Directia pentru Agricultură Județeană Harghita organizează următoarele
cursuri:
Cursuri sunt adresate beneficiarilor Măsurii 10 – Agro-mediu și climă și ai Măsurii
11 – Agricultură ecologică, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală
PNDR 2014-2020.
Cursurile vor avea o durată de 40 de ore, derulate pe parcursul a 5 zile, în urma cărora
se va acorda atestat de participare.
Program:
Miercurea Ciuc: în perioada 6 - 10 septembrie 2021, locul de desfășurare: Pța.
Libertăți nr.5.
Miercurea Ciuc: perioada 27 septembrie - 1 octombrie 2021, locul de desfășurare:
Pța. Libertăți nr.5.
Odorheiu Secuiesc: în perioada 13 - 17 septembrie 2021, locul de desfășurare: Str.
Rákóczi Ferenc, nr. 84, la sediul APIA etaj II.
Gheorgheni: în perioada 20 - 24 septembrie 2021,
Stadionului, nr. 1.

locul de desfășurare: Str.

Miercurea Ciuc: perioada 27 septembrie - 1 octombrie 2021, locul de desfășurare:
Pța. Libertăți nr.5.
Tarif de participare 150 lei.
Curs Apicultor
Cursul de calificare nivel 2 pentru APICULTOR, este destinat persoanelor care vor
practica activităţi de creşterea, înmulţirea şi exploatarea familiilor de albine din
stupine sau ferme apicole, cu scopul obţinerii unei producţii melifere de calitate.
Curs de Apicultor este un program de formare profesională de calificare autorizat
A.N.C. ce se va desfăşura în 360 ore, cu 120 ore de teorie şi 240 ore de practică.
Cod COR: 6123.1.1
Durata cursului: 4 luni, în perioada octombrie 2021 – martie 2022
Acte necesare la înscriere:
1.
2.
3.
4.
5.

formularul de înscriere
copia cărții de identitate
certificat de naștere
certificat de căsătorie (daca este cazul)
ultima diplomă obținuta

Taxa de participare: 400 lei în 2 rate.
Înscrieri și informații suplimentare se pot obține la sediul instituției din Pța.
Libertăți nr.5, Miercurea Ciuc, județul Harghita, telefon: 0723916864.
Persoană de contact: consilier superior, Szakáli Géza,
Sau, la Odorheiu Secuiesc Str. Rákoczi Ferencz nr. 84, la sediul APIA etaj II. telefon:
0740075844.
Persoană de contact: consilier superior, Bölöni Ferenc.
Curs de Lucrător în creșterea animalelor
Acest curs se adresează persoanelor care lucrează în domeniu zootehnic și doresc
să își îmbunătățească cunoștințele sau celor care intenționează să acceseze fonduri
europene.
Cursurile de calificare sunt acreditate de CNFPA (Ministerul Muncii, Familiei si
Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei Cercetarii Tineretului si Sportului)
Curs de Lucrător în creșterea animalelor este un program de formare profesională de
calificare autorizat A.N.C., ce se va desfăşura în 360 ore, cu 120 ore de teorie şi 240
ore de practică.
Cod COR: 6121.1.1
Durata cursului: 4 luni , în perioada noiembrie 2021 – martie 2022
Acte necesare la înscriere:
6. formularul de înscriere
7. copia cărții de identitate
8. certificat de naștere
9. certificat de căsătorie (daca este cazul)
10. ultima diplomă obținuta

Taxa de participare: 400 lei în 2 rate.
Înscrieri și informații suplimentare se pot obține la sediul instituției din Pța.
Libertăți nr.5, Miercurea Ciuc, județul Harghita sau la telefon: 0723916864.
Persoană de contact: consilier superior, Szakáli Géza.
Sau, la Odorheiu Secuiesc Str. Rákoczi Ferencz nr. 84, la sediul APIA etaj II. telefon:
0740075844.
Persoană de contact: consilier superior, Bölöni Ferenc.

