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TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIE  

pentru proba scrisă (evaluarea competențelor profesionale din module de specialitate) –  

calificarea TEHNICIAN ÎN AGROTURISM (clasa a XI-a A, clasa a XII-a A) 

 

Conținuturi tematice: 

1. Solul, mediu biologic și suport al vieții plantelor (Fertilitatea solului. Însușirile solului. Profilul 

de sol) 

2. Lucrările solului (arătura, grăparea, cultivația) 

3. Înființarea culturilor (Generalități, Calitatea materialului folosit, Tehnica înființării culturilor) 

4. Lucrări de îngrijire a culturilor agricole 

 

Bibliografie: Scrioșteanu, C., Manual pentru cultura de specialitate – Agricultură clasa a IX-a, Editura 

Oscar Print, București, 2006 

 

 

 

 

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIE  

pentru proba scrisă (evaluarea competențelor profesionale din module de specialitate) –  

calificarea TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂȚI ECONOMICE (clasa a XI-a B, Clasa a XII-a B) 

 

Conținuturi tematice: 

1. Principiile  marketingului (pagina 19 – 25 manual pct.1) 

2. Obiectivele economice și psihologice ale marketingului (pagina 13-18 manual pct.1) 

3. Comunicarea scrisă în mediul de afaceri (pagina 26 – 41 auxiliar pct. 2) 

4. Corespondența comercială (pagina 42 – 45 auxiliar pct. 2) 

5. Utilizarea foilor de calcul Excel în colectarea și prelucrarea informației economice 

 

Bibliografie: 

1. Capotă, V., ”Marketingul afacerii, manual pentru clasa a XI-a”, Editura AkademosArt, 2006 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20XI-a,%20a%20XII-

a/Marketingul%20afacerii/Akademos%20Art/A194.pdf 

 

2. Auxiliar curricular ”Etică și comunicare profesională clasa a X-a” 

https://www.alegetidrumul.ro/uploads/calificari/179/Materiale%20didactice/X_Etica%20si%20c

omunicare%20profesionala_prof.VasileA2.pdf 

 

3. Manuale ”Tehnologic informației și a comunicațiilor, clasa a X-a”, capitolul ”Microsoft Excel” 
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TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIE  

pentru proba scrisă (evaluarea competențelor profesionale din module de specialitate) –  

calificarea TEHNICIAN VETERINAR (clasa a XI-a C) 

 

Conținuturi tematice: 

1. Ciclul biologic în fascioloză 

2. Tratament în fascioloză la bovine 

3. Tratament în fascioloză la ovine și caprine 

4. Simptomatologie în fascioloză 

5. Prognosticul în fascioloză 

6. Cisticercoza musculară a porcinelor și ovinelor 

7. Cestodozele carnivorelor 

8. Penstrept 

9. Kanamicina 

10. Enrofloxacina 

11. Evomec plus și Evomec 

12. Oxitetraciclina 

13. Semiologia aparatului digestiv 

14. Semiologia aparatului respirator 

15. Semiologia aparatului circulator 

16. Semiologia aparatului cardiovascular 

 

Bibliografie:  

Moisiu, M., Marcu, E., ”Îndrumător de lucrări practice pentru meseria veterinar”, Editura Ceres, 

București, 1993 

 

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIE  

pentru proba scrisă (evaluarea competențelor profesionale din module de specialitate) – calificarea 

TEHNICIAN ÎN PRELUCRAREA PRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALĂ (clasa a XI-a D) 

 
Conținuturi tematice 

1. Materii prime și auxiliare utilizate la obținerea produselor de origine animală. 

2. Circuitul materiilor prime, produselor finite și deșeurilor.  

3. Cântărirea și prezentarea materiilor prime și auxiliare după destinația. 

4. Igiena personală a lucrătorilor din industrie. 

5. Curățenia la locul de muncă în spațiile de procesare. 

6. Norme de siguranța și securitatea muncii în industrie. Norme de prevenire și stingere a incendiilor. 

7. Norme de igienă în timpul prelucrării și păstrării semipreparatelor și preparatelor. 

 

Bibliografie: 

1.Curriculum în dezvoltare locală Modul III: „Bazele nutriției umane”, auxiliar  pentru  clasa  a  IX-a. 

2.Curriculum în dezvoltare locală Modul III: „Organizarea locului de muncă în spațiile de procesare a 

laptelui”, auxiliar  pentru  clasa  a  X-a. 

3.Curriculum în dezvoltare locală Modul III: „Obținerea produselor de origine animală”, auxiliar  pentru  

clasa  a  XI-a. 

 
 

Comisia de selecție 

Președinte prof. Pîrvu Valentina 


