprinderilor practice necesare

NIVELUL UNITĂŢII
2

Criterii de realizare din
punctul de vedere al
cunoştinţelor necesare

Criterii de realizare
din punctul de vedere
al atitudinilor
necesare
- Problemele de
1.1 Problemele de mediu, asociate activităţilor desfăşurate,
Persoana supusă evaluării
mediu, asociate
sunt identificate corect, în vederea aplicării normelor de
demonstrează că ştie şi înţelege:
activităţilor
protecţie
- Sursele de poluare a
desfăşurate se
1.2 Normele de protecţie a mediului sunt însuşite, prin
mediului
identifică cu atenţie
instructaje periodice pe tot parcursul executării lucrărilor. - Condiţiile de aplicabilitate a
- Normele de protecţie
1.3 Normele de protecţie a mediului sunt aplicate, corect,
normelor de .protecţie a
a mediului se
evitându-se impactul nociv asupra mediului înconjurător
mediului
însuşesc cu
zonei de lucru.
- Recunoaşte modificările
responsabilitate
apărute în apă, aer, sol, din
2.1. Aplicarea de proceduri de recuperare a materialelor
- Eventualele riscuri,
cauza agenţilor poluanţi
refolosibile se face adecvat specificului activităţilor
ce pot afecta factorii
- Determina un agent poluant
derulate
de mediu de la locul
folosind anumiţi indicatori
2.2. Reziduurile rezultate din activităţile de pe locul de
de muncă şi
biologici
muncă sunt manipulate şi depozitate, conform
vecinătăţi, se anunţă
- Normele de protecţie a
procedurilor interne, fără afectarea
cu promptitudine,
mediului.
mediuluiînconjurător
personalului abilitat
- Legislaţie şi proceduri de
2.3. Intervenţia pentru aplicarea de măsuri reparatorii a
lucru
specifice
locului
de
şi serviciilor de
mediului înconjurător se face în conformitate cu
muncă.
urgenţă
procedurile de urgenţă şi legislaţia în vigoare
- Specificul locului de muncă - Intervenţia pentru
2.4. Intervenţia pentru aplicarea de măsuri reparatorii se
- Sisteme premise în
aplicarea de măsuri
desfăşoară, evitând agravarea situaţiei deja create
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3. Acţionează pentru diminuarea
consumului de resurse naturale

4. Aplică măsuri de combatere a
poluării mediului

3.1.Utilizarea resurselor naturale se face judicios
3.2.Situaţiile în care se pot produce pierderi de resurse
naturale sunt identificate corect
3.3. Acţiunea pentru diminuarea pierderilor de resurse
naturale se face permanent, conform procedurilor
specifice
4.1. Măsurile de combatere a poluării mediului sunt
identificate în acord cu specificul activităţii desfăşurate.
4.2. Eventuale riscuri sunt anunţate, cu promptitudine,
personalului abilitat şi serviciilor de urgenţă, conform
instructajelor periodice
4.3. Măsurile de combatere a poluării mediului sunt aplicate
mediului înconjurător şi zonei de lucru şi sunt asociate
activităţilor desfăşurate

agricultura ecologică pentru
reducerea poluării mediului
şi pentru diminuarea
consumului de resurse
naturale

reparatorii se
desfăşoară cu
promptitudine
- Identificarea
situaţiilor în care se
pot produce pierderi,
necontrolate de
resurse naturale se
face cu
responsabilitate

Gama de variabile:
Surse de poluare: locuinţe, instituţii, spălătorii, spitale, şcoli, hoteluri, unităţi comerciale, şi de alimentaţie, ind. minieră, ind. metalurgică, ind. chimică,
agricultură, zootehnia, ploaia, zăpadă, uzine de celuloză şi hârtie, ind. alimentară, fermele vecine, activitatea desfăşurata in vecinătatea suprafeţelor de producţie si
a fermei
Vecinătatea cu diferite cai de acces: drumuri europene, naţionale, judeţene, cai ferate, etc.
Modificări: deteriorarea calităţii aerului, apei, solului datorita poluării
Căile de dispersie: apa, aer, sol, animale, om
Cai de reducere a poluării: Perdele de protecţie, benzi înierbate, amplasarea culturilor sensibile,
Factori risc cu acţiune asupra mediu: 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.
Instructaje periodice: zilnice, săptămânale, lunare sau la intervale stabilite prin instrucţiuni proprii.
Persoane abilitate: şef de echipă, responsabili de mediu, pompieri, etc., Servicii abilitate: pompieri, protecţie civilă etc.
Resurse naturale: apă, sol, resurse energetice,
Tehnici de evaluare recomandate:
- Demonstraţie structurată (în condiţii de muncă simulate)
- Test scris
- Rapoarte din partea altor persoane
- Portofoliu de dovezi (realizări anterioare)
Unitatea de competenţă se poate evalua împreună cu următoarele unităţi: Fertilizarea culturilor de câmp ecologice, Aplicarea tehnologiei pentru cultura
plantelor horticole in condiţii ecologice, Efectuarea activitatilor specifice pentru certificare în Agricultura Ecologică
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Titlul unităţii:

Coduri de referinţă

3. Aplicarea procedurilor de calitate
(unitate generală)
Descrierea unităţii de competenţă
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare identificării cerinţelor de calitate specifice aplicării procedurilor tehnice de
asigurare a calităţii, verificării calităţii lucrărilor executate şi remedierii defectelor constatate.
Elemente de competenţă
1. Identifică cerinţele de calitate
specifice

2. Aplică procedurile tehnice de
asigurare a calităţii

3. Verifica calitatea lucrărilor
executate

Criteriile de realizare din punctul de vedere al
deprinderilor practice necesare
1.1. Cerinţele de calitate sunt identificate corect, prin sutinerea
prevederilor referitoare la calitatea lucrărilor, din
documentaţia tehnică
1.2. Cerinţele de calitate sunt identificate, pe baza indicaţiilor
din fişele tehnologice pe culturi şi lucrări agricole,
1.3. Cerinţele de calitate sunt identificate conform normelor
privind abaterile şi toleranţele admisibile la operaţiile
tehnologice de execuţie şi la produsele agroalimentare
ecologice
2.1. Procedurile tehnice de asigurare a calităţii sunt aplicate în
funcţie de tipul lucrării de executat
2.2. Procedurile tehnice de asigurare a calităţii sunt aplicate
permanent, pe întreaga derulare a lucrărilor, în vederea
asigurării cerinţelor de calitate specifice acestora
2.3. Procedurile tehnice de asigurare a calităţii lucrărilor
agricole şi produselor obţinute sunt aplicate respectând
precizările din documentaţia tehnică specifică
3.1. Verificarea calităţii lucrărilor executate se realizează la
toate lucrările agricole
3.2. Caracteristicile tehnice ale lucrărilor realizate sunt
verificate prin compararea calităţii execuţiei cu cerinţele de
calitate impuse de tehnologia de execuţie şi normele de
calitate specifice

Criteriile de realizare din
punctul de vedere al
cunoştinţelor necesare
Persoana supusă evaluării
demonstrează că ştie şi înţelege:
- Criterii şi reglementări
naţionale, standarde pe
culturi şi produse
- Metode standard de asigurare
a calităţii
- Proceduri de lucru, proceduri
de control, tehnologie de
lucru, etc.
- Proceduri tehnologice de
asigurare a calităţii
- Tehnologii de exploatare
- Tehnologii de control

NIVELUL UNITĂŢII
2
Criteriile de realizare
din punctul de vedere
al atitudinilor
necesare
- Cerinţele de calitate
se identifică cu
atenţie şi
responsabilitate
- Procedurile tehnice
de asigurare a
calităţii se aplică cu
responsabilitate
- Verificarea calităţii
lucrărilor executate
se realizează cu
responsabilitate
- Verificarea calităţii
lucrărilor se
realizează cu
exigenţă şi atenţie
- Eventualele defecte
constatate se
remediază cu
promptitudine şi
responsabilitate
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4. Remediaza defectele constatate

3.3.Verificarea se realizează prin aplicarea metodelor adecvate
tipului de lucrare executată şi caracteristicilor tehnice
urmărite
3.4.Verificarea calităţii lucrărilor executate se realizează,
utilizând corect dispozitivele şi verificatoarele specifice
necesare condiţiilor de calitate impuse de tehnologia de
cultură
4.1.Eventualele defecte constatate sunt remediate permanent
condiţiilor de calitate impuse de tehnologia de cultură pe
parcursul derulării lucrărilor
4.2.Defectele identificate sunt eliminate prin depistarea şi
înlăturarea cauzelor care le generează
4.3.Lucrările executate îndeplinesc condiţiile de calitate
impuse de tehnologia de execuţie şi normele de calitate
specifice

Gama de variabile:
Cerinţe de calitate: caiete de sarcini, norme interne, criterii şi reglementări interne, criterii şi reglementări naţionale, standarde tehnice, alte specificaţii.
Tipul lucrării de executat: identificarea cerinţelor de calitate, aplicarea procedurilor tehnice de asigurare a calităţii, verificarea calităţii lucrărilor executate,
remedierea defectelor constatate.
Activităţi desfăşurate: aprovizionarea cu materii prime şi materiale specifice, stabilirea amplasamentului culturilor ecologice, producerea răsadurilor, pregătirea
terenului pentru înfiinţarea culturilor ecologice, înfiinţarea culturilor ecologice, executarea lucrărilor de întreţinere a culturilor ecologice, recoltarea cultruilor
ecologice, depozitarea producţiei pentru valorificare şi consum
Documentaţia tehnică specifică: proceduri de lucru, proceduri de control, tehnologie de lucru, specificaţii tehnice, etc.
Calitatea execuţiei se referă la: dimensiuni, formă, aspect, calitate material, compoziţie chimică, caracteristici tehnice, etc.
Metode de verificare a calităţii execuţiei: vizual, dimensional, probe încercări mecanice, măsurători, analiză chimică, etc.
Defecte posibile: abateri dimensionale, aspectul suprafeţei, caracteristici fizico-chimice necorespunzătoare, etc.
Caracteristici tehnice urmărite: corectitudinea execuţiei din punct de vedere al recomandărilor tehnologice, formei, aspectului şi calităţii legumelor
Dispozitive/verificatoare pentru controlul şi verificarea calităţii lucrărilor efectuate: ruleta, aparate pentru măsurarea umidităţii şi temperaturii în depozite
Cauze care generează defecte: mateirale necorespunzătoare, nerespectarea tehnologiei de lucru, documentaţie incompletă, utilaje necorespunzătoare, diverse erori
umane, etc.
Tehnici de evaluare recomandate:
- Observare directă în condiţii de muncă reale / Demonstraţie structurată (în condiţii de muncă simulate)
- Test oral / Test scris
- Rapoarte din partea altor persoane
- Portofoliu de dovezi (realizări anterioare)
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Cod de referinţă

Titlul unităţii:
1. Aprovizionarea cu materii prime şi materiale specifice
(unitate specifica)
Descrierea unităţii de competenţă
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare stabilirii tipului şi volumului de materii prime şi materiale necesare culturii in
camp si a celor horticole ecologice, a stabilirii programului de aprovizionare, identificării surselor de aprovizionare şi depozitării
corespunzătoare a produselor aprovizionate.
Elemente de competenţă

1. Identifica tipul şi necesarul de
materii prime şi materiale ecologice

Criterii de realizare din punctul de vedere al
deprinderilor practice necesare

NIVELUL UNITĂŢII
2

Criterii de realizare din
punctul de vedere al
cunoştinţelor necesare

Criterii de realizare
din punctul de vedere
al atitudinilor
necesare
1.1. Tipul de seminţe ecologice este stabilit în funcţie de soi Persoana supusă evaluării
 Tipul de seminţe
şi destinaţia producţiei.
demonstrează:
ecologice este stabilit
1.2. Necesarul de seminţe este stabilit în funcţie de consumul - cunoaşterea soiurilor şi
cu atentie
specific.
 Tipul şi cantitatea de
hibrizilor de diferite culturi
1.3. Tipul şi cantitatea de îngrăşăminte organice sunt
ecologice
îngrăşăminte
calculate în funcţie de gradul de aprovizionare a solului
organice sunt
- interpretarea corectă a
şi ceilalţi factori specifici.
calculate cu
indicilor de calitate ai
1.4. Tipul de substanţe ecologice de prevenire şi combatere a
seminţelor
rigurozitate
dăunătorilor este stabilit în funcţie de tipul dăunătorului. - corectitudinea cu care verifică  Sursele de materii
1.5. Necesarul de substanţe ecologice de prevenire şi
documentele de autentificare a
prime şi materiale
combatere a dăunătorilor este calculat, ţinând cont de
calităţii produselor –
sunt identificate cu
Certificatul de conofrmitate
numărul de tratamente, suprafaţa culturii şi consumul
atenţie
specific.
- atenţia cu care pregăteşte
 Selectarea surselor
spaţiile pentru depozitarea
1.6. Necesarul de furaje provenite de la funizori externi este
de aprovizionare este
calculat in funcţie de dimensiunea si consumul specific al seminţelor de culturi ecologice
efectuată cu
sectorului zootehnic
- cunoaşterea tipurilor de
responsabilitate
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2. Identifică sursele de aprovizionare

3. Stabileşte programul de
aprovizionare

4. Achizitioneaza materialele

2.1. Sursele de materii prime şi materiale sunt identificate
pentru asigurarea calităţii necesare specificului ecologic.
2.2. Selectarea surselor de aprovizionare este efectuată, în
baza asigurării condiţiilor optime de livrare şi a
seriozităţii furnizorului.
2.3. Alegerea surselor de aprovizionare este realizată prin
acceptarea distanţei optime economice de transport.
2.4. Furnizorii sunt selectaţi pe baza principiului de ofertă
raportul calitate/preţ optim.
2.5. Sursele de apă sunt alese în funcţie de calitatea
recunoscută, ce asigură cerinţele specifice tehnologiei
ecologice.
3.1. Programul de aprovizionare este structurat în funcţie de
perioada de producere a unor materiale necesare
3.2. Aprovizionarea este programată în funcţie de necesarul
de consum din anumite perioade
3.3. Programul de aprovizionare este derulat adecvat
disponibilităţilor financiare
4.1. Recepţionarea materialelor este efectuata atat canitativ
cat si calitativ conform procedurilor in vigoare;
4.2. Recepţia seminţelor aprovizionate este efectuată prin
verificarea certificatelor de valoare biologică
4.3. Autenticitatea şi termenul de valabilitate al certificatului
de calitate este verificată conform specificaţiilor tehnice.
4.4. Integritatea ambalajelor, etichetelor şi autenticitatea
produselor aprovizionate este verificată la recepţie.
4.5. Depozitarea este făcută în spaţii compartimentate,
special amenajate pe tipuri de produse conform
procedurii interne.
4.6. Trimiterea de probe spre analiză la unităţi specializate,
în situaţii de incertitudine, se face cu operativitate.
4.7. Întocmite rapoartelor de recepţie se face, în situaţia
constatării calităţii necorespunzătoare a produselor
aprovizionate.

