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Piscicultor
Descrierea ocupaţiei
Standardul se aplicã lucrãtorilor ce desfãsoarã activitãti în fermele de productie piscicolã.
Aria de competentã a lucrãtorilor din acest domeniu se extinde si asupra protectiei mediului si sigurantei
produselor alimentare.
Piscicultorul trebuie sã cunoascã tehnologiile de reproducere si crestere a speciilor de peste si sã
manifeste o atractie deosebitã cãtre aceastã meserie.
Piscicultorul trebuie sã aibã un simt foarte dezvoltat al lucrului în echipã si sã poatã lua decizii rapide în
activitatea sa. Din cauza faptului cã aceastã meserie se executã în mediu descoperit si este strâns legatã de
actiunea mediului, acesta trebuie sã previzioneze modificãrile climatice si de mediu si sã adopte mãsuri în
consecintã.
Activitatea piscicultorului se desfãsoarã în cadrul fermelor iar aceastã activitate presupune o bunã
organizare si gospodãrire a bunurilor existente în cadrul fermei. De asemenea trebuie sã aibã initiativã si
sã fie operativ în rezolvarea sarcinilor pe care le are.
Standardul a fost elaborat pe baza datelor culese în cadrul unitãtii pilot SC Pesconi (Ferma piscicolã
COSTEIU) - Buzãu.

Piscicultor
UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ
Domeniile de competenţă

Unităţile de competenţă

Administraţie

Asigurarea materialelor necesare derulării activităţii
Completarea documentelor în secţiile de producţie

Competenţe generale la locul de muncă

Aplicarea NPM şi NPSI
Asigurarea condiţiilor igienico - sanitare
Desfăşurarea activităţii în echipă
Prevenirea poluării mediului

Planificare

Planificarea activităţii proprii

Producţie

Asigurarea condiţiilor de dezvoltare a puietului de peşte
Controlul, depistarea şi tratarea bolilor
Creşterea puietului de peşte
Furajarea peştelui
Întreţinerea instalaţiilor de alimentare / evacuare apă
Pregătirea peştelui pentru livrare
Reproducerea artificială
Reproducerea naturală dirijată
Selecţia reproducătorilor
Transportul de peşte / puiet de peşte

Asigurarea materialelor necesare derulării activităţii

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Stabilirea necesarului de materiale

CRITERII DE REALIZARE
3.5. Necesarul de materiale se stabileşte in functie de specificul lucrarilor.

3.6. Necesarul de materiale se stabileşte in functie de stocurile existente.
3.7. Completarea stocurilor se face in funcţie de planificarea activităţilor
productive.

4. Controlul ăi recepţia materialelor

3.8. Programul de aprovizionare se face in timp util pentru completarea
4.1. Controlul se face vizual in vederea identificarii şi eliminarii
materialelor necorespunzătoare.
4.2. Receptia se face prin verificarea cantitatii şi tipurilor de materiale
conform comenzii de aprovizionare.

5. Manipularea şi depozitarea
materialelor

4.3. Materialele sunt verificate din punct de vedere al calitatii şi perioadei
de garanţie.
5.1. Manipularea materialelor se face cu mijloace adecvate pentru a se
preveni deteriorarea sau pierderea acestora.
5.2. Depozitarea se face in spaţii destinate special acestor materiale
5.3. Depozitarea se face pe compartimente marcate pentru a se asigura o
identificare rapidă.
5.4. Spaţiile de depozitare vor fi asigurate împotriva deteriorării
materialelor, incendiilor şi a efractiei

Gama de variabile
Unitatea se aplică ocupaţiilor:
Preparator semiconserve din peşte;
Pescar;
Piscicultor.
Materiale folosite:
Ingrediente;
Ambalaje
Furaje
îngrăşăminte chimice şi organice;
Amendamente;
Substanţele dezinfectante
Aţe şi plase de pescuit
Materiale pentru protecţie (cizme, şorţuri, salopete, mănuşi, ş.a.)
Altele
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe:
Consumuri specifice;
Manipularea şi depozitarea materialelor
Condiţii de mediu privind depozitarea
La evaluare se urmăreşte:
Modul in care este identificat şi asigurat stocul;
Modul in care sunt recepţionate materialele
Modul de depozitare

Completarea documentelor în secţiile de producţie

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. 1. Identificarea datelor

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Datele sunt identificate in funcţie de specificul activităţii.

