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ANEXA 12: Domeniul ZOOTEHNIE 
 

Nivel Domeniul Profilul 

postului/catedrei 

Discipline/module din profilul postului /  

catedrei 

Nr. 

crt. 

 Zootehnie  ANEXA 12 

Liceu  12. Zootehnie   Mașini agricole și zootehnice 1.  

Unitățile agricole în relația cu piața 2.  

Hidrografie 3.  

Bazele contabilității 4.  

Calitatea în turism și alimentație 5.  

Procese de bază în alimentație 6.  

Securitatea şi sănătatea în muncă şi protecţia mediului în 

industria alimentară 

7.  

Operaţii de bază în laborator în industria alimenta 8.  

Ecologie generală 9.  

Igiena și protecția muncii în domeniul protecției mediului 10.  

Managementul calității în domeniul protecției mediului 11.  

Tehnologia de cultivare a leguminoaselor pentru boabe 12.  

Tehnologia de cultivare a plantelor furajere perene în 

condiţii ecologice                                              

13.  

Tehnologia de cultivare a plantelor oleaginoase în condiţii 

ecologice                                             

14.  

Tehnologia de cultivare a cerealelor pentru boabe în condiţii 

ecologice                                              

15.  

Organizarea exploatării agregatelor şi instalaţiilor folosite în 

agricultura ecologică 

16.  

Tehnologia  de cultivare a plantelor  de câmp 17.  

Produse ecologice de origine animală şi vegetală 18.  

Aplicarea măsurilor de igienă şi siguranţa alimentelor 19.  

Gestionarea deşeurilor 20.  

Sănătatea şi securitatea muncii 21.  

Agregate şi instalaţii agricole 22.  

Agrotehnică    23.  

Securitatea şi sănătatea în muncă în domeniul agricultură 24.  

Tehnologia de cultivare a cerealelor                            25.  

Economie şi marketing 26.  

Elemente de contabilitate 27.  

Marketingul produselor agricole  28.  

Tehnologia creșterii animalelor în zona montană 29.  

Tehnologia creşterii animalelor 30.  

Tehnologia creşterii păsărilor 31.  

Tehnologia creşterii animalelor mici 32.  

Bazele creşterii animalelor 33.  

Legislaţie şi etică profesională în agricultura ecologică    34.  

Întreţinerea şi exploatarea pajiştilor naturale 35.  

Marketing în agroturism 36.  

Dezvoltarea durabilă a agroturismului 37.  

Securitatea şi sănătatea în muncă în domeniul agroturism 38.  

Promovarea tradiţiilor în agroturism 39.  

Construcţii şi amenajări în agroturism 40.  

Anatomia şi fiziologia animalelor de companie 41.  

Creşterea animalelor de companie 42.  

Igiena şi securitatea muncii în domeniul sanitar veterinar 43.  

Anatomia şi fiziologia animalelor         44.  
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 Biotehnologii moderne în creşterea animalelor       45.  

Tehnologia creșterii porcinelor 46.  

Tehnologia creşterii cabalinelor 47.  

Tehnologia  creşterii bovinelor             48.  

Tehnologia creşterii ovinelor şi caprinelor                            49.  

Tehnologia creşterii animalelor mici 50.  

Elemente de zootehnie generală 51.  

Securitatea şi sănătatea  în muncă 52.  

Producerea furajelor şi organizarea bazei furajere                  53.  

Agregate şi instalaţii folosite în zootehnie                            54.  

Organizarea activităţii de agroturism în zona montană 55.  

Organizarea exploatării pajiştilor montane 56.  

Managementul exploataţiei agricole 57.  

Circulaţie rutieră, conducerea tractorului şi auto 58.  

Legislaţie şi etică profesională  59.  

Securitatea şi sănătatea în muncă  în domeniul sanitar 

veterinar        

60.  

Semiologia 61.  

Farmacologia 62.  

Patologia medicală 63.  

Parazitologia 64.  

Laborator 65.  

Controlul sanitar veterinar al alimentelor                                       66.  

Valorificarea şi comercializarea produselor de origine 

animală 

67.  

Prelucrarea animalelor în abator 68.  

Managementul calităţii în domeniul sanitar veterinar 69.  

Produse ecologice de origine animală şi vegetală 70.  

Construcţii specifice gospodăriei din zona montană 71.  

Tehnologia de creştere a rumegătoarelor în sistem ecologic 72.  

Tehnologia de creştere a păsărilor în sistem ecologic 73.  

Întreţinerea şi valorificarea pajiştilor în condiţii ecologice 74.  

Management şi legislaţie în agroturism 75.  

Gestiune şi evidenţă economică în agroturism 76.  

Structura profesiei şi etica profesională în agroturism 77.  

Gestiune şi evidenţă economică 78.  

Administrarea unităţii agroturistice 79.  

Managementul calităţii în domeniul sanitar veterinar 80.  

Obţinerea produselor lactate proaspete 81.  

Fabricarea conservelor din lapte          82.  

Stagii de pregătire practică CDL -clasa a IX-a 83.  

CDL clasa a X-a 84.  

Tehnologia obţinerii brânzeturilor 85.  

Efectuarea analizelor specifice la obţinerea produselor de 

origine animal 

86.  

Aprecierea calităţii produselor de origine animală 87.  

Managementul calității 88.  

Gestiune economică 89.  

Gestiune şi evidenţă economică        90.  

Produse ecologice de origine vegetală şi animală                            91.  

Tehnologii specifice de creştere a animalelor în zona 

montană  

92.  

Învățământ 

profesional 

de 3 ani 

 Mașini agricole și zootehnice 93.  

Ecologie generală 94.  

Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă şi de 

protecţia mediului în industria alimentară 

95.  
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Învățământ 

profesional 

de 3 ani 

12. Zootehnie 
 

 Executarea operaţiilor de bază în laborator în industria 

alimentară 

96.  

Agrotehnică          97.  

Agregate şi instalaţii agricole 98.  

Bazele creşterii animalelor 99.  

Elemente de contabilitate                     100.  

Economie şi marketing 101.  

Stagiu de pregătire practică - CDL 102.  

Sănătatea şi securitatea muncii 103.  

Unitățile agricole în relația cu piața 104.  

Stagii de 

pregătire 

practică 
 

 

 

 

 

 

 

Amenajarea fondurilor de vânătoare și salmonicole 105. 

Construcția și întreținerea drumurilor forestiere 106. 

Utilaje şi echipamente tehnice folosite în cultura 

şi exploatarea pădurilor 

107. 

Ameliorarea terenurilor degradate 108. 

Circulaţie rutieră, conducerea tractorului şi auto 109. 

 