îngrăşăminte naturale şi
 Recepţionarea
concentraţiile lor în substanţe
seminţelor este
active
făcută cu atenţie
- identificarea corectă a surselor  Integritatea
de aprovizionare
ambalajelor,
- calcularea corectă a
etichetelor şi
necesarului de seminţe şi alte
autenticitatea
materiale ecologice
produselor
aprovizionate este
verificată atent

Gama de variabile:
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Materialele se referă la: îngrăşăminte naturale, seminţe, substanţe fito-sanitare speciale pentru culturi ecologice, combustibil şi piese de schimb pentru utilaje,
unelte, ambalaje, materiale consumabile (foarfeci, găleţi, coşuri pentru recoltat, scări, containere, sape.
Materiile prime se referă la materialul biologic:.
Factori specifici pentru stabilirea cantităţii de îngrăşăminte: nivelul producţiei planificate, suprafaţa, consumul specific, efectul rezidual.
Seriozitatea furnizorului presupune că nu livrează produse contrafăcute, neecologice.
Cerinţe pentru apă: curată, nepoluată, fără săruri şi substanţe nocive.
Condiţiile optime se referă la: preţ, condiţii de plată, termen de livrare, condiţii de livrare, distanţă de transport.
Tehnici de evaluare recomandate:
Recomandare privind locul evaluării:
-la locul de munca;
-în condiţii de lucru simulate (atelier, laborator, mediu virtual etc.)
Recomandare privind tehnicile de evaluare:
 Demonstraţie structurată (în condiţii de muncă simulate)
 Test scris
 Rapoarte din partea altor persoane
 Portofoliu de dovezi (realizări anterioare)
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Cod de referinţă

Titlul unităţii
2. Organizarea suprafeţelor agricole şi a structurii de cultură la nivelul fermei
(unitate specifică)
Descrierea unităţii de competenţă
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare pentru efectuarea lucrărilor de organizare a suprafeţelor de producţie şi a
structurii culturilor, prin identificarea structurii culturii, stabilirii tipului de asolament si a dimensionării solelor agricole.
Elemente de competenţă

Criterii de realizare din punctul de vedere al
deprinderilor practice necesare

1. Identifica structura culturii

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

2. Stabileşte tipul de asolament si
rotaţia culturilor

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Structura culturilor ecologice este stabilită în funcţie de
favorabilitatea solului şi a climei.
Structura culturilor este aleasă în funcţie de cerinţele şi
tendinţele pieţei, pentru asigurarea profitabilităţii
maxime..
Sistemul de cultură este ales funcţie de posibilităţile de
mecanizare disponibile şi de posibilităţile financiare.
Tipul culturilor este ales în funcţie de cerinţele de
rotaţie a culturilor.
Structura culturilor este stabilită in funcţie de
disponibilul de forţă de muncă.
Structura culturii este stabilita tinind cont de asigurarea
continua a furajării sectorului zootehnic.
Tipul de asolament este analizat în funcţie de
caracteristicile plantelor premergătoare
Asolamentul prevede cultivarea de specii de plante în
conformitate cu sistemul de producţie ecologic,
Rotaţia culturii este aleasa în funcţie de tipurile de sol
şi de caracteristicile terenului pe care se cultivă;
Asolamentul este identificat şi documentat conform
cerinţelor şi scopurilor agriculturii ecologice

Criterii de realizare din
punctul de vedere al
cunoştinţelor necesare
Persoana supusă evaluării
demonstrează că ştie şi înţelege:
- Tipuri de culturi: cereale,
plante tehnice şi furajere;
- Soiuri, caracteristici şi însuşiri
culturale;
- Condiţii pedoclimatice ale
zonei unde este amplasată
ferma agricolă vegetală;
- Condiţii meteorologice: media
anuală a precipitaţiilor şi
distribuirea lor în timpul anului;
media temperaturilor,
frecvenţa şi localizarea
perioadelor de secetă
- Cerintele fiziologice ale
speciilor si soiurilor cultivate;
- Principiile alegerii speciilor
cultivate in ferma ecologica
- cultura furajelor
- utilajele folosite pentru

NIVELUL UNITĂŢII
3
Criterii de realizare
din punctul de vedere
al atitudinilor
necesare
 Stabilirea structurii
culturilor ecologice
se face cu
corectitudine
 Sistemul de cultură
este ales cu atentie
 Tipul culturilor este
ales cu
profesionalism
 Structura culturilor
este stabilită cu
realism
 Asolamentul este
identificat şi
documentat cu
profesionalism
 Metodele de
dimensionare şi
măsurare a solelor
sunt aplicate cu
rigurozitate
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3. Dimensionează solele agricole

3.1. Dimensiunea solelor este cunoscută şi menţinută în
funcţie de tipul plantelor de cultură
3.2. Metodele de dimensionare şi măsurare a solelor sunt
alese în conformitate cu natura terenului
3.3. Dimensionarea solelor este aplicată conform planului
parcelar şi a structurii registrului agricol
3.4. Dimensionarea solelor se face corect în conformitate cu
parcul de maşini şi utilaje deţinut

înfiinţarea culturilor agricole
- zootehnie: - specii de animale
si sisteme de creştere a
animalelor

 Dimensionarea
solelor este aplicată
cu profesionalism

Gama de variabile:
Condiţiile pedo-climatice: temperatura medie anuală şi frecvenţa perioadelor secetoase, suma precipitaţiilor medii anuale şi distribuirea lor în timpul anului,
Relieful: câmpie, luncă, deal, Tipul de sol - intensitatea şi durata luminii pentru creşterea şi dezvoltarea plantelor, - pH-ul solului (acid, alcalin)
Amplasamentul cuprinde: localizare, relief, vecini şi suprafaţa agricolă.
Însuşirile pedologice ale solului: textură, structură, umiditate, materie organică.
Infrastructura zonei: şosele, căi ferate, ferme zootehnice, silozuri, baze de valorificare a producţiei etc
Ferme de dimensiuni si cu organizare diferita
Dotari mecanizare si unelte
Cunostinte practice si specifice de agricultura ecologica.
Structura culturilor: totalitatea plantelor cultivate în exploataţii şi suprafeţelor corespunzătoare, fiecărei culturi
Sistemul de cultură: irigat, neirigat
Pregătire practica: ferme similare, schimburi de experienta, pregatiri la furnizori autorizaţi naţional şi internaţional, non-formală – training intern
Favorabilitatea solului se referă la: fertilitate, proprietăţi fizice şi mecanice
Asolament, Rotaţia culturilor
Tehnici de evaluare recomandate:
- Demonstraţie structurată (în condiţii de muncă simulate)
- Test scris
- Rapoarte din partea altor persoane
- Portofoliu de dovezi (realizări anterioare)
Unitatea de competenţă se poate evalua împreună cu următoarele unităţi specifice: Pregătirea terenului pentru înfiinţarea culturilor în câmp în condiţii
ecologice, Efectuarea activitatilor specifice pentru certificare în Agricultura Ecologică
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Cod de referinţă

Titlul unităţii
3. Pregătirea terenului pentru înfiinţarea culturilor ecologice în câmp
(unitate specifică)
Descrierea unităţii de competenţă
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare pentru pregătirea suprafeţelor de producţie pentru asigurarea conditiilor optime
de dezvoltare a culturilor ecologice.
Elemente de competenţă

Criterii de realizare din punctul de vedere al
deprinderilor practice necesare

Criterii de realizare din
punctul de vedere al
cunoştinţelor necesare

1. Executa curăţirea şi nivelarea
solului

1.1. Curăţiriea şi nivelarea terenului este executata in
conformitate cu structura terenului si textura sa
1.2. Curăţiriea şi nivelarea terenului este aleasa, conform
normelor si legislaţiei în vigoare
1.3. Curăţiriea şi nivelarea terenului este aplicata in
conformitate cu Normele specifice de aplicare a
Codului de Bune Practici Agricole;
2.1. Gama de masini si utilaje pentru pregatirea patului
germinativ este aleasa in functie de tipul de cultura;
2.2. Pregătirea patului germinativ este efectuata în
conformitate cu specia cultivată
2.3. Pregătirea solului este executata in conformitate cu
cerintele specifice agriculturii ecologice
2.4. Pregătirea patului germinativ/solului este aplicată în
conformitate cu planul de cultură şi cu legislaţia
privind agricultura ecologică
2.5. Pregătirea patului germinativ se execută cu un număr
redus de treceri şi in perioada optimă

Persoana
supusă
evaluării
demonstrează că ştie şi
înţelege:
- Prinicipiile efectuarii
lucrarilor solului in agricultura
ecologica
- Metode si tehnici de pregatire
a solului
- Codul de bune practici
agricole
- Sisteme folosite pentru
protectia culturilor ecologice
- Specii de plante bune
protectoare
- Utilitatea benzilor de protectie
in agricultura ecologică

2. Pregateste patul germinativ

NIVELUL UNITĂŢII
2
Criterii de realizare
din punctul de vedere
al atitudinilor
necesare
 Metodele şi
mijloacele de
pregătire a terenului
sunt alese cu
profesionalism
 Aplicarea tehnicilor
de pregătire a
terenului se face cu
corectitudine
 Metodele şi tehnicile
de pregătire a patului
germinativ sunt alese
cu rigurozitate
 Metodele de
parcelare sunt alese
cu profesionalism
 Parcelarea se execută
cu atenţie
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3.

Parceleaza terenul

4.

