MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ZOOTEHNIE
“Prof.dr. G.K. Constantinescu”

COMUNICAT
de Formare
Agenția Națională
ă pentru Zootehnie prin structura sa teritorială Centrul Național
Na
Profesională în Zootehnie organizează in anul 2019 urmatoarele cursuri de calificare profesională
pentru ocupația operator însămân
însămânțări artificiale la animale:

Nr.
crt.
1.
2.
3.

Programul de formare profesionala
Curs de calificare profesionala
prof
– operator
insamantari artificiale la animale
Curs de calificare profesionala – operator
insamantari artificiale la animale
Curs de calificare profesionala – operator
insamantari artificiale la animale

Perioada estimata de
desfasurare propusa
11.02. – 12.04.2019
22.04. – 26.06.2019
14.10. – 13.12.2019

Dosarul de înscriere la aceste cursuri trebuie sa conțină următoarele documente:
documente
 cerere de înscriere tip
tip;
 copie xerox a C.I.;
 copie xerox a certificatului de naştere;
naştere
curs;
 adeverinţă de la medicul de familie – clinic sănătos / apt pentru curs
 copie xerox a diplomei de absolvire a învăţământului liceal sau obligatoriu (în cazul în care
învăţământul liceal nu este absolvit cu diplomă de bacalaureat, se va prezenta adeverinţa emisă
de instituţia de învăţământ în care
c s-a realizat pregătirea);
 copii xerox ale altor diplome / acte de studii;
studii
 taxa de curs: 520 lei;
lei
*) copii xerox ale altor documente care atestă pregătirea profesională sau experienţa în
domeniu (recomadare de la O.J.Z.-urile
O.J.Z.
judeţene, etc.);
*) copie xerox a certificatului de căsătorie;
căsătorie
*) acordul scris al părinţilor pentru persoanele sub 18 ani
ani;
*) Dacă este cazul.
teoretică temeinică şi
In cadrul acestui curs, persoanele interesate vor beneficia de o pregătire
p
practică in ferme zootehnice..

Persoanelor care promovoeaza examenul de absolvire al unui program de formare profesională în
cadrul CNFPZ li se eliberează certificate de calificare profesională (pentru programele de calificare) sau
certificate de absolvire (pentru programele de specializare), însoțite
însoțite de suplimente descriptive în care sunt
precizate competențele
țele profesionale dobândite
dobândite. Acestea sunt recunoscute în România și Uniunea
Europeană, respectiv statelele care au aderat la Convenția
Conven de la Haga.
Această
tă pregătire se va realiza în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie prin Centrul
Naţional de Formare Profesională în Zootehnie la următoarea adresă: str. Corneliu Coposu nr. 13,
13
localitatea Dej, judetul Cluj, adresa de ee-mail: cnfpz.cluj@anarz.eu,, tel. 0785298107.