2. Întocmirea documentelor

1.2. Datele sunt selecţionate cu atenţie in funcţie de tipul documentului ce
urmează a fi completat.
2.1. Documentele sunt întocmite corect in funcţie de specificul operaţiei.
2.2. Documentele se întocmesc folosind un limbaj specific.
2.3. Documentele sunt întocmite la termenele impuse.

3. Circulaţia documentelor

3.1. Circulaţia documentelor intre diversele puncte de lucru se face
operativ.
3.2. Documentele specifice se păstrează corespunzător.
3.3. Documentele se predau eşalonului superior la încheierea ciclului de
producţie.

Gama de variabile
Unitatea se aplică ocupaţiilor:
Preparator semiconserve din peşte;
Pescar;
Piscicultor.
Tipuri de documente:
Bonuri de primire / predare;
Note de recepţie
Evidenţe consumuri
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe:
Tipuri de documente utilizate in producţie
La evaluare se va urmări :
Întocmirea corecta a documentelor;
Transmiterea acestora in timp util.

Aplicarea NPM şi NPSI

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. 1. Aplicarea normelor de protecţia
muncii

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Toate activitatile se desfaşoara cu respectarea permanenta a
normelor de protecţia muncii.
1.2. Normele de protectia muncii sunt însuşite prin participarea la
instructaje periodice.
1.3. Însuşirea normelor de protectia muncii este atestata prin fişa
individuală de instructaj.
1.4. Deficienţele constatate in aplicarea normelor de protecţia muncii
sunt identificate şi eliminate cu urgenta maxima.

2. Aplicarea normelor de prevenirea şi
stingerea incendiilor

1.5. Echipamentul de protectie individuala va fi întretinut, utilizat şi
păstrat cu responsabilitate in conformitate cu prevederile in vigoare.
2.1. Normele şi modul de utilizare a mijloacelor de prevenire şi stingerea
incendiilor sunt însuşite prin instructaje şi aplicatii practice.
2.2. Toate lucrările sunt efectuate cu respectarea normelor de prevenire
şi stingere a incendiilor.
2.3. Starea tehnică a echipamentului de stingere a incendiului este
verificată periodic.

3. Acţionarea in vederea limitării
situaţiilor de risc

2.4. Dispozitivele şi materialele de PSI sunt utilizate, întretinute şi
păstrate conform regulamentelor in vigoare
3.1. Situaţiile critice sunt identificate permanent pe toată durata
desfaşurarii activitatilor lucrative.
3.2. In cazul situaţiilor de risc se vor lua măsuri prompte de înlăturare a
pericolului.

4. Aplicarea măsurilor de urgenţă şi
evacuare

3.3. Pericolele identificate care depaşesc nivelul de competenta a
lucrătorului vor fi raportate factorilor responsabili.
4.1. Măsurile de urgenţă in cazul accidentelor de muncă sunt aplicate cu
rapiditate şi luciditate.
4.2. Evacuarea personalului aflat in situaţii critice se face conform unui
plan prestabilit.
4.3. Avertizarea personalului cu privire la pericole, se face cu mijloacele
din dotare (acustic sau optic).
4.4. Accidentul de muncă este raportat in cel mai scurt timp conform
reglementărilor de la locul de muncă.

Gama de variabile
Unitatea se aplică ocupaţiilor:
Preparator semiconserve din peşte;
Pescar;
Piscicultor.
Echipamentul de protecţie individual este specific fiecărui loc de muncă
Materiale şi echipamente de stingerea incendiilor:
Instalaţii automate de detectare şi stingerea incendiilor de pe navele de pescuit
Extinctoare chimice sau cu zăpadă carbonică
Guri de incendiu
Nisip, găleţi, lopeţi etc.
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe:
Norme de protecţia muncii şi PSI specifice fiecărui loc de muncă
Norme de tehnica securităţii muncii privind instalaţiile şi echipamentele electrice
Mijloace individuale de protecţie
Norme de prevenire şi combatere a incendiilor
La evaluare se urmăreşte:
Modul in care sunt însuşite şi aplicate normele de protecţia muncii şi normele de prevenire şi stingere a
incendiilor, specifice fiecărui loc de muncă.
Evaluarea se face prin simulări de situaţii critice.