Infiinţeaza benzile de protecţie

3.1. Metodele de parcelare sunt alese astfel încât să
corespundă cu configuraţia terenului, în corelaţie cu
specificaţiile Codului de Bune Practici Agricole
3.2. Parcelele sunt identificate corespunzător planului
parcelar
3.3. Parcelarea se execută conform planului parcelar existent
3.4. Sistemul de protecţie este identificat corespunzător cu
tipul de cultură şi caracteristicile acestuia
4.1. Marcarea zonelor destinate benzilor de protecţie este
executata conform planului parcelar
4.2. Pregătirea zonei destinate benzilor de protecţie este
făcuta corespunzător tipului de planta folosit în acest
scop;

Gama de variabile:
Categoriile de utilaje si echipamente destinate pregătirii terenului: Tractoare de putere mică sau mare, pluguri purtate, grape tăvălugi, maşini pentru săpat
solul, tesala de buruieni
Lucrări: tăvălugit, subsolaj, tesalat buruieni
Norme: specifice exploatării agregatelor pentru pregătirea terenului
Tipuri de plante cultivate: plante anuale, plante bianuale, perene
Specii cultivate: cereale, plante oleaginoase, leguminoase, plante tehnice, furaje, culturi horticole (legume, pomi fructiferi, viţă de vie,arbusti fructiferi, etc)
Tipul de cultura: pentru productie, pentru masa verde, ingrasamint verde,
Utilaje folosite si metode de cultura: Plug reversibil, grape stelata, cu discuri, etc.
Sistemul de cultura si modul de amplasare a culturilor: pe teren plan, pe pante, pe curbe de nivel, pe terase, etc.
Specii de plante folosite pentru realizarea benzilor de protectie: planta de cultura, plante spontane, etc
Tehnici de evaluare recomandate:
- Observare directă în condiţii de muncă reale
- Test oral
- Rapoarte din partea altor persoane
- Portofoliu de dovezi (realizări anterioare)
Unitatea de competenţă se poate evalua împreună cu următoarele unităţi: Pregătirea terenului pentru înfiinţarea culturilor în câmp în condiţii ecologice,
Înfiinţarea culturilor de câmp cu tehnologie ecologică, Executarea lucrărilor comune de întreţinere a plantelor de câmp ecologice, Aplicarea tehnologiei pentru
cultura plantelor horticole in condiţii ecologice, Efectuarea activitatilor specifice pentru certificare în Agricultura Ecologică

SO AGR 11, Pagina 19 din 42

Cod de referinţă

Titlul unităţii
4. Fertilizarea culturilor ecologice de câmp
(unitate specifică)
Descrierea unităţii de competenţă
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare pentru identificarea formelor de fertilizare, identificarea si pregătirea
ingrasamintelor si aplicarea fertilizării.
Elemente de competenţă

1. Identifica forma si metode de
fertilizare

NIVELUL UNITĂŢII

2
Criterii de realizare
din punctul de vedere
al atitudinilor
necesare
1.1 Formele si metodele de fertilizare sunt identificate in
Persoana supusă evaluării
 Identificarea
conformitate cu principiile aplicabile in agricultura ecologica demonstrează că ştie şi înţelege:
formelor de
1.2 Forma de fertilizare este identificata in conformitate cu
- Sisteme de fertilizare in
fertilizare se face cu
planul de cultura
agricultura ecologica
corectitudine
1.3. Metodele si tehnicile de fertilizare sunt identificate
- Noţiuni generale
 Alegerea tehnicilor
conform cerinţelor speciilor plantelor de cultura
- Mijloace si metode de
de fertilizare se face
1.4 Formele si metodele de fertilizare sunt aplicate in
menţinere si imbunatatire a
cu profesionalism
conformitate cu planul de cultura si cu necesarul speciilor
fertilităţii solului
 Forma de fertilizare
cultivate;
- Materiale si metode fertilizare
este aleasa cu
1.5 Forma de fertilizare este identificata in funcţie de tipul si
a solului permise a fi folosite
rigurozitate
resursele existente in ferma
in agricultura ecologica
 Pregătirea platformei
Criterii de realizare din punctul de vedere al
deprinderilor practice necesare

Criterii de realizare din
punctul de vedere al
cunoştinţelor necesare
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2. Pregăteşte îngrăşămintele

3. Aplica fertilizarea

2.1 Identificarea si pregatirea ingrasamintelor este facuta
astfel incit sa se atingă cel mai inalt nivel de calitate
2.2 Identificarea si pregatirea ingrasamintelor este executata
pentru a răspunde pe deplin cerinţelor plantelor
2.3 Alegerea tipurilor de ingrasaminte se face in
conformitate cu lista produselor permise a fi folosite in
agricultura ecologica
2.4. Produsele ce urmeaza a fi aplicate sunt avizate in
totalitate de organismul de inspectie si certificare
2.5. Îngrăşămintele organice de origine animală sunt
pregătite corespunzător în platforme special amenajate
2.6. Îngrăşămintele naturale sub formă de compost sunt
pregătite în spaţii special amenajate, conform tehnologiei de
producere a compostului
2.7 Dejecţiile lichide sunt colectate în recipienţi speciali.
2.8. Dejecţiile lichide sunt pregătite, prin diluare, pentru a se
evita producerea de efecte negative asupra solului şi
plantelor
3.1. Fertilizarea este aplicata în funcţie de calitatea
îngrăşămintelor şi gradul de aprovizionare a solului
3.2. Fertilizarea este executata în funcţie de necesarul de
consum al plantelor şi perioada de aplicare
3.3. Metoda de fertilizarea este aleasă în funcţie de dotare,
tipul îngrăşământului şi respectând tehnologia ecologică
3.4. Uniformitatea de distribuţie a îngrăşământului organic
este asigurată prin reglarea corespunzătoare a utilajelor de
administrare

- Evaluarea necesarului de
de gunoi se face cu
fertilizare
atentie
- Cartarea agrochimică
 Compostul din
elaborată în actualitate
ingrasaminte naturale
- Utilaje folosite pentru
se face cu
administrarea îngrăşămintelor
responsabilitate
organice in cultura
 Uniformitatea
- Depozitarea şi fermentarea
administrarii de
gunoiului pe platforme special
ingrasaminte lichide
amenajate
este verificata cu
- Tipuri de composturi şi
atentie
procedee de preparare
- Administrarea îngrăşămintelor
organice lichide

Gama de variabile:
Particularităţi loc de muncă: amplasare, configuraţie, dimensiuni, spaţiu deschis, Aspecte relevante: spaţiu de lucru, căi de acces, puncte de depozitare
materiale/ producţia.
Mijloace de muncă: utilaje agricole mecanice şi manuale, Îngrăşăminte naturale Forţă de muncă manuală şi mecanică.Utilaje folosite: MIG3 sau MIG5; produse
pemise: MIC1, MA3,5
.Tipuri de Îngrăşăminte: Organice:Gunoi de grajd de la animale si pasări, gunoi de grajd uscat si gunoi de grajd, gunoi compostat, compost rezultat de la cultura
ciupercilor, compost de rame, compost din resturi vegetale, turba, guano, produse sau subproduse de origine animala, faina de sânge, faina de copite; faina din
oase sau faina din oase de gelatinate, cărbuni animali; faina de peste; faina de carne; faina de pene; lana; produse lactate si subproduse organice de origine
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vegetala pentru ingrasaminte (de exemplu: faina de turte de oleaginoase, radicele de malt), Alge si produse din alge. Rumegus si resturi lemnoase, scoarţa de
copac compostata din lemn netratat chimic dupa taiere, cenusa de lemn din lemn netratat chimic dupa taiere, Zguri de fosfati, Sare bruta de potasiu (kainit,
silvinit), Sulfat de potasiu care contine sare de magneziu, Carbonat de calciu de origine Naturala, Carbonat de calciu si magneziu , Sulfat de magneziu (kieserit) |numai de origine naturala, Solutie de clorura de calciu , Oligoelemente (bor, cupru), Pudra de roci, etc
Ingrasminte verzi – miriste, samulastra, culturi ascunse, culturi energetice. Obtinerea ingr. organice:
Platforme pentru pregătirea gunoiului de grajd: (dimensionare, amplasare, depozitare) suprafeţe betonate/ pământ tasat + un strat de argilă, dimensiuni
proporţionale cu cantitatea de gunoi produs în exploataţie: 3-4 m2/ unitate vită, mare 5-6 m lăţime
- pantă de 1,5-2% a platformei, şanţ cu adâncimea de 10 cm şi lăţimea de 30-50 cm pentru colectarea mustului de bălegar
Compost: îngrăşământ natural sau organo-mineral provenit printr-o descompunere dirijată a unor reziduuri din gospodărie (frunze, tulpini de porumb, floarea
soarelui, resturi de la bucătărie, cenuşă) şi gunoi de grajd.
Dejecţii lichide: urină, must de gunoi de grajd., Recipienţi pentru dejecţii lichide: bazine, cisterne, bataluri
Efecte negative produse de dejecţiile lichide nediluate: acidifierea şi compactarea solurilor, arderea plantelor; Perioade de aplicare a îngrăşămintelor
organice: fertilizarea de bază odată cu executarea arăturii, înainte de semănat, fertilizare suplimentară – în timpul vegetaţiei
Utilaje de administrat îngrăşăminte naturale: remorci dotate cu dispozitive de distribuire tractate de tractoare de diferite capacităţi (3,5 tone şi 5 tone), vidanje
şi maşini speciale de administrat îngrăşăminte lichide
Aplicare : fertilizare uniformitate de aplicare, perioada optima de aplicare de bază, fertilizare suplimentară
Tehnici de evaluare recomandate:
Recomandare privind tehnicile de evaluare:  Demonstraţie structurată (în condiţii de muncă simulate)
 Test scris
 Rapoarte din partea altor persoane
Unitatea de competenţă se poate evalua împreună cu următoarele unităţi specifice: Pregătirea terenului pentru înfiinţarea culturilor în câmp în condiţii
ecologice, Efectuarea activitatilor specifice pentru certificare în Agricultura Ecologică
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Cod de referinţă

Titlul unităţii
5. Înfiinţarea culturilor de câmp cu tehnologie ecologică
(unitate specifică)
Descrierea unităţii de competenţă
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare pentru selectarea materialului de semanat, pregatirii semintelor si a utilajelor
specifice si a executarii semanatului.
Elemente de competenţă

Criterii de realizare din punctul de vedere al
deprinderilor practice necesare

1. Selectează materialul de semănat

1.1 Materialul de semănat este identificat in funcţie de tipul
de cultura
1.2 Materialul semincer este selectat in funcţie de
caracteristicile soiurilor
1.3 Materialul de semanat este selectat conform cerinţelor
specifice ale culturii si conform cu variantele tehnologice
adaptate specificului local
1.4. Materialul este ales conform legislaţiei in vigoare
privind agricultura ecologica

NIVELUL UNITĂŢII

2
Criterii de realizare din
Criterii de realizare
punctul de vedere al
din punctul de vedere
cunoştinţelor necesare
al atitudinilor
necesare
Persoana supusă evaluării
 Materialul de
demonstrează că ştie şi înţelege:
semănat este
- Principiile selecţiei
identificat cu atenţie
materialului semincer folosit
 Materialul semincer
in agricultura ecologica
este ales cu
- Tipuri si metode de semănat
profesionalism
in agricultura ecologica;
 Momentul începerii
- Epocile optime de
pregătirii seminţelor
însămânţare a diferitelor
si utilajelor este
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2. Pregăteşte seminţele şi utilajele

3. Execută semănatul

4. Executa tăvălugitul

2.1. Semintele si utilajele folosite la semanat sunt pregatite
în funcţie de mediu, respectând epoca optimă de semănat
pentru tipul de plantă.
2.2. Semintele sunt pregatite prin aplicarea substanţelor
permise conform normelor specifice de agricultura ecologica
si în funcţie de agentul patogen şi de tipul culturii.
2.3. Cantitatea de produse ecologice naturiste folosită pentru
tratamente este stabilită funcţie de consumul specific pentru
cantitatea de sămânţă tratată.
2.4. Cantitatea de seminţe este stabilită cu exactitate pe baza
elementelor de calcul specifice.
2.5. Utilajele sunt alese în funcţie de tipul culturii şi de
dotare.
2.6. Reglarea utilajelor este făcută în funcţie de cultură şi
norma de consum
3.1. Metoda de semănat este aleasă in functie de
dimensiunile solelor şi a dotării existente i.
3.2. Semănatul este executat in momentul optim în raport cu
biologia plantei, cu condiţiile climatice prielnice şi în funcţie
de destinaţia producţie
3.3. Uniformitatea distribuirii seminţelor este verificată
conform normelor specifice.
3.4. Adâncimea de semănat este asigurată conform
tehnologiei.
3.5. Semănatul este realizat cu respectarea tehnologiei
ecologice specifice tipului de cultură.
3.6. Alinierea corectă a rândurilor este asigurată prin
jalonarea a primelor parcursuri ale semănătorilor
4.1. Tavalugitul este executat corespunzător tipului de
cultura si a tipului de sol
4.2. Momentul de executare a tăvălugitului este ales in
functie de sistemului de cultura
4.3 Modul de executare a tăvălugitului respecta tehnologia
ecologica specifica

culturi
- Semănatul culturilor de câmp
cu tehnologie ecologică:
cereale păioase, prăşitoare,
plante, tehnice, furaje
- Tipuri de semănători – reglaje
- Calculul normelor de sămânţă
pentru diferite culturi
ecologice
- indici de calitate ai seminţelor
- Principalele boli şi dăunători
ai seminţelor
- substanţe ecologice folosite
pentru tratarea seminţelor şi
tipuri de tratamente naturiste
- Aplicarea corectă a metodelor
de tratare a seminţelor
- Metode si mijloace de
executare a tavalugitului
- Momentele de executare a
lucrării de tavalugit
- Indicii de calitate ai
semănatului diferitelor culturi
agricole







stabilit cu
profesionalism
Cantitatea de seminţe
este stabilită cu
atenţie
Epoca optimă de
semănat este aleasă
cu atenţie
Uniformitatea
distribuirii
seminţelor este
verificată cu
rigurozitate
Semănatul este
realizat cu
profesionalism

Gama de variabile:
SO AGR 11, Pagina 24 din 42

Maşini si utilaje folosite: semanatori in agregat cu tractor.
Soiuri locale sau cat mai mult adaptate specificului zonei cu rezistenta la factorii de stres biotici si abiotici, Saminta certificata
Cereale panificabile–Conţinut mare de proteine–Capacitate bună de măcinare şi coacere, Cereale furajere–Conţinut sporit de proteine brute–Greutate hectolitrică
mare–Conţinut redus de fibre brute•În general: soiuri rezistente la boli
Specii cultivate: grâu comun, grâu spelta, porumb, floarea soarelui, rapiţa, schinduf, şofrănel, etc
Plante premergătoare in funcţie de specia cultivata (ex. pentru grau: mazărea, fasolea, borceagul, rapiţa de toamnă, inul, cartoful timpuriu, trifoiul
Recomandare mărirea dozei de semănat cu 10% fata de cultura convenţionala si amestecarea a doua soiuri cu rezistenta diferita la factorii de stres dar cu
caracteristici similare.
Momentul semănatului funcţie de specie si de planul de asolament si rotaţie: Orzul şi secara: însămânţarea timpurie (scopul urmărit: înfrăţirea în toamnă), Grâul
panificabil:scopul urmărit: să ajungă iarna în stadiul de 3 frunze
Însămânţare timpurie: potenţial de recoltare ridicat, dar şi prezenţa mai multor boli, Semănare târzie: recoltă mică, riscul de a nu supravieţui iarna
Adâncimea de semănat, distanta dintre rânduri (schema de semănat), Gradul de imburuienare
Tehnici de evaluare recomandate:
- Observare directă în condiţii de muncă reale
- Test oral
- Rapoarte din partea altor persoane
- Portofoliu de dovezi (realizări anterioare)
Unitatea de competenţă se poate evalua împreună cu următoarele unităţi specifice: Pregătirea terenului pentru înfiinţarea culturilor în câmp în condiţii
ecologice, Efectuarea activitatilor specifice pentru certificare în Agricultura Ecologică , Înregistrarea activităţilor executate în ferma ecologică mixtă
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Cod de referinţă

Titlul unităţii
6. Executarea lucrărilor comune de întreţinere a plantelor de câmp ecologice
(unitate specifică)
Descrierea unităţii de competenţă
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare pentru pregatirea, intretinerea si aplicarea lucrarilor necesare asigurararii
conditiilor optime de dezvoltare in timpul vegetatiei.

