HORTICULTOR: o alegere inspirată din dragostea pentru frumos și grija pentru mediul înconjurător!
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ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DE ZI CU DURATA DE 3 ANI

1 clasă a

IX- a –

24 locuri

Ce înveți ?

Profilul: Resurse naturale și protecția mediului
Domeniul: Agricultură
Profilul: HORTICULTOR






Acreditare OM nr. 4945/31.08.2018



Finalizarea studiilor






Certificat de calificare profesională nivel 3recunoscut la nivel național și european
Supliment descriptiv al certificatului conform
Europass.





Ce job poți avea?


Horticultor în ferme agricole destinate producerii de fructe, flori,
struguri, vin, legume, arbori și arbuști ornamentali, sere, ferme de
animale, stâne



Antreprenor în horticultură, legumicultură, florărie



Lucrător în firme de amenajări spații verzi, grădini particulare, florării



Lucrător în gospodăria agroturistică , stația de ambalare vinificație,
depozit fructe, legume



Agricultor pentru culturi de câmp ecologice



Pomicultor ; Viticultor; Tractorist pe brazdă

Planificarea, organizarea, efectuarea lucrărilor agricole
necesare pentru cultivarea și recoltarea plantelor horticole
(legume, pomi fructiferi, flori, viță de vie, plante
decorative);
Producerea de răsaduri, bulbi, semințe
Prevenirea și combaterea poluării mediului înconjurător;
Agregate și instalații agricole;
Creșterea animalelor;
Elemente de contabilitate, economie și marketing pentru
dezvoltarea unei afaceri; vânzarea sau livrarea în mod
regulat către cumpărătorii cu ridicata, organizații
specializate sau în piețe
Mașini și instalații folosite în industria vinului;

Producerea și comercializarea vinului;

Întreținerea și conducerea tractorului.

Care sunt beneficiile tale?
1. Pregătirea teoretică și practică ce se realizează:

În cadrul școlii de către cadre didactice calificate cu următoarea bază materială:
Laborator de științe:chimie, biologie, fizică;Laborator de informatică ;Cabinet educație tehnologică;
Laborator tehnologic Horticultură ;Bibliotecă; Teren de sport amenajat; Lot școlar format din: culturi de
specii legumicole locale, plante medicinale și farmaceutice, specii de plante floricole, pomi fructiferi
La agentul economic S.C. COTNARI S.A.

2. Posibilitatea de a accesa fonduri europene în domeniul Agriculturii
3. Bursă profesională în valoare de 200 lei/lună
4. Transport școlar gratuit
5.Stagiu de practică prin mobilități Erasmus +K1 VET
6. Cunoștințe și abilități solide ce facilitează obținerea
conducere

carnetului de

7. Angajare imediată după cei 3 ani
8. Poți continua studiile prin înscriere la liceu (la zi sau la seral)