Asigurarea condiţiilor igienico - sanitare

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Urmărirea realizării igienizării
generale şi a curăţeniei în spaţiile de
lucru

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Igienizarea locului de muncă se face în conformitate cu prevederile
Ministerului Sanatatii şi a normelor de igiena din industria alimentara.
1.2. Igienizarea se face cu materiale şi substante specifice pentru fiecare
loc de muncă.
1.3. Igienizarea se face periodic sau de câte ori apar situaţii deosebite din
punct de vedere sanitar.

2. Verificarea îndeplinirii condiţiilor
privind igiena individuală şi starea de
sănătate a personalului

1.4. Curăţirea spaţiilor de lucru se face ori de câte ori este nevoie pentru a
se asigura condiţii de igienă maximă.
2.1. Verificarea condiţiilor de igienă se face prin autocontrol permanent
şi periodic de catre personalul ierarhic superior.
2.2. Abaterile de la normele de igiena sunt remediate prompt şi eficient.
2.3. Problemele de sănătate ce pun în pericol siguranţa produselor
alimentare vor fi comunicate superiorilor pentru a se lua măsuri în
consecinţă.

Gama de variabile
Unitatea se aplică ocupaţiilor :
pescar,
piscicultor,
preparator semiconserve din peşte
Materiale de igienizare:
Clorură de var
Soluţii de hipocloruri
Materiale textile
Apă,
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe:
Norme de igienă generală şi igienă specifică fiecărui loc de muncă
La evaluare se va urmări aplicarea şi respectarea în totalitate a normelor igienico-sanitare pentru fiecare loc de

Desfăşurarea activităţii în echipă

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. 1. Stabilirea sarcinilor in cadrul
echipei.

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Sarcinile şi competentele sunt definite in baza schemei de organizare
a societăţii.
1.2. Sarcinile individuale sunt stabilite in conformitate cu sarcina echipei
şi dispozitia şefului de echipa.
1.3. Sarcinile individuale se stabilesc in functie de specificul activitatii şi
repartizate precis personalului din cadrul echipei.

2. Participarea la îndeplinirea sarcinii
echipei

1.4. Stabilirea sarcinilor se face cu claritate şi la timp pentru fiecare
membru component al echipei.
2.1. Sarcina echipei este îndeplinita printr-un mod de actiune acceptat şi
respectat de toţi membrii echipei.
2.2. Sarcinile individuale sunt îndeplinite la indicatorii impuşi de echipa.
2.3. Verificarea îndeplinirii sarcinilor se face periodic sau la sfârşitul
programului de lucru, de catre şeful echipei.
2.4. Munca in cadrul echipei se face cu respectarea raporturilor ierarhice
in cadrul echipei şi a drepturilor tuturor membrilor echipei.

Gama de variabile
Unitatea se aplică ocupaţiilor:
Preparator semiconserve din peşte;
Pescar;
Piscicultor.
Echipe: pescari, piscicultori, de procesare peşte, de întreţinere, ambalatori, transport intern
Indicatori impuşi:
Calitatea lucrărilor;
Consumuri specifice;
Norme de timp
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe:
Atribuţii de serviciu
Autorizaţii de lucru
Componenţa echipei
Schema organizatorică şi raporturile ierarhice şi funcţionale
La evaluare se urmăreşte:
Capacitatea de organizare a activităţii echipei;
Capacitatea de colaborare cu ceilalţi membrii ai echipei

Prevenirea poluării mediului

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. 1. Colectarea deşeurilor

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Deşeurile sunt colectate in timp util pentru preîntâmpinarea
infestării locului de munca.
1.2. Colectarea deşeurilor se face in recipiente speciale.