2
Criterii de realizare
din punctul de vedere
al atitudinilor
necesare

Elemente de competenţă

Criterii de realizare din punctul de vedere al
deprinderilor practice necesare

Criterii de realizare din
punctul de vedere al
cunoştinţelor necesare

1. Pregăteşte utilajele necesare
lucrărilor de întreţinere a culturilor
ecologice din câmp

1.1. Utilajele necesare sunt alese în funcţie de tipul lucrării şi
de dotare.
1.2. Utilajelele sunt pregătite conform cu tipul culturii şi
stadiul de dezvoltare a plantelor.
1.3. Utilajele sunt pregătite corespunzător lucrării de
executat şi tipului culturii.
1.4. Utilajelele sunt reglate si verificate conform in scopul
asigurării parametrilor tehnologici specifici
1.5. Utilajele de întreţinere sunt pregătite in timp util pentru
efectuarea lucrărilor specifice
2.1. Lucrarea de spargere a crustei solului este executata in
conformitate cu cerinţele tehnologice specifice si cu tipul de
cultura
2.2. Metodele de combatere a buruienilor sunt alese în
funcţie de tipul plantei şi utilajele din dotare.
2.3. Lucrările de combatere a buruienilor sunt executate in
momentul optim, in conformitate cu tipul si destinaţia
culturii;
2.4. Lucrările de combatere a buruienilor sunt executate
funcţie de gradul de îmburuienate şi stadiul de vegetaţie a
plantelor folosind procedee ecologice

Persoana supusă evaluării
demonstrează că ştie şi înţelege:
- Tipuri de lucrări de
întreţinere, scop
- Tehnologia lucrărilor de
întreţinere a plantelor de câmp
ecologice
- Metode de prevenire a
înmulţirii buruienilor
- Metode ecologice de
combatere a buruienilor
- Metoda dinaintea germinării
- Plivirea buruienilor
- Utilajele necesare executării
diferitelor lucrări de întreţinere
a culturilor şi a parametrilor
funcţionali
- norme de irigat pentru diferite
culturi agricole
- Tipuri de instalaţii de irigat şi
metode de irigare

2. Executa lucrări de combatere a
buruienilor

NIVELUL UNITĂŢII

 Reglarea corectă a
utilajelor este
verificată cu
responsabilitate
 Utilajele sunt
pregătite cu
profesionalism
 Metodele de
combatere a
buruienilor sunt alese
cu atentie
 Funcţionarea corectă
a instalaţiei de irigat
este urmărită cu
responsabilitate
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3. Asigura irigarea culturilor

2.5.Irigarea este executată în funcţie de tipul culturii şi alte
criterii specifice.
2.6. Udările sunt aplicate conform normelor stabilite şi
ţinând cont de perioadele critice ale plantelor.
2.7. Funcţionarea corectă a instalaţiei de irigat este urmărită
pentru a se realiza parametrii calitativi specifici
2.8. Metodele de irigare sunt aplicate corespunzător
sistemului de producţie si a speciilor cultivate.

- Tipuri de instalaţii de irigat
- Tipuri de lucrări de
întreţinere, scop
- Tehnologia lucrărilor de
întreţinere a plantelor de câmp
ecologice

Gama de variabile:
Tipul lucrărilor de întreţinere:
– udarea semănăturii,
– răritul plantelor
– prăşitul solului
– combaterea buruienilor prin praşile manuale, mecanice
– irigaţii
Utilaje:
- sape rotative, cultivatoare, tesala de buruieni
Unelte: sapa, grebla, etc.
Criterii specifice la executarea lucrărilor de irigaţii: necesarul de consum al plantei, nivelul planificat al producţiei, regimul de precipitaţii, stadiul de dezvoltare
a plantei etc.
Perioade critice ale plantelor pentru irigat: răsărire, înspicare, formarea ştiuleţilor, umplerea boabelor
Lucrări comune: lucrări de fertilizare fazială, lucrări de combatere a buruienilor, lucrări de irigaţie, lucrari de mentinere a starii solului, etc.
Metode de combatere a buruienilor: prin asolament şi rotaţii raţionale, biologice, biotehnice, biodinamice, genetice
Metode de combatere a buruienilor prin praşile mecanice şi manuale, fizico-mecanice
Produse comerciale pentru grâu, porumb, floarea soarelui, cartof
Extracte din plante Lujer de cartof, amestec de craiţă, usturoi, margarete, coada calului
Tehnici de evaluare recomandate:
- Observare directă în condiţii de muncă reale
- Test oral
- Rapoarte din partea altor persoane
Portofoliu de dovezi (realizări anterioare)
Unitatea de competenţă se poate evalua împreună cu următoarele unităţi specifice: Pregătirea terenului pentru înfiinţarea culturilor în câmp în condiţii
ecologice, Efectuarea activitatilor specifice pentru certificare în Agricultura Ecologică , Înregistrarea activităţilor executate în ferma ecologică mixtă
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Cod de referinţă

Titlul unităţii
7. Aplicarea tratamentelor pentru combatere bolilor si dăunătorilor
(unitate specifică)
Descrierea unităţii de competenţă
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare pentru menţinerea culturii in stare optima din punct de vedere fito-sanitar, prin
identificarea bolilor si daunatorilor, identificarea metodelor si mijloacelor de tratament, si executării tratamentelor specifice.
Elemente de competenţă
Criterii de realizare din punctul de vedere al
Criterii de realizare din
deprinderilor practice necesare
punctul de vedere al
cunoştinţelor necesare
1. Identifica apariţia bolilor si
dăunătorilor

2. Identifică metodele si mijloacele
de tratament pentru combaterea
bolilor si daunatorilor acceptate în
agricultura ecologică

1.1. Urmărirea culturilor in vederea descoperiri atacurilor de
boli si dăunători se face in mod permanent
1.2. Metodele si mijloacele de urmărire/supraveghere sunt
alese in acord cu tipul de cultura si specia cultivata
1.3. Modul de eşantionare este identificat corespunzător
cerinţelor tehnologice
1.4. Conţinutul avertizărilor fito-patologice este cunoscut in
timp util
2.1 Metodele de combatere acceptate in agricultura
ecologica sunt identificate in conformitate cu legislatia
specifica in vigoare.
2.2. Metodele de tratament sunt alese in funcţie de specificul
culturii si a condiţiilor de aplicare
2.3. Mijloacele de executare a tratamentelor sunt identificate
in acord cu gama de utilaje existente
2.4. Metodele si mijloacele de tratament sunt identificate in
mod corespunzator pentru a se asigura eficienta astfel încât
să se evite apariţia atacurilor.
2.5. Metodele si substanţele de combatere sunt avizate de
către un organism de inspecţie si certificare

NIVELUL UNITĂŢII
3
Criterii de realizare
din punctul de vedere
al atitudinilor
necesare
 Urmărirea culturilor
Persoana supusă evaluării
in vederea
demonstrează că ştie şi înţelege:
descoperiri atacurilor
- Principii si metode de
prevenire a apariţiei bolilor si
de boli si dăunători
se face cu atentie
dăunătorilor in culturile de
 Metodele si
câmp ecologice
mijloacele de
- Influenta pesticidelor în
urmărire/supravegher
agricultură
- Protecţia indirecta a plantelor
e sunt alese cu
în agricultura ecologică
profesionalism
- Alegerea de specii si varietati  Sursele de informare
cu privire la
rezistente sau tolerante;
- Relationarea intre factorii de
metodele de
mediu si aparitia bolilor si
combatere acceptate
daunatorilor
in agricultura
- Bolile şi dăunătorilor specifici
ecologica sunt
diferitelor culturi
identificate cu
- Principiile de combatere a
rigurozitate
bolilor si daunatorilor in
 Prevenirea şi
agricultura ecologica
combaterea bolilor şi
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3. Execută lucrari specifice de
combatere a bolilor si daunatorilor
in agricultura ecologica

3.1. Lucrările de combatere a bolilor şi dăunătorilor sunt
executate in conformitate cu specificul culturii inainte de
dezvoltarea atacului.
3.2. Lucrările de combatere a bolilor şi dăunătorilor sunt
executate in funcţie de stadiul de dezvoltare a plantei şi
vulnerabilitatea dăunătorilor.
3.3. Prevenirea şi combaterea bolilor şi dăunătorilor este
realizată corect prin folosirea produselor ecologice
omologate
3.4. Metodele si mijloacele de combatere sunt aplicate in
conformitate cu legislaţia in vigoare
3.5. Verificarea efectuării tratamentelor se realizează in
funcţie de tipul de planta si metoda de combatere utilizata.

- Procedee de combatere
- Produse ecologice folosite în
combatere şi metode de
aplicare
- Utilaje pentru administrarea
substanţelor de combatere
- Combaterea agenţilor de
dăunare prin utilizarea
preparatelor din plante
- Substanţe permise pentru
protecţia plantelor

dăunătorilor este
realizată cu
responsabilitate
 Lucrările de
combatere a bolilor
şi dăunătorilor sunt
executate cu
profesionalism

Gama de variabile:
Utilaje: masini si utilaje de exacutare a tratementelor in timpul vegetatiei
Măsuri de combatere a bolilor şi dăunătorilor: - preventive: carantina, prognoză şi avertizare, condiţionarea materialelor, depozitare corespunzătoare, curative:
termoterapia, radioterapia, helioterapia, inundarea, metode sonore, capcane, „plante sanitar” care îndepărtează dăunătorii, produse comerciale omologate: extracte
de plante şi animale, îndepărtarea plantelor atacate de boli şi a plantelor gazdă
Metode si mijloace de combatere a bolilor si dăunătorilor
1. Metode biologice si biotehnice: Combaterea daunatorilor cu ajutorul capcanelor cu feromoni, materiale repelente, • pradatori naturali, ex : viespi paraziti,
acarieni si plojnite pradatoare, clestari, buburuze si nematozi, • microorganisme naturale, ex : Bacillus thuringiensis, nemodificate genetic, protectie mecanica, ex:
plasa, gard contra melcilor, capcane cu clei, braie cu clei pe trunchiul copacilor, metode de sterilizare.
2. Produse contra bolilor (fungicide, bactericide): produse pe baza de sulf; • produse anorganice pe baza de cupru (oxid cupros, hidroxid de cupru, oxiclorura de
cupru, sulfat de cupru, • amnar, faina de roca; •lecitina (din organisme nemodificate genetic ); • uleiuri vegetale; • permanganat de potasiu (in vii si livezi ); •
polisulfura de calciu (numai in tratamente de iarna in vii si livezi).
3. Produse contra daunatorilor (insecticide, acaricide): • produse pe baza de sulf; • extract din Azadirachta indica; • piretroizi (extract din Chrisanthemum
cinerariaefolium); • extract din Quassia amara; • extract Rotenon (din Derris sp., Lonchocarpus sp. si Therphrosia, • uleiuri vegetale, ex: menta, brazi, chimen,
rapita; ulei de parafina; uleiuri minerale (numai in cazuri exceptional, in vii si livezi); sapun de potasiu diluat; piretroizi (numai in capcane folosite pentru
combaterea de Ceratitis capitata); • diamoniu fosfat (ca si atractant in capcane); metaldehida impreuna cu materiale repelente
- Tehnici de evaluare recomandate: Observare directă în condiţii de muncă reale, Test oral
- Rapoarte din partea altor personae
- Portofoliu de dovezi (realizări anterioare
Unitatea de competenţă se poate evalua împreună cu următoarele unităţi specifice: Executarea lucrărilor comune de întreţinere a plantelor de câmp ecologice
Efectuarea activitatilor specifice pentru certificare în Agricultura Ecologică , Înregistrarea activităţilor executate în ferma ecologică mixtă:
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Cod de referinţă

Titlul unităţii
8. Recoltarea producţiilor culturilor de câmp ecologice
(unitate specifică)
Descrierea unităţii de competenţă
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare pregatirii operatiilor specifice de recoltare, executarii lucrarii de recoltat si a
eliberarii terenului si a valorificarii productiei secundare, precum si a ambalării şi depozitării corespunzătoare în vederea valorificării
producţiei ecologice
Elemente de competenţă
Criterii de realizare din punctul de vedere al
Criterii de realizare din
deprinderilor practice necesare
punctul de vedere al
cunoştinţelor necesare
1. Pregăteşte operaţia de recoltare

2. Execută recoltarea

1.1.Operatia de recoltare este pregatita corespunzător, pentru
a se asigura respectarea indicilor calitativi specifici.
1.2. Echipamentele şi forţa de muncă sunt asigurate în timp
util, corespunzător producţiei estimate.
1.3. Echipamentele sunt pregătite corespunzător pentru a se
asigura funcţionalitatea acestora şi minimizarea pierderilor.
1.4. Echipamentele de recoltat sunt ecologizate conform
tehnologiei specifice, pentru a se evita impurificarea cu
produse convenţionale.
1.5. Ambalajele ecologice sunt asigurate şi pregătite în
conformitate cu volumul şi destinaţia producţiei.
2.1. Metoda de recoltare este stabilită în funcţie de tipul
plantei de cultură, de destinaţia producţiei şi de starea
culturii.
2.2. Operaţia de recoltare este executată, asigurând
minimizarea pierderilor.
2.3. Recoltarea este efectuată adecvat dotării şi tipului de
cultură.
2.4. Operaţia de recoltare se face respectând tehnologia
specifică.

