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Centrul de Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale “PRO VOCAŢIE” (CRFPS "PRO 
VOCAŢIE") din Bucureşti  

OFERTA 
         Cod NC: 6112.1.4  

 
Peisagist floricultor 
 
Nivel de: CALIFICARE 2 
Durata: 360 de ore.  
180 ore de teorie,  
240 ore de practică 
Aprox. 3 luni  
 
Activitatea peisagist-floricultorului este cuprinsă în ocupatiile domeniului horticol si se 
desfășoară în spatiile verzi. Principalele activități tehnice ale ocupației de peisagist floricultor 
cuprind: Executarea compoziţiilor decorative, îngrijirea materialului dendro - floricol, 
întreținerea ambientului spațiilor verzi, transpunerea în teren a proiectului. Pentru realizarea 
sarcinilor de lucru sunt necesare si competențe generale cum sunt: comunicarea la locul de 
muncã, aplicarea n.p.m. si n.p.s.i., desfășurarea activității în echipã, organizarea locului de 
muncã, planificarea activitãtii  proprii... 
 
Tematică: Programele cadru pentru fiecare ocupaţie sunt aprobate de către AJPIS. şi se pot 
adapta în funcţie de nevoile candidaţilor. 

 
Unităţi de competenţă specifice 
 
Modulul I. 
Pregătirea generală pentru peisagist-floricultor (120 de ore) 
1. Aplicarea NPM și NPSI 
2. Comunicarea la locul de muncă: 
3. Organizarea locului de muncă 
4. Planifcarea activităţii proprii 
5. Desfasurarea activităţii în echipă: 
 
Modulul II 
Pregătirea specifică pentru peisagist floricultor (240 de ore) 
1. Executarea compoziţiilor decorative 
2. Îngrijirea materialului dendro-floricol 
3. Întreţinerea ambientului spaţiilor verzi 
4. Transpunerea în teren a proiectului 
 
Condițiile minime de acces: Învățământ general 

 
Documente necesare la înscriere: 
Cerere de înscriere adresată CRFPS Pro Vocaţie  
Copie după BI/CI  
Copie după ultimul act de studiu  
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copie după certificat de naştere  
copie după certificat de căsătorie/ divorţ (în cazul când există schimbare de nume) 
Curriculum vitae, format Europass (actualizat şi semnat); 

 
Pret: 1350 lei/cursant 
 
Se vor organiza grupe de maxim 28 persoane si minim 10 persoane. 

 
Data: 13.05.2021 
 
Vă mulțumim,  
 
Georgeta Jurcan 
Presedinte 