2. Depozitarea deşeurilor

1.3. Deşeurile sunt colectate in totalitate
2.1. Depozitarea deşeurilor se face in spatii special amenajate.
2.2. Depistarea deşeurilor se face pe perioade predeterminate conform
instrucţiunilor de lucru.
2.3. Depozitarea deşeurilor se face astfel încât sa permita accesarea
uşoara a mijloacelor de transport

Gama de variabile

Unitatea se aplică la ocupaţiile:
Preparator semiconserve
Piscicultor
Pescar
Agenţi poluanţi:
Substanţe toxice
Deşeuri de peşte
Deşeuri menajere
Recipiente de colectare: bidoane, saci de polietilena
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe:
Condiţii de colectare şi depozitare a deşeurilor rezultate in urma procesării peştelui
Condiţii igienico-sanitare

La evaluare se urmăreşte:
Modul in care sunt colectate şi depozitate deşeurile pentru prevenirea poluării mediului ambiant şi respectarea
normelor de igienă la locul de muncă.

Planificarea activităţii proprii

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. 1. Identificarea obiectivelor

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Sarcinile sunt analizate cu atenţie pentru evaluarea corecta a
posibilităţilor de realizare la termen.
1.2. Obiectivele sunt identificate corect in funcţie de specificul activităţii
prestate.
1.3. Identificarea lucrărilor se face in scopul stabilirii etapelor de realizare
la termenul final.

1.4. Etapele de derulare a activităţii sunt identificate corect in funcţie de
importanta lor in procesul de prelucrare
2. Întocmirea programului de derulare a 2.1. Programul se stabileşte având în vedere etapele de desfaşurare a
activităţii
activităţii.
2.2. Programul se stabileşte în functie de normele de timp pentru fiecare
operaţie în parte.
2.3. Programul este întocmit astfel încât să se încadreze în termenele
impuse.
2.4. Întocmirea programului se face ţinând cont de planificarea existentă
la eşalonul superior

3. Verificarea şi întocmirea

2.5. Programul întocmit va avea în vedere şi eventualele situatii
neprevăzute ce pot apare pe parcurs.
3.1. Verificarea programului se face periodic pentru a se asigura
încadrarea în termenele propuse.
3.2. Programul este revizuit ori de cate ori apar situaţii neprevăzute în
derularea activităţii.
3.3. Termenele revizuite sunt corelate permanent pentru toate etapele de
realizare.

Gama de variabile
Unitatea se aplica ocupaţiilor:
- preparator semiconserve din peşte,
- pescar
- piscicultor
Planificarea activităţii este necesara tuturor lucrărilor specifice ocupaţiei menţionate
Activităţi planificate:
Recepţionarea peştelui
Pregătirea primara a peştelui
Prepararea semiconservelor
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe:
Etape de realizare a semiconservelor
Norme de timp specifice fiecărei activităţi
La evaluare se va urmări capacitatea de a aprecia corect lucrările de executat in vederea finalizării in termen a
acestora.

Asigurarea condiţiilor de dezvoltare a puietului de peşte

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Identificarea bazinelor şi spaţiilor de
reproducere şi dezvoltare

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Bazinele şi spatiile sunt identificate în functie de obtinerea şi
dezvoltarea puietului de peşte.
1.2. Spaţiile sunt selectate în funcţie de disponibilităţile existente în
fiecare unitate piscicolă.
1.3. Spaţiile (bazinele) trebuie să asigure condiţii optime pentru
reproducere şi dezvoltare (suprafata, adâncime, calitatea apei)

2. Curăţirea şi întreţinerea bazinelor şi
spaţiilor de reproducere şi dezvoltare

1.4. Spatiile sunt identificate în functie de specie, rasa, destinatia peştelui
şi plan de productie.
2.1. Curăţirea bazinelor de reproducere se face înainte de inundarea cu apă
a acestora.
2.2. Curatirea bazinelor de creştere se face în functie de posibilitatile
existente în cadrul societăţii.
2.3. Curatirea şi întretinerea bazinelor se face cu utilaje şi unelte specifice
acestei activităţi.
2.4. Curăţirea se face preventiv în scopul asigurării condiţiilor optime de
creştere şi dezvoltare a peştelui.