NIVELUL UNITĂŢII
3

Criterii de realizare
din punctul de vedere
al atitudinilor
necesare
 Operaţia de recoltare
Persoana supusă evaluării
este executată cu
demonstrează că ştie şi înţelege:
- Principii privind recoltarea
responsabilitate
producţiilor agricole ecologice  Metoda de eliberare
a terenului este
- Alegerea echipamentelor
aleasă cu realism folosite la recoltarea
produselor culturilor de câmp
adoptarea adecvată a
- Sistemele si practicile
diferitelor metode de
specifice efectuării recoltării
recoltare
 Eliberarea terenului
in agricultura ecologica
- Utilaje folosite pentru
conform destinaţiei
stabilite se executa
recoltarea plantelor de câmp,
corect
furajelor, etc - momentele
optime de efectuare a
 Valorificarea
recoltării
productiei secundare
- Aspecte specifice legate de
se realizeaza cu
recoltare pentru fiecare specie
atentie
- Tehnologia de recoltare,
 Condiţiile de
etichetare şi depozitare a
microclimat necesare
producţiei agricole ecologice
depozitării
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3. Eliberează terenul şi valorifică
producţia secundară

4. Transporta si depozitează
producţia primară

3.1. Metoda de eliberare a terenului este aleasă în funcţie de
posibilitatea de valorificare eficientă a producţiei secundare
şi de dotare.
3.2. Valorificarea productiei secundare este efecutata în
funcţie de posibilităţile de utilizare şi costurile aferente.
3.3. Producţia secundară este valorificată eficient în funcţie
de cantitatea şi calitatea acesteia
3.4. Eliberarea terenului este efectuată în funcţie de
destinaţia acestuia, pentru a se asigura curăţirea acestuia de
resturi vegetale în vederea reluării procesului de producţie
4.1. Productia primara este transportata si depozitata
conform conditiilor specifice din agricultura ecologica.
4.2. Ambalarea este efectuată cu respectarea tehnologiei
ecologice şi în funcţie de destinaţie.
4.3. Transportul şi depozitarea produselor ecologice sunt
efectuate în spaţii adecvate, special amenajate pentru
produse ecologice.
4.4. Condiţiile de microclimat sunt asigurate şi menţinute pe
toată durata depozitării.

- Metodele de eliberare a
terenului de resturi vegetale
- Principiile de valorificare a
producţiei secundare
- Ambalaje şi etichete folosite
la recoltarea şi păstrarea
produselor agricole ecologice

produselor sunt
asigurate cu
responsabilitate
 Ambalarea şi
etichetarea produsele
ecologice se face in
mod corect

Gama de variabile:
Momentul recoltării: umiditatea bobului/ lanului, umiditatea solului, stadiul de coacere conform destinaţiei, timp însorit, fără precipitaţii
Indici / criterii de calitate (în vederea recoltării): stadiul de coacere/ maturare conform cerinţelor de valorificare, - umiditatea boabelor, umiditatea solului din
culturi
Starea culturii de recoltat: grad de îmburuienare, plante căzute, densitate slabă, coacere neuniformă
Pregătirea utilajelor: dotarea cu echipamentele necesare plantei ce se recoltează, etanşeitate, funcţionalitate, reglaje corespunzătoare tipului de cultură
Echipamente ecologizate: - curăţate/ spălate de resturi vegetale provenite de la culturi convenţionale recoltate
Ambalaje ecologice: din materiale admise biodegradabile, curate/ fără impurităţi
Destinaţia producţiei: consum, sămânţă, furajare, processare, Tehnologia de recoltare: - deplasarea de la interior spre margini a combinelor « în cocor »/ una
după alta, recoltarea individuală pe parcele, - înălţimea de tăiere diferă cu planta, Conversia: perioada de trecere de la agricultura convenţională la cea ecologică
Producţia secundară: - paie, coceni, tulpini de floarea soarelui, in de ulei, vreji de soia, mazăre- sămânţă
Metode de eliberare a terenului : balotatul paielor, încorporarea resturilor vegetale în sol prin arătură, transportul resturilor vegetale
Posibilităţi de valorificare a producţiei secundare : furaje, combustibil, industria celulozei şi hârtiei, farmaceutica chimică, îngrăşământ natural
Ambalarea în funcţie de destinaţie: saci de iută pentru culturi de sămânţă, vrac pentru produsele de consum
Transportul produselor ecologice : în mijloace de transport curate, special amenajate pentru produse ecologice, fără posibilităţi de impurificare cu produse
convenţionale
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Depozitarea: în spaţii ecologizate cu tratamente termice sau cu substanţe autorizate ecologic
Condiţii de microclimat în depozite : temperatură, aeraţie (ventilaţie), umiditatea aerului
Ambalajele aprobate pentru produse ecologice sunt din materiale biodegradabile
Etichetate specific culturii şi destinaţiei cu înscrisurile necesare: denumirea produsului, modul de producţie ecologică, producătorul/ operatorul, numele şi/sau
codul organismului de inspecţie şi certificare la care operatorul este înscris, referiri la conversie
Tehnici de evaluare recomandate:
- Observare directă în condiţii de muncă reale
- Test oral
- Rapoarte din partea altor personae
- Portofoliu de dovezi (realizări anterioare)
Unitatea de competenţă se poate evalua împreună cu următoarele unităţi specifice: Efectuarea activitatilor specifice pentru certificare în Agricultura Ecologică ,
Înregistrarea activităţilor executate în ferma ecologică mixta
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Cod de referinţă

Titlul unităţii
9. Aplicarea tehnologiei pentru cultura plantelor horticole in condiţii ecologice
(unitate specifică)
Descrierea unităţii de competenţă
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare aplicarii lucrarilor de fertilizare, executarii lucrarilor comune si specifice de
intretinere a culturilor horticole ecologice precum si de aplicare a lucrarilor de combatere a bolilor si daunatorilor prin folosirea
metodelor si mijloacelor specifice de cultura.
Elemente de competenţă
Criterii de realizare din punctul de vedere al
Criterii de realizare din
deprinderilor practice necesare
punctul de vedere al
cunoştinţelor necesare
1. Aplică lucrări de fertilizare în
culturile horticole

NIVELUL UNITĂŢII

3
Criterii de realizare
din punctul de vedere
al atitudinilor
necesare
1.1. Lucrarile de fertilizare sunt aplicate in conformitate cu Persoana supusă evaluării
 Identificarea
metodele specifice agriculturii ecologice
demonstrează că ştie şi înţelege:
îngrăşămintelor
1.2.Lucrarile de fertilizare sunt efectuate cu îngrăşăminte - Sa identifice tipurile de
organice si minerale
organice si minerale in funcţie de tipul de planta horticola
îngrăşăminte folosite la
aplicate culturilor
1.3. Lucrarile de fertilizare in culturile horticole ecologice se fertilizarea culturilor horticole
horticole se face cu
executa cu cantitatile si sortimentul de produse de fertilizare ecologică
atenţie
alese in funcţie de dimensiunea fermei si de structura - Să pregătească îngrăşămintele  Identificarea
formelor de
acesteia
folosite la fertilizarea
fertilizare in cultura
1.4. Sistemul de fertilizare este ales in acord cu tipul de culturilor horticole
cultura si forma de pregatire a solului
horticola se face cu
- Să execute după indicaţii
profesionalism
1.5. Pregătirea îngrăşămintelor organice si minerale pentru lucrările de fertilizare a
culturile horticole din ferma ecologică se face conform culturilor horticole ecologice  Buruienile sunt
identificate cu atentie
specificatiilor tehnologice
- Să identifice buruienile din
 Aplicarea lucrărilor
1.6. Lucrările de fertilizare se fac uniform atat din punct de culturile horticole ecologice
de combatere a
vedere cantiativ cat si calitativ
- Să selecteze metodele de
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2. Execută lucrări comune de
intretinere a culturilor horticole
(Ex combatere a buruienilor,
irigare, taieri, etc) din culturile
horticole ecologice

2.1 Buruienile sunt identificate in conformitate cu tipul de combatere a buruienilor din
culturile horticole ecologice
planta horticola;
2.2 Sistemul de combatere a buruienilor este identificat in - Sa execute lucrări de
combatere a buruienilor în
conformitate cu legislaţia din agricultura ecologica
2.3 Selectarea metodelor de combatere a buruienilor din culturile horticole ecologice –
culturile horticole ecologice este in conformitate cu tipul Sa identifice buruienile din
culturile horticole ecologice
de cultura.
2.4 Aplicarea lucrărilor de combatere a buruienilor din
culturile horticole ecologice se face in acord cu sistemul
de cultura al plantelor horticole
2.5 Irigarea este executată în funcţie de tipul culturii şi alte
criterii specifice.
2.6 Udările sunt aplicate conform normelor stabilite şi ţinând
cont de perioadele critice ale plantelor.
2.7 Metodele de irigare sunt aplicate corespunzător
sistemului de producţie si a speciilor cultivate.
2.8 Sistemul de aplicare a lucrărilor specifice horticulturii
ecologice este aplicat in conformitate cu specificaţiile
tehnologice

buruienilor din
culturile horticole se
face cu atentie

SO AGR 11, Pagina 34 din 42

3. Aplică lucrări de combatere a
bolilor şi dăunătorilor din culturile
horticole ecologice

3.1.Metodele de combatere a bolilor şi dăunătorilor sunt
identificate conform structurii de culturi existente;
3.2.Metodele de combatere a bolilor şi dăunătorilor sunt
selectate in functie de specificul si speciile cultivate
3.3.Metodele de combatere a bolilor şi dăunătorilor sunt
selectate astfel incat produsele nepoluante folosite la
combaterea bolilor şi dăunătorilor din culturile horticole
ecologice sa asigure un efect optim de combatere
3.4.Tratamentele de combatere a bolilor şi dăunătorilor se
executa conform tehnologiei specifice
3.5.Pregătirea substanţelor folosite la combaterea bolilor şi
dăunătorilor la pomii fructiferi şi viţa de vie se face sub
îndrumare conform normativelor specifice agriculturii
ecologice.
3.6.Executarea lucrărilor de combatere a bolilor şi
dăunătorilor în plantaţiile horticole ecologice se face in
conformitate cu sistemul de cultura si speciile existente
3.7.Aplicarea lucrărilor de combatere se executa in
conformitate cu regulile de producţie ecologica