Gama de variabile
Unitatea se aplică ocupaţiei : piscicultor
Bazine de reproducere şi dezvoltare:
Bazine piscicole amenajate
Iazuri
Lacuri de acumulare
Etape de dezvoltare la peşte
larvă;
alevin;
pui predezvoltaţi
puiet vara 1
puiet vara 2, 3
Lucrări de curăţire şi întreţinere:
Cosiri de suprafaţă
Cosiri de perimetru
Curăţiri de vegetaţie
Întreţinerea digurilor şi lucrărilor de artă
Unelte şi utilaje pentru întreţinere:
Bărci;
Lopeţi, greble;
Coase;
Cositori mecanice
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe:
Tipuri de bazine piscicole;
Tehnologii de reproducere şi creştere în sistem furajat şi nefurajat
La evaluare se va urmări modul în care sunt asigurate condiţiile de reproducere şi dezvoltare a peştelui într-o fermă
piscicolă.

Controlul, depistarea şi tratarea bolilor

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Identificarea corectă a bolilor

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Identificarea se face prin vizualizare urmărindu-se comportamentul
peştelui.
1.2. Identificarea se face prin pescuit de control în vederea efectuării
analizelor de laborator.

2. Stabilirea tratamentelor.

1.3. Controlul starii de sanatate se face periodic şi de câte ori apar stari
anormale în comportamentul peştelui.
2.1. Cauza care a provocat boala trebuie corect stabilita şi eliminata de
urgenţă.
2.2. Tratamentul se stabileşte în functie de diagnostic.
2.3. Tratamentul se face cu substanţe adecvate fiecărui tip de boală.
2.4. Tratamentul se aplică cu respectarea în totalitate a măsurilor
preconizate pentru combaterea bolilor.

3. Izolarea şi îndepărtarea focarelor de
infecţie

2.5. Tratamentul poate fi asociat cu măsuri profilactice pentru bazinele
neafectate.
3.1. Izolarea se face prin carantină aplicată bazinelor afectate.
3.2. Izolarea se realizeaza prin proceduri specifice şi la timp pentru a se
preîntâmpina răspândirea.
3.3. Îndepartarea focarelor de infectie se realizeaza prin selectarea şi
dirijarea peştelui bolnav.
3.4. Destinatia peştelui bolnav se stabileşte în functie de natura bolii.

Gama de variabile

Unitatea se referă la ocupaţia: piscicultor
Cauzele bolilor: - agenţi patogeni
- apă necorespunzatoare
- lipsă oxigen
- condiţii climatice necorespunzătoare
- furajare necorespunzătoare
- puiet cu stare de întreţinere necorespunzătoare
Tratamente şi substanţe: - medicamente specifice bolii
- îmbăieri
- curenţi de apă
- furaje cu conţinut proteic ridicat
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe: - tipuri de boli
- metode de combatere a bolilor
La evaluare se va urmări măsurile întreprinse de personalul care îşi desfăşoară activitatea în fermele piscicole în
situaţia apariţiei unor boli. Evaluarea se va putea face şi prin discuţii directe.

Creşterea puietului de peşte

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Asigurarea condiţiilor de
predezvoltare.

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Asigurarea conditiilor de predezvoltare a puilor de peşte se face
respectând normele tehnologice ce reglementează această activitate.

2. Asigurarea condiţiilor de dezvoltare
în fazele următoare.

1.2. Asigurarea conditiilor se face tinând cont de conditiile climaterice şi
de mediu.
2.1. Condiţiile de dezvoltare se vor asigura în funcţie de capacitatea de
producţie a fermei piscicole.
2.2. Condiţiile de dezvoltare se vor asigura ţinând cont de gradul de
populare a bazinelor piscicole.
2.3. Pentru asigurarea conditiilor de creştere se va tine seama de
productivitatea naturală a bazinelor piscicole.
2.4. In functie de speciile de peşte se va asigura un program strict de
furajare.
2.5. Asigurarea condiţiilor de dezvoltare se face ţinând cont de condiţiile
de mediu existente.