Gama de variabile:
Culturi horticole: legume culturi câmp (grădină), plantaţie pomi, plantaţie vie, plantatie arbusti fructiferi;
Tipuri de îngrăşăminte: organice: gunoi de grajd bine fermentat, mustul de gunoi de grajd, tulbureala, compostul (resturi vegetale), îngrăşăminte verzi, suspensie
de gunoi de păsări, îngrăşăminte minerale naturale: zgura lui Thomas, făina de oase, marne fin măcinate, alge de mare, bazalt, gnasit, granit fin, măcinate, cenuşa
de lemne
Metode de aplicare: împrăştierea pe toată suprafaţa, urmată de încorporare la 10-20 cm tocare-încorporare, cosire-ofilire-arătură, pentru îngrăşămintele verzi.
Unelte şi utilaj- sapă, greblă, lopată, furcă, cisternă, furtune, MIG, MIC, plug, disc
Epoca de aplicare- îngrăşăminte greu solubile (minerale): cu câteva luni mai devreme faţă de înfiinţarea culturii, ca supliment la administrarea îngrăşămintelor
organice, îngrăşăminte uşor solubile (suspensie de gunoi de păsări, urină diluată cu apă, must de gunoi de grajd): primăvara, vara
Spatii deschise sau inchise (solarii, sere reci)
Suprafaţa: loturi mici de până la 0,5 ha organizate în grădină de legume, livadă, plantaţie vie.
Metode de taieri executate in cultura pomilor fructiferi, si viteti de vie
Lucari specifice culturilor legumiocole
Buruieni identificate: - buruieni anuale: buruieni efemere , turiţa), buruieni care germinează primăvara târziu, vara (mohorul, ştirul, iarba bărboasă); buruieni de
toamnă (oleşiga); buruieni care pot ierna (neghina, traista ciobanului, macul, nemţişori de câmp), - buruieni perene: buruieni târâtoare cu stoloni (rugul, piciorul
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cocoşului târâtor); buruieni cu bulbi (brânduşa de toamnă, usturoi sălbatic); buruieni care formează drajoni (pălămida, susaiul, volbura, urda vacii,
morcov sălbatic); buruieni cu rizomi (pirul, costreiul, coada calului)
Bolile plantelor - mana, putregai cenuşiu, făinare, alternarioză, etc.
Dăunătorii plantelor legumicole afide, păianjeni, buha verzei, musca cepei şi morcovului, gândacul Colorado, gărgăriţa fasolei şi mazărei, coropişniţa, melci
Metode de combatere - măsuri preventive: rotaţia raţională a culturilor legumicole, distrugerea buruienilor, dezinfecţia seminţelor, materialului de plantat şi a
solului cu produse nepoluante, folosirea soiurilor rezistente genetic la boli, aplicarea măsurilor de igienă culturală, aplicarea lucrărilor solului
-măsuri curative: - tratament termic şi expunerea la soare a seminţelor, tratamente cu soluţii de substanţe nepoluante: adunarea insectelor, captarea insectelor cu
momeli
Substanţe folosite: - extracte de plante(tutun, usturoi, crăiţe, păpădie, vrej de tomate, lujeri de cartofi, pelin amar, cenuşă de lemn, soluţii de cupru pe bază de
hidroxid, oxiclorură, oxid sau sulfat, metaldehidă .
Unelte şi utilaje: - sape, găleţi, greblă, aparat carosabil de stropit ASC, vermorel, aparat portabil de prăfuit
Epoca de aplicare- în timpul perioadei de vegetaţie a culturilor
Tehnici de evaluare recomandate:
- Observare directă în condiţii de muncă reale
- Test oral
- Rapoarte din partea altor personae
- Portofoliu de dovezi (realizări anterioare
Unitatea de competenţă se poate evalua împreună cu următoarele unităţi specifice: Efectuarea activitatilor specifice pentru certificare în Agricultura Ecologică ,
Înregistrarea activităţilor executate în ferma ecologică mixta

SO AGR 11, Pagina 36 din 42

Titlul unităţii
10. Creşterea animalelor în condiţii ecologice
(unitate specifică)

Cod de referinţă

Descrierea unităţii de competenţă
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare administrării sectorului zootehnic ecologic prin identificarea raselor pretabile
fermei ecologice, amenajarea adaposturilor si spatiilor necesare cresterii animalelelor, ingrijirii,
Elemente de competenţă

Criterii de realizare din punctul de vedere al
deprinderilor practice necesare

1. Identifica speciile/rasele pretabile
fermei ecologice

1.1.Rasele pretabile pentru cresterea in sistem ecologic sunt
identificate respectind principiile aplicabile in ferma
ecologica mentionate in legislatia specifica in vigoare
1.2.Rasele pretabile sunt identificate in funcţie de specificul
zonei si tipurile de animale si rase locale existente
1.3.Sursa de animale este asigurata conform normelor de
conversie
2.1 Tipurile de adăposturi si padocuri sunt identificate in
conformitate cu specie de animal ce se va creste
2.2. Modificările necesare sunt identificate si documentate
intr-un plan conform cerinţelor zootehniei ecologice
2.3. Adăposturile sunt amenajate respectând planul de
construcţie si cerinţele specifice
2.4. Numărul de animale este calculat pentru a se asigura
densitatea menţionata in legislaţia de agricultura ecologica
2.6 Padocurile sunt amenajate conform cerinţelor specifice

2. Amenajeaza adaposturile si
padocurile pentru animale crescute
in conditii ecologice

NIVELUL UNITĂŢII

3
Criterii de realizare
din punctul de vedere
al atitudinilor
necesare
Persoana supusă evaluării
 Principiile legate de
demonstrează că ştie şi înţelege:
alegerea raselor in
- Principii fundamentale în
ferma ecologica
alegerea speciilor, raselor şi
zootehnica sunt
hibrizilor pentru producţia
respectate cu
zootehnică
rigurozitate
- Gradul de ameliorare al
 Modificările
animalelor
necesare sunt
- Sistemele de reproducţie
identificate cu atentie
- Rezistenţa la factorii naturali  Numărul de animale
de mediu
este calculat cu
- Tipul şi nivelul producţiei
rigurozitate
- Originea animalelor
 Masurile si metodele
- Conversia
de îngrijire a
- Principii de management a
animalelor sunt alese
fermelor zootehnice ecologice
cu profesionalism
Criterii de realizare din
punctul de vedere al
cunoştinţelor necesare
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3. Aplica metodele de îngrijire a
animalelor specifice fermelor
ecologice

4. Aplica planul de furajare a
animalelor crescute în ferme
ecologice

3.1. Masurile si metodele de îngrijire a animalelor sunt alese
in funcţie de specia si rasa crescuta
3.2. Planul de management a şeptelului este elaborat in
conformitate cu legislaţia in vigoare
3.3. Planul de management si îngrijire a animalelor este
aplicat in funcţie de speciile si rasele deţinute
3.4.Metodele de igienizare a adăposturilor sunt identificate
conform legislaţiei in vigoare
3.5. Igienizarea adăposturilor este efectuata cu produse
conforme si acceptate de organismul de inspecţie si
certificare;
3.6. Îngrijirea animalelor este realizata complet in acord cu
dotările tehnice existente
4.1 Planul de furajare a animalelor este elaborat in funcţie de
specie si destinaţia producţiei
4.1. Sistemul de producţie a furajelor este ales cu respectarea
conversiei surselor de hrana a animalelor
4.2. Identificarea surselor de furaje ecologice este realizata
in conformitate cu regulamentul de producţie ecologica
4.3. Administrarea furajelor ecologice se realizează conform
consumului specific fiecărei specii.
4.3. Planul de furajare este pus in practica respectând
principiile: suficientei, calităţii, ritmicităţii.

- Materiale si metode de
construire a adaposturilor
destinate zootehniei ecologice
- Bunăstarea animalelor
- Principii de ergonomie
aplicabile in cresterea
animalelor
- Comportamentul animalelor
- Principii si metode de
evaluare a bunăstării
animalelor
- Promovarea bunăstării
animalelor
- Reguli si principii generale in
zootehnia ecologica
– Importanţa animalelor în
fermele ecologice
– Reglementări de bază în
domeniul furajării ecologice
– Obiectivele alimentaţiei în
agricultura ecologică
– Prevederile Regulamentului
CE 1804/99

 Metodele de
igienizare a
adăposturilor sunt
identificate cu atentie
 Identificarea
metodelor de
asigurare a sanatatii
animalelor este
facuta in spirit de
colaborare
 Sistemul de
producţie a furajelor
este ales cu
profesionalism
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5. Aplica metodele profilatice si
mijloacele de asigurare a sanatatii
animalelor crescute în condiţii
ecologice

6. Urmăreşte starea de sănătate şi
comportamentul specific al
animalelor

5.1. Metodele de asigurare a sanatatii animalelor sunt
– Detalii privind alimentaţia
identificate in acord cu dotările existente si cu specia de
(bovine, porcine, păsări)
animale din ferma
– Prevenirea introducerii bolilor
5.2. Metodele de asigurare a sanatatii animalelor sunt
în fermă
aplicate in conformitate cu legislaţia in vigoare care
– Prevenirea multiplicării
reglementează agricultura ecologica
agenţilor biotici patogeni
5.3. Metodele de asigurare a sanatatii animalelor sunt aplicat – Mijloace profilactice interzise
in colaborare si sub supravegherea medicului veterinar
în zootehnia ecologică
5.4. Planul de asigurare a sanatatii este elaborat in
- Mijloace profilactice admise
conformitate cu legislatia din agricultura ecologica
în zootehnia
5.5. Planul de asigurare a sanatatii este aplicat in
– Sanitaţia fermelor ecologice
conformitate cu regulamentul organismului de inspecţie si
– Specificul medicaţiei în
certificare
zootehnia ecologică
6.1 Starea de sănătate a animalelor este urmarita si
înregistrata in acord cu sistemul de înregistrare
6.2. Problemele apărute sunt comunicate medicului veterinar
conform cerintelor specifice

Gama de variabile:
Conversie:Specie, rasă, destinaţie, spaţii vitale
Specii: Taurine, ovine, porcine, cabaline, păsări, animale mici
Rase: Rezistenţa genetică la boli, rase primitive, caractere de exterior, caractere productive
Producţia de lapte de oaie bio: Rase: Ţurcană, Ţigaie, Stogoşe, Merinos, Metişi diverşi
Producţia de carne de porc bio: Bazna, Mangaliţa, Alb de Banat, Roşu de Marghita, Marele Alb, Metişi diverşi (Duroc, Ladrace, Hampshire
Producţia de carne de pasăre bio: Sussex, Gât golaş de Transilvania, Rustic 2000, Rustic
Sistemele de creştere a animalelor pornind de la gospodăria proprie si dezvoltat, in funcţie de numărul de animale si tipurile constructive, conversia adăposturilor
, adăposturi construite din diferite materiale: cărămida, paianta, ciment, spatii deschise sau/si semi deschise in funcţie de specia crescuta, tipuri de sisteme de
adăpare si furajare, sisteme de umbrire si de relaxare
Adăposturi: Dimensiuni mari, orientare spre est, coeficientul de luminozitate mărit
Igiena: Curăţirea mecanică, dezinfecţii cu preparate ecologice ( piatră vânătă, apa de var, oţet,) igienizări frecvente
Îngrijire: Igiena corporală, păstrarea sănătăţii animalelor
Norme: lucrările de îngrijire şi întreţinere a animalelor sunt influenţate de amenajarea standului, amplasarea boxelor, construcţia hrănitorilor, a adăpătorilor, poziţia
cuibarelor, amenajarea boxelor de fătare
Conversia păşunilor: Tipul de sol, fertilizarea, reînsămânţarea, perioada de conversie
Surse: Gospodărire proprie, prin cumpărări
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Administrare:
Furaje ecologice, păşune ecologică, încărcătura de animale pe hectar, adaos admis de legislaţie
Norme: La lucrările de hrănire a animalelor ; Provenienţa alimentaţiei, alimentaţia la animalele tinere, limitările privitoare la alimentaţia convenţională, limitările
privind alimentaţia din perioada de conversie, lista aditivilor alimentari, interzicerea folosirii de Animalele selectate, tehnologii de creştere, alimentaţia, adăparea,
norme de volum şi suprafaţă, introducerea de animale noi, măsuri strategice preventive
Mijloace nespecifice: accesul la păşune, mişcarea în aer liber, vitamine naturale de origine vegetală
Metode si mijloace de siguranţa: Izolarea animalelor bolnave, Igiena aşternutului permanent, principiul “totul plin – totul gol”, repaos biologic al adăposturilor,
uniformitatea loturilor, parcelarea şi rotaţia spaţiilor de acces la masă verde
Dezinfecţii si dezinsecţii, deratizări Metode permise: Vaccinări profilactice când este cazul, Vitaminizări cu resurse naturale de vitamine, Premix mineral de
origine vegetală eco, Preparate biotice cu bacterii pentru fermentaţii lactice, Preparate fitobiotice stimulatoare a rezistenţei generale şi a imunităţii naturale,
Propolis în extracte alcoolice sau apoase
Mijloace mecanice de asigurare a sanitatiei: Radere, spălare, scuturare, capcane lipicioase pentru insecte şi rozătoare, plase de sârmă la geamuri şi uşi, filtre,
curse pentru rozătoare
Mijloace fizice de asigurare a sanitatiei: Apă clocotită, etuvare, autoclavare, ardere, flambare, lumina combinată cu capcane electrice, toxice sau mecanice
pentru insecte, ultraviolete, capcane cu electrocutare, fumigare
Mijloace chimice: Săpun de potasiu, săpun de sodiu, apă de var, var stins şi nestins, hipoclorit de sodiu (Javell lichid sau solid), sodă caustică, sodă potasică, apă
oxigenată şi peroxid de hidrogen, acid acetic, acid citric, acid paraacetic, acid formic, acid lactic, acid oxalic, alcool şi tincturi din plante, acid ortofosforic, formol,
carbonat de sodiu, detergenţi netoxici şi complet biodegradabili pe cale naturală (alkyloglucozizi, alkyloglycozizi, alkylsulfaţi)
Mijloace biologice: Plante cu efect repelant, capcane cu feromoni, animale prădătoare pentru combaterea rozătoarelor
Tehnici de evaluare recomandate:
- Observare directă în condiţii de muncă reale
- Test oral
- Rapoarte din partea altor persoane
- Portofoliu de dovezi (realizări anterioare)
Unitatea de competenţă se poate evalua împreună cu următoarele unităţi specifice: Efectuarea activitatilor specifice pentru certificare în Agricultura Ecologică ,
Înregistrarea activităţilor executate în ferma ecologică mixta
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Titlul unităţii
11. Efectuarea activitatilor specifice pentru certificare in Agricultura Ecologica
(unitate specifică)
Descrierea unităţii de competenţă
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare realizării tuturor activităţilor specifice menite sa asigure buna desfasurare a
actvitatilor de certificare, prin completarea documentelor initiale pentru certificare, pregatirea si participarea la efectuarea inspectiilor de
certificare precum si prin elaborarea si aplicarea planului de actiuni corective.
Elemente de competenţă
Criterii de realizare din punctul de vedere al
Criterii de realizare din
deprinderilor practice necesare
punctul de vedere al
cunoştinţelor necesare
1. Completează documentele iniţiale
pentru procesul de certificare

2. Pregateste inspectia de certificare

Cod de referinţă

NIVELUL UNITĂŢII

3
Criterii de realizare
din punctul de vedere
al atitudinilor
necesare
Legislaţia şi
1.1. Documentele initiale sunt identificate conform cerinţelor Persoana supusă evaluării
organismului de inspecţie si certificare
demonstrează că ştie şi înţelege: reglementările privind
agricultura ecologică
1.2 Documentele initiale sunt completate cu informaţiile
- Metode si mijloace de
sunt identificate cu
solicitate pentru demararea procesului de certificare in
comunicare si informare
responsabilitate
conformitate cu cerinţele specifice
privind legislativa si
Organismele abilitate
1.3 Întrebările suplimentare sunt clarificate in conformitate
regulamentele in vigoare
pentru certificare sunt
cu cerintele specifice legate de respectarea termenelor de
pentru agricultura ecologica
predare a documentelor specifice utilizate in procesul de
- Legislaţia şi reglementările în identificate cu
promptitudine
inspecţie si certificare
vigoare privind agricultura
1.4. Completarea datelor necesare se face pe documentele
ecologică
solicitate
- Notiuni de organizare a fermei
1.5. Completarea datelor se face in mod citeţ si clar
ecologice din punct de vedere
al managementului general
2.1. Inspectia de certificare este pregatita corespunzator
cerintelor specificate de organismul de inspectie si certificare - Pasii procesului de certificare
- Conversia la agricultura
2.2. Inspectia de certificare este desfasurata in conformitate
ecologică
cu planul de inspecţie
- tipuri de documente folosite in
2.3. Raportul inspecţiei este semnat de luare la cunoştinţa si
procesul de certificare
eventualele probleme sunt consemnate
- Scopul inspectiei in
agricultura ecologica
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3. Elaboreaza planul de acţiuni
corective

3.1. Actiunile corective sunt identificate in conformitate cu
mentiunile cuprinse in Raportul de inspecţie
3.2. Planul de acţiuni corective este elaborat complet in
conformitate cu cerinţele OIC si a regulamentelor
3.3. Actiunile corective sunt documentate in Planul de
actiuni in conformitate cu cerintele specificate de OIC si de
legislatia in vigoare
3.4. Planul de acţiuni este remis către OIC spre aprobare
3.5. planul de actiuni corective este aplicat conform planului

- Metode si mijloace de
efectuare a inspectiei
- Metode de elaborarea a
planurilor de actiuni corective
- Actiuni corective– principii de
corectare si stingere

Gama de variabile:
Legislatia si regulamentele in vigoare pentru productia, procesarea, comertul cu produsele ecologice
Standarde de certificare: Reg 2092/91, Demeter, NOP, JAS, IFOAM, standarde private
Metode de informare Participarea la seminarii, cursuri de instruire si zile deschise in ferme care practica agricultura ecologica
Conversia: o perioadă de 2-3 ani de trecere de la agricultura convenţională la cea ecologică în care se consumă rezervele de substanţe chimice folosite în
agricultura convenţională.
Culturile se realizează după tehnologie ecologică însă nu pot fi certificate ca produse ecologice.
Spaţii pentru produse ecologice: - ecologizate cu tratamente termice sau cu substanţe autorizate, - special amenajate numai pentru produse ecologice,
Certificare: o atestare scrisă din care rezultă că produsele agroalimentare ecologice sunt conforme cu metodele folosite în agricultura ecologică
Organisme autorizzate/acreditate pentru inspectie si certificare: orice persoană fizică sau juridică autorizată/ screditata de Ministerul Agriculturii Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale (MAPDR) prin Autoritatea cu atributii in domeniu
Documentaţia necesară certificării: - buletine de analiză pentru sol, produse, - certificat de proprietate, - documente de autenticitate (soiuri, produse folosite), documente care atestă nivelul pregătirii profesionale
Documente specifice Fisa de inregistrare, Plan de conversie, plan parcelar, plan de rotatie a culturilor, documente de inregistrare a activitatii fermei, planuri
descriptive ale fermei si a activitatilor desfasurate in ferma inainte de inceperea conversiei, planul de actiuni corective, raportul de inspectie, etc
In functie de specificul fermei poate dura de la o zi la o saptamina,
Timpul de efectuare a inspectiei: in functie de culturi si de momentele alese de organismul de inspectie si certificare
In functie de neconformitatile identificate care pot tine de: Sistemul si tehnologia de productie, managementul fermei, sectorul zootehnic (bunastarea animalelor,
sistemul de crestere si intretinere, etc)
Tehnici de evaluare recomandate:
- Observare directă în condiţii de muncă reale
- Test oral
- Rapoarte din partea altor persoane
- Portofoliu de dovezi (realizări anterioare)
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Calificare asociată standardului ocupaţional:
OPERATOR IN FERME ECOLOGICE MIXTE

Titlul calificării 3:

Codul

LUCRATOR IN FERME ECOLOGICE VEGETALE CULTURI IN
CAMP

Titlul unităţii 3: Aplicarea procedurilor de calitate
Unităţi obligatorii (cheie)
Titlul unităţii 1: Comunicare în limba maternă
Titlul unităţii 2: Competenţa de a învăţa
Titlul unităţii 3: Competenţe sociale şi civice
Unităţi opţionale
Titlul unitatii 1: Comunicare în limbi straine
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Codul

2
Nivel
2
2
2
3
3

2
2
2

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

Nivelul calificării
Unităţi obligatorii (specifice)
Titlul unităţii 1: Pregătirea terenului pentru înfiinţarea
culturilor ecologice în câmp
Titlul unităţii 2: Înfiinţarea culturilor de câmp cu tehnologie
ecologică
Titlul unităţii 3: Executarea lucrărilor comune de întreţinere
a plantelor de câmp ecologice
Titlul unităţii 4: Aplicarea tratamentelor de combatere
bolilor si dăunătorilor
Titlul unităţii 5: Recoltarea producţiilor culturilor de câmp
ecologice
Unităţi obligatorii (generale)
Titlul unităţii 1: Aplicarea prevederilor legale referitoare la
sănătatea şi securitatea în muncă şi în situaţii de urgenţă
Titlul unităţii 2: Aplicarea normelor de protecţie a mediului

Descrierea calificării
Scopul şi motivaţia calificării
Calificarea de lucrător in ferme ecologice vegetale in câmp este necesara desfasurarii activităţii în
ferme ecologice vegetale care au în componenţă sectoare de cultură în câmp si care cultiva plante
cerealiere, plante oleaginoase, plante tehnice si furajere.
Lucrătorul în ferma ecologică vegetala este o persoană care executa instrucţiunile operatorului, prin
punerea in aplicare a metodelor de producţie ecologică.
Motivaţia dezvoltării acestei calificări este data de faptul ca agricultura ecologica si consumul de
produse ecologice înregistrează o creştere continua, cu un trend exploziv.
De aceea operatorii care doresc sa înceapă o activitate in domeniul agriculturii ecologice trebuie sa
recurgă la forţa de munca calificata, care sa cunoască principiile de baza referitoare la agricultura
ecologica si care sa respecte cerinţele specifice legate de principiile si tehnicile de producţie
ecologica.
Calificarea presupune competenţele necesare pregătiri terenului, infiintarii culturilor in câmp,
executării lucrărilor comune, aplicării tratamentelor si recoltării producţiilor ecologice.
Cunoştinţele precerute/ Condiţii de acces/ Ruta de progres
Lucrătorul in ferme vegetale ecologice in câmp trebuie sa cunoască elementele specifice culturii
agricole pentru fiecare specie si metodele de lucru aplicabile permise. Trebuie sa fie capabil sa
folosească echipamente specifice agriculturii, si sa detina capacitate si rezistenta la eforturi
prelungite.
 Sistemul de cultură
 Mecanizarea în agricultura ecologica
 Administrarea mecanizată a îngrăşămintelor organice
 Lucrările de pregătire a solului
 Modelarea terenului
 Metode de însămânţare a culturilor
 Lucrări de întreţinere a culturilor
 Utilaje folosite la întreţinerea culturilor
 Scheme de lucru în executarea lucrărilor de întreţinere
 Lucrări speciale aplicate plantelor
 Momente optime de recoltare a culturilor ecologice
 Tehnici de recoltare
 Echipamente de recoltare mecanizată
 Stocarea produselor
 Spaţii de depozitare a produselor
 Momente optime de recoltare
Este ştiut faptul ca activitatea in ferme ecologice, presupune de cele mai multe ori, mai multa munca
manuala decât in fermele convenţionale.
Explicarea regulilor calificării
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În cazul în care o persoană îşi însuşeşte în întregime cerinţele acestei calificări, poate obţine un
certificat de calificare recunoscut la nivel naţional
Comparabilitate internaţională
Nu este cazul.
Cerinţele legislative specifice
ORDIN nr. 688 din 09.08.2007 pentru aprobarea Regulilor privind organizarea sistemului de
inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare şi de supraveghere a
activităţii organismelor de control
ORDIN nr. 219 din 21.03.2007 pentru aprobarea Regulilor privind înregistrarea operatorilor în
agricultura ecologica.
ORDIN nr. 317/190 din 11 mai 2006 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul
ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Consumatorilor nr. 417/110/2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea
produselor agroalimentare ecologice.
REGULAMENTUL (CE) NR. 834/2007 AL CONSILIULUI din 28 iunie 2007 privind productia
ecologica si etichetarea produselor ecologice, precum si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.
2092/91.
Documente eliberate de Organisme de reglementare
Nu este cazul.
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Calificare asociată standardului ocupaţional:
OPERATOR IN FERME ECOLOGICE MIXTE
Titlul calificării 1:
OPERATOR IN FERME ECOLOGICE MIXTE

Titlul unităţii 5: Înfiinţarea culturilor de câmp cu tehnologie
ecologică
Titlul unităţii 6: Executarea lucrărilor comune de întreţinere
a plantelor de câmp ecologice
Titlul unităţii 7: Aplicarea tratamentelor pentru combaterea
bolilor şi dăunătorilor
Titlul unităţii 8: Recoltarea producţiilor culturilor de câmp
ecologice
Titlul unităţii 9: Aplicarea tehnologiei pentru cultura
plantelor horticole in condiţii ecologice
Titlul unităţii 10: Creşterea animalelor în condiţii ecologice
Titlul unităţii 11: Efectuarea activitatilor specifice pentru
certificare in Agricultura Ecologica
Unităţi obligatorii (generale)
Titlul unităţii 1: Aplicarea prevederilor legale referitoare la
sănătatea şi securitatea în muncă şi în situaţii de urgenţă
Titlul unităţii 2: Aplicarea normelor de protecţie a mediului
Titlul unităţii 3: Aplicarea procedurilor de calitate
Unităţi obligatorii (cheie)
Titlul unităţii 1: Comunicare în limba maternă
Titlul unităţii 2: Competenţa de a învăţa
Titlul unităţii 3: Competenţe sociale şi civice
Unităţi opţionale
Titlul unitatii 1: Comunicare în limbi straine

Codul

3
Nivel

Credite

2
3
2
2
2
2
3
3
3
3
3

2
2
2

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

Nivelul calificării
Unităţi obligatorii (specifice)
Titlul unităţii 1: Aprovizionarea cu materii prime şi
materiale specifice
Titlul unităţii 2: Organizarea suprafeţelor agricole şi a
structurii de cultură la nivelul unităţii
Titlul unităţii 3: Pregătirea terenului pentru înfiinţarea
culturilor ecologice în câmp
Titlul unităţii 4: Fertilizarea culturilor de câmp ecologice