Gama de variabile
Unitatea se aplică ocupaţiei piscicultor.
Dotări pentru creşterea puietului:
Bazine de predezvoltare
Bazine de creştere vara 1, 2, 3.
Condiţii de creştere:
Calitatea apei;
Curent permanent de apă;
Calitatea furajelor
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe:
Tehnologii de creştere a puietului.
La evaluare se va urmări modul în care sunt respectate tehnologiile de creştere a puietului

Furajarea peştelui

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Stabilirea reţetelor de furajare

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Retetele de furajare se stabilesc în functie de specia de peşte.
1.2. Retetele de furajare se stabilesc în functie de vârsta peştelui.

2. Pregătirea furajelor.

3. Depozitarea furajelor.

1.3. Reţetele de furajare se stabilesc în funcţie de starea de sănătate a
peştelui.
2.1. Pregătirea furajelor se realizează pe baza de reţete.
2.2. Pregătirea furajelor se face în unităţi specializate în aceste prestaţii.
3.1. Depozitarea se face în locuri special amenajate ferite de intemperii şi
radiatii solare şi bine aerisite.
3.2. Depozitarea se face pe sortimente.
3.3. Depozitarea trebuie să asigure stocarea furajelor pe perioade
prestabilite.
3.4. Materialele depozitate trebuie controlate periodic pentru a se
preîntâmpina alterarea acestora.
3.5. Depozitarea trebuie astfel facuta încât sa permita accesul uşor a
mijloacelor de încarcare şi transport.

4. Furajarea peştelui.

3.6. Depozitarea se face în condiţii de siguranţă.
4.1. Furajarea se face la intervale de timp prestabilite şi în cantitati care
sa asigure obtinerea sporului de creştere dorit.
4.2. Furajarea se face pe bază de reţetă unică sau combinaţii de mai multe
reţete.
4.3. Situaţiile necorespunzătoare sunt anunţate personalului ierarhic
superior.

Gama de variabile
Unitatea se aplică ocupaţiei : piscicultor
Tipuri de furaje:
Furaje concentrate;
Furaje combinate
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe: - Reţete de preparare furaje
- Condiţii de depozitare
- Instrucţiuni de furajare a peştelui
La evaluare se va urmări modul în care se face furajarea peştelui în diverse stadii de dezvoltare. Deasemenea se va
urmări modul de preparare a furajelor concentrate şi combinate.

Întreţinerea instalaţiilor de alimentare / evacuare apă

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Verificarea instalaţiei

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Verificarea se face în funcţie de specificul instalaţiei.
1.2. Verificarea instalaţiei se efectuează periodic sau la constatarea unor
disfuncţionalităţi în funcţionare.
1.3. Verificarea se face pe elemente componente şi pe întreg ansamblu.
1.4. Verificarea se face conform instrucţiunilor de exploatare si
întreţinere.

2. Repararea şi întreţinerea instalaţiei.

2.1. Întreţinerea se face preventiv în scopul asigurării de condiţii normale
de exploatare.
2.2. Reparaţiile se fac prin înlocuire sau recondiţionare a elementelor
defecte.
2.3. Reparatia se executa prin demontari şi remontari utilizând scule şi
dispozitive adecvate.
2.4. Toate lucrarile de reparare şi întretinere se realizeaza cu respectarea
normelor de protecţia muncii.

Gama de variabile

Unitatea se aplică personalului din fermele piscicole.

Sisteme de alimentare / evacuare: - gravitaţionale
- prin pompare
Elemente componente: - canale de alimentare si evacuare
- conducte
- lucrări de artă
- robineţi si vane
- staţii de pompare
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe: - instrucţiuni de exploatare şi întreţinere
- metode de verificare
- principii de funcţionare
La evaluare se va urmări modul în care sunt executate lucrările de verificare întreţinere şi reparare a instalaţiilor de
alimentare cu apă. Deasemenea se va urmări capacitatea personalului de a lua decizii în situaţii deosebite.

Pregătirea peştelui pentru livrare

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Asigurarea condiţiilor de recoltare.

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Asigurarea conditiilor de recoltare a peştelui pentru livrare se face
conform metodologiei aplicate în cadrul unităţii.
1.2. Condiţiile de recoltare sunt stabilite înainte de începerea campaniei
de pescuit.

2. Selectarea peştelui

3. Asigurarea condiţiilor de păstrare.

1.3. Conditiile de recoltare sunt stabilite în functie de dotari şi comenzi.
2.1. Selectarea peştelui se face în functie de cererea beneficiarului.
2.2. Selectarea se face pe specii şi categorii de greutate.
3.1. Asigurarea condiţiilor de păstrare se face în funcţie de modul în care
este livrat peştele (viu sau proaspat).
3.2. Conditiile de pastrare trebuie sa respecte normele de igiena şi
securitatea produselor alimentare.
3.3. Pastrarea peştelui proaspat se face în camere frigorifice sau în lazi cu
gheaţă.
3.4. Pastrarea peştelui viu se face în bazine special amenajate pentru
parcare.

Gama de variabile
Unitatea se aplică ocupaţiei : piscicultor

Unelte şi dispozitive pentru recoltat peşte:
Plase de pescuit, năvoade,
Bărci şi mahune
Pompe speciale pentru absorbţia peştelui
Metode de păstrare:
Bazine de parcare,
Camere frigorifice
Lăzi cu gheaţă
Categorii de peşte pentru livrare:
Puiet de peşte pentru populări sau repopulări
Peşte pentru consum:
Peşte proaspăt,
Peşte viu.
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe:
Proceduri de selectare şi livrare a peştelui.

La evaluare se va urmări modul în care sunt respectate măsurile de recoltare şi păstrare a peştelui în vederea

Reproducerea artificială

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Pregătirea staţiilor de reproducere.

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Staţiile de reproducere se pregătesc conform normelor tehnologice .

1.2. Pregătirea se face în mod diferenţiat în funcţie de specie.
2. Pregătirea reproducătorilor.

3. Colectarea şi introducerea
elementelor sexuale (icre şi lapţi) în
incubatoare

2.1. Pregătirea se face în funcţie de sex;
2.2. Pregătirea se face prin tratamente corespunzătoare.
3.1. Colectarea se face cu respectarea procedurilor stabilite;
3.2. Colectarea se face cu asigurarea supravieţuirii reproducătorilor.
3.3. Fecundarea se face cu respectarea timpului de fecundatie şi a
proporţiei icre lapţi.

4. Controlul incubării

3.4. Introducerea icrelor fecundate în incubatoare se face respectând
capacitatea de incubaţie.
4.1. Controlul se face permanent pe toată durata incubării;
4.2. Controlul se face în vederea certificării condiţiilor optime pentru
reproducere;
4.3. Situaţiile necorespunzătoare sunt anunţate personalului ierarhic
superior.

Gama de variabile
Unitatea se aplică ocupaţiei : piscicultor
Dotări pentru reproducerea artificială:
Staţie de reproducere artificială;
Bazine pentru parcarea reproducătorilor pe sexe
Bazine pentru maturarea reproducătorilor
Incubatoare;
Recipiente pentru colectarea elementelor sexuale;
Suspensie de hipofiză;
Seringi;
Tărgi;
Sac pentru reproducători
Materiale textile pentru ştergerea reproducătorilor de apă
Condiţii de reproducere:
Calitatea apei;
Curent permanent de apă în incubatoare;
Condiţii de mediu adecvate.
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe:
Tehnologii de reproducere artificială

La evaluare se va urmări modul în care sunt respectate normele tehnologice de efectuare a reproducerii artificiale.

Reproducerea naturală dirijată

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Pregătirea bazinelor pentru
asigurarea condiţiilor de reproducere.

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Bazinele sunt pregatite în functie de specia de peşte ce urmeaza a se
reproduce.
1.2. Pregătirea se face pentru asigurarea condiţiilor optime de
reproducere.
1.3. Pregatirea bazinelor se face tinând seama de conditiile climaterice şi
de mediu.

2. Controlul procesului de reproducere.

1.4. Pregătirea trebuie să ţină seama de asigurarea condiţiilor de hrană
2.1. Contrulul se face prin vizualizare;
2.2. Controlul se asigură pe toată durata procesului de reproducere;
2.3. Situaţiile neconforme normelor de reproducere natural dirijată vor fi
eliminate cu promptitudine.