Codul

Descrierea calificării
Scopul şi motivaţia calificării
Calificarea de operator in ferme ecologice mixte este necesara desfasurarii activităţii în ferme
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ecologice mixte care au în componenţă sectoare de cultură în câmp si cultura horticolă precum si un
sector de producţie zootehnic.
Operatorul în ferma ecologică mixta este o persoană care coordonează şi aplică metodele de
producţie ecologică cu scopul final de a dezvolta o fermă care să poată produce alimente ecologice,
astfel încât să se realizeze o continuitate şi durabilitate atât pentru mediu cât şi pentru nivelul de trai
al fermierului.
Operatorul ecologic in ferme mixte, trebuie sa fie o persoana foarte bine informata si in permanenta
legătura cu tot ceea ce este nou in domeniu. Sectorul zootehnic ecologic este unul din elementele
necesare, in măsura in care acest lucru este posibil. O ferma ecologica mixta este considerata o
unitate de producţie care in mare parte poate susţine o producţie constanta la un nivel satisfăcător
din punct de vedere economic, fara cheltuieli pentru materiale exterioare.
Informaţiile din domeniul agriculturii ecologice se pot accesa prin mai multe canale de informare:
internet, literatura de specialitate, participare la seminarii si mese rotunde de instruire, participare la
zile deschise in ferme similare.
Motivaţia dezvoltării acestei calificări este data de faptul ca agricultura ecologica si consumul de
produse ecologice înregistrează o creştere continua, cu un trend exploziv. De aceea fermierii care
doresc a începe o activitate in domeniul agriculturii ecologice trebuie sa parcurgă si sa isi insuseasca
toate cerinţele specifice legate de principiile si tehnicile de producţie ecologica atât in sectorul
vegetal cat si in sectorul zootehnic.
Cunoştinţele precerute/ Condiţii de acces/ Ruta de progres
Cunoştinţele necesare precerute care se presupune că trebuie să fie dobândite anterior sunt
menţionate în standardul ocupaţional pentru fiecare unitate de competenţă adecvat regulilor de
combinare, după cum urmează:
 Necesarul de seminţe
 Tipuri şi cantitatea de îngrăşăminte organice necesare
 Tipuri de substanţe ecologice de prevenire şi combatere a dăunătorilor
 Necesarul de furaje provenite de la furnizori externi
 Structura culturilor ecologice
 Sistemul de cultură
 Tipuri de asolament
 Tipuri de amendamente în cultura ecologica
 Mecanizarea în agricultura ecologica
 Tipuri de soiuri şi hibrizi
 Necesarul de consum substanţe nutritive pentru diferite culturi
 Doze de îngrăşăminte organice
 Administrarea mecanizată a îngrăşămintelor organice
 Lucrările de pregătire a solului
 Momentul executării arăturii de bază pentru culturile de baza
 Parametrii tehnici ai arăturii de calitate
 Îngrăşăminte permise folosite in agricultura ecologica şi momente optime de
administrare
 Fertilizarea fazială a culturilor
 Metode de aplicare a îngrăşămintelor in agricultura
 Modelarea terenului
 Metode de însămânţare a culturilor
 Norme de calitate a răsadurilor
Q AGR 11-1, 2/4






















Tipuri de semănători folosite
Lucrări de întreţinere a culturilor
Utilaje folosite la întreţinerea culturilor
Scheme de lucru în executarea lucrărilor de întreţinere
Metode de identificare a gradului de îmburuienare
Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor
Udarea legumelor după semănat / plantat
Norme de udare în \
Densitatea culturilor
Fertilizarea fazială a
Lucrări speciale aplicate plantelor
Momente optime de recoltare a culturilor ecologice
Tehnici de recoltare
Echipamente de recoltare mecanizată
Metode de desfiinţare a culturilor după recoltare
Destinaţia resturilor vegetale din grădinile
Standarde de calitate a produselor
Stocarea produselor
Spaţii de depozitare a produselor
Momente optime de recoltare

Activitatea de producţie ecologica in ferme mixte este una complexa ce necesita cunoştinţe solide de
agronomie, pedologie, fiziologia plantelor. Pentru sectorul zootehnic este foarte important a se
cunoaşte in amănunt modul in care animalele se manifesta in anumite condiţii de stres, modul in
care se poate atinge „bunăstarea animalelor”. In sectorul zootehnic fermierul trebuie sa cunoască
următoarele:
-

specii de animale

-

cerinţele acestora fata de condiţiile de viata

-

tipuri de adăposturi

-

furajarea si planul de furajare pentru fiecare specie

Din punct de vedere a utilizării metodelor, mijloacelor uneltelor si tehnicilor din agricultura,
operatorul in ferme ecologice mixte trebuie sa dovedească cunoştinţe referitoare la folosirea
uneltelor si echipamentelor specifice din agricultura si zootehnie
Pe lingă aceste cunoştinţe, operatorul in ferme ecologice vegetale trebuie sa cunoască si sa
folosească documente, sa poata sa se exprime corect, concret si concis atât in scris cat si verbal.
Este preferabil ca operatorul din ferme ecologice vegetale sa cunoască cel puţin o limba străina de
circulaţie internaţionala, acest lucru fiind cerut de specificul pieţei de produse ecologice (clienti
externi din tari membre si ne-membre).
Explicarea regulilor calificării
În cazul în care o persoană îşi însuşeşte în întregime cerinţele acestei calificări, poate obţine un
certificat de calificare recunoscut la nivel naţional
Comparabilitate internaţională
Nu este cazul.
Cerinţele legislative specifice
ORDIN nr. 688 din 09.08.2007 pentru aprobarea Regulilor privind organizarea sistemului de
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inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare şi de supraveghere a
activităţii organismelor de control
ORDIN nr. 219 din 21.03.2007 pentru aprobarea Regulilor privind înregistrarea operatorilor în
agricultura ecologica.
ORDIN nr. 317/190 din 11 mai 2006 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul
ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Consumatorilor nr. 417/110/2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea
produselor agroalimentare ecologice.
REGULAMENTUL (CE) NR. 834/2007 AL CONSILIULUI din 28 iunie 2007 privind productia
ecologica si etichetarea produselor ecologice, precum si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.
2092/91
Documente eliberate de Organisme de reglementare
Nu este cazul.
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Calificare asociată standardului ocupaţional:
OPERATOR IN FERME ECOLOGICE MIXTE
Titlul calificării 2:

Codul

OPERATOR IN FERME ECOLOGICE VEGETALE

Titlul unităţii 5: Înfiinţarea culturilor de câmp cu tehnologie
ecologică
Titlul unităţii 6: Executarea lucrărilor comune de întreţinere
a plantelor de câmp ecologice
Titlul unităţii 7: Aplicarea tratamentelor de combatere boli
si dăunători
Titlul unităţii 8: Recoltarea producţiilor culturilor de câmp
ecologice
Titlul unităţii 9: Aplicarea tehnologiei pentru cultura
plantelor horticole in condiţii ecologice
Titlul unităţii 10: Efectuarea activitatilor specifice pentru
certificare in Agricultura Ecologica
Unităţi obligatorii (generale)
Titlul unităţii 1: Aplicarea prevederilor legale referitoare la
sănătatea şi securitatea în muncă şi în situaţii de urgenţă
Titlul unităţii 2: Aplicarea normelor de protecţie a mediului
Titlul unităţii 3: Aplicarea procedurilor de calitate
Unităţi obligatorii (cheie)
Titlul unităţii 1: Comunicare în limba maternă
Titlul unităţii 2: Competenţa de a învăţa
Titlul unităţii 3: Competenţe sociale şi civice
Unităţi opţionale
Titlul unitatii 1: Comunicare în limbi straine

Q AGR 11-2, 1/4

Codul

3
Nivel
2
3
2
2
2
2
3
3
3
3

2
2
2

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

Nivelul calificării
Unităţi obligatorii (specifice)
Titlul unităţii 1: Aprovizionarea cu materii prime şi
materiale specifice
Titlul unităţii 2: Organizarea suprafeţelor agricole şi a
structurii de cultură la nivelul unităţii
Titlul unităţii 3: Pregătirea terenului pentru înfiinţarea
culturilor ecologice în câmp
Titlul unităţii 4: Fertilizarea culturilor de câmp ecologice

Descrierea calificării
Scopul şi motivaţia calificării
Calificarea de operator in ferme ecologice vegetale este necesara desfasurarii activităţii în ferme
ecologice vegetale care au în componenţă sectoare de cultură în câmp si cultura horticolă.
Operatorul în ferma ecologică vegetala este o persoană care coordonează şi aplică metodele de
producţie ecologică cu scopul final de a dezvolta o fermă care să poată produce alimente ecologice,
astfel încât să se realizeze o continuitate şi durabilitate atât pentru mediu cât şi pentru nivelul de trai
al fermierului.
Operatorul ecologic trebuie sa fie un fermier foarte bine informat si in permanenta legătura cu tot
ceea ce este nou in domeniu. Informaţiile din domeniul agriculturii ecologice se pot accesa prin mai
multe canale de informare: internet, literatura de specialitate, participare la seminarii si mese rotunde
de instruire, participare la zile deschise in ferme similare.
Motivaţia dezvoltării acestei calificări este data de faptul ca agricultura ecologica si consumul de
produse ecologice înregistrează o creştere continua, cu un trend exploziv. De aceea fermierii care
doresc a incepe o activitate in domeniul agriculturii ecologice trebuie sa parcurgă si sa isi insuseasca
toate cerinţele specifice legate de principiile si tehnicile de producţie ecologica.
Ocupaţia presupune competenţele necesare executării lucrărilor de fertilizare şi combaterii
dăunătorilor cu produse naturale nepoluante, întreţinerii culturilor, recoltării şi valorificării
producţiilor principale şi secundare, după tehnologie ecologică.
Cunoştinţele precerute/ Condiţii de acces/ Ruta de progres
Activitatea de producţie ecologica este una complexa ce necesita cunoştinţe solide de agronomie,
pedologie, fiziologia plantelor, folosirea uneltelor si echipamentelor specifice din agricultura,
capacitate de concentrare si de acumulare de informaţii.
Cunoştinţele necesare precerute care se presupune că trebuie să fie dobândite anterior sunt
menţionate în standardul ocupaţional pentru fiecare unitate de competenţă adecvat regulilor de
combinare, după cum urmează:
 Necesarul de seminţe
 Tipuri şi cantitatea de îngrăşăminte organice necesare
 Tipuri de substanţe ecologice de prevenire şi combatere a dăunătorilor
 Necesarul de furaje provenite de la furnizori externi
 Structura culturilor ecologice
 Sistemul de cultură
 Tipuri de asolament
 Tipuri de amendamente în cultura ecologica
 Mecanizarea în agricultura ecologica
 Tipuri de soiuri şi hibrizi
 Necesarul de consum substanţe nutritive pentru diferite culturi
 Doze de îngrăşăminte organice
 Administrarea mecanizată a îngrăşămintelor organice
 Lucrările de pregătire a solului
 Momentul executării arăturii de bază pentru culturile de baza
 Parametrii tehnici ai arăturii de calitate
 Îngrăşăminte permise folosite in agricultura ecologica şi momente optime de
administrare
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Fertilizarea fazială a culturilor
Metode de aplicare a îngrăşămintelor in agricultura
Modelarea terenului
Metode de însămânţare a culturilor
Norme de calitate a răsadurilor
Tipuri de semănători folosite
Lucrări de întreţinere a culturilor
Utilaje folosite la întreţinerea culturilor
Scheme de lucru în executarea lucrărilor de întreţinere
Metode de identificare a gradului de îmburuienare
Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor
Udarea legumelor după semănat / plantat
Norme de udare în \
Densitatea culturilor
Fertilizarea fazială a
Lucrări speciale aplicate plantelor
Momente optime de recoltare a culturilor ecologice
Tehnici de recoltare
Echipamente de recoltare mecanizată
Metode de desfiinţare a culturilor după recoltare
Destinaţia resturilor vegetale din grădinile
Standarde de calitate a produselor
Stocarea produselor
Spaţii de depozitare a produselor
Momente optime de recoltare

Pe lingă aceste cunoştinţe, operatorul in ferme ecologice vegetale trebuie sa cunoască si sa
folosească documente, sa poată sa se exprime corect, concret si concis atât in scris cat si verbal.
Este preferabil ca operatorul din ferme ecologice vegetale sa cunoască cel puţin o limba străina de
circulaţie internaţionala, acest lucru fiind cerut de specificul pieţei de produse ecologice (clienţi
externi din tari membre si ne-membre).
Explicarea regulilor calificării
În cazul în care o persoană îşi însuşeşte în întregime cerinţele acestei calificări, poate obţine un
certificat de calificare recunoscut la nivel naţional
Comparabilitate internaţională
Nu este cazul.
Cerinţele legislative specifice
ORDIN nr. 688 din 09.08.2007 pentru aprobarea Regulilor privind organizarea sistemului de
inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare şi de supraveghere a
activităţii organismelor de control
ORDIN nr. 219 din 21.03.2007 pentru aprobarea Regulilor privind înregistrarea operatorilor în
agricultura ecologica.
ORDIN nr. 317/190 din 11 mai 2006 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul
ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Consumatorilor nr. 417/110/2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea
produselor agroalimentare ecologice.
REGULAMENTUL (CE) NR. 834/2007 AL CONSILIULUI din 28 iunie 2007 privind productia
ecologica si etichetarea produselor ecologice, precum si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.
2092/91
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Documente eliberate de Organisme de reglementare
Nu este cazul.
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