Gama de variabile
Unitatea se aplică ocupaţiei : piscicultor

Lucrări de pregătire a bazinelor de reproducere:
Curăţire de vegetaţie dură;
Dezinfecţia cu clorură de var;
Amendarea cu var
Curăţirea canalelor drenoare
Amenajarea saltelelor de reproducere când este cazul
Inundarea la cota corespunzătoare a bazinului;
Popularea cu reproducători;

Condiţii de reproducere:
Calitatea apei;
Condiţii de mediu adecvate.
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe:
Tehnologii de reproducere natural dirijată

La evaluare se va urmări modul în care sunt respectate normele tehnologice de efectuare a reproducerii natural
dirijate.

Selecţia reproducătorilor

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Selecţia exemplarelor pentru
obţinerea loturilor de reproducători.

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Selectarea se face în diverse faze de creştere a peştelui .
1.2. La selecţie se vor lua în considerare indicii de selecţie în funcţie de
specie şi rasa.
1.3. Selecţia se face după caracteristici anatomo - fiziologice.

2. Selecţia reproducătorilor.

1.4. Selecţia se realizează cu unelte specifice acestor operaţiuni.
2.1. Selecţia reproducătorilor se face în perioade optime .
2.2. Selectia se face în functie de caracteristicile fiziologice morfologice şi
de rasă.
2.3. Selecţia se face după sex respectând statistic proporţia naturală între
sexe.

Gama de variabile

Unitatea se aplică ocupaţiei : piscicultor
Criterii de selecţie:
caractere fiziologice : - vârstă
ritm de creştere
vigurozitate
prolificitate
rusticitate (rezistenţa la boli)
absenţa malformaţiilor congenitale
caractere morfologice: - conformaţie corporală
- număr de solzi din linia laterală
- număr de spini branhiali
- număr de vertebre
caractere de rasă; - idice de profil
indicele circumferinţei
indicele de grosime a corpului
coeficientul Fulton (starea de întreţinere)
coeficientul de fertilitate
raportul gono-somatic
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe:
Criteriile de selecţie
La evaluare se va urmări modul în care sunt respectate criteriile de selecţie a reproducătorilor.

Transportul de peşte / puiet de peşte

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Stabilirea modului de transport.

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Modul de transport se stabileşte functie de destinatie (ferme de
creştere a peştelui sau consumatori).
1.2. Mijloacele de transport se stabilesc dupa natura transportului ( peşte
viu, peşte pentru consum).
1.3. Asigurarea mijloacelor de transport se face din timp.

2. Pregătirea peştelui pentru transport.

1.4. Traseele de parcurs vor fi respectate cu stricteţe pentru a se
preîntâmpina degradarea produselor la transport.
2.1. Recoltarea peştelui se face în functie de comenzi.
2.2. Pregatirea peştelui pentru transport se face în functie de specie, rasa
şi stadiu de dezvoltare.
2.3. Pregatirea peştelui se face în functie de destinatie.

3. Verificarea condiţiilor de transport.

2.4. Pregatirea peştelui trebuie sa asigure conditii de siguranta pe toata
durata transportului.
3.1. Starea tehnică a mijloacelor de transport se verifică întotdeauna
înainte de încarcare şi angajare pe traseu.
3.2. Condiţiile de transport trebuie să corespundă normelor stabilite prin
legislaţia în vigoare .
3.3. Verificarea condiţiilor de transport se face prin vizualizare.

Gama de variabile

Unitatea se aplică personalului care îşi desfăşoară activitatea în fermele piscicole de obţinere şi dezvoltare a
puietului de peşte şi în fermele de creştere a peştelui.
Mijloace de transport: - pungi de polietilenă
- hidrobioane
- cărucioare
- atelaje
- mijloace auto de teren
- maşini frigorifice
- remorci tractate
Categorii de peşte transportabil:
- puiet de peste pentru populare
- peşte viu pentru consum
- peşte proaspăt refrigerat pentru consum
Materiale de conservare pe durata transportului: - gheaţa
- oxigen
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe: - Metode de transport a peştelui
- Proceduri de pregătire a peştelui în vederea transportului.

La evaluare se va urmări modul cum se organizează şi se practică transportul de peşte / puiet de peşte în cadrul
unei ferme piscicole sau cu altă destinaţie.

