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BULETIN INFORMATIV – FEBRUARIE 2012
Formare profesionala
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Teleorman organizeaza, gratuit,
cursuri de calificare/recalificare pentru someri. Structura serviciilor de calificare/recalificare
porneste de la cursuri de meserii, pana la cursuri de perfectionare.
Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, inregistrate in evidentele A.J.O.F.M.
Teleorman pot participa la programe de formare profesionala care sa le asigure cresterea si
diversificarea competentelor profesionale, in scopul asigurarii mobilitatii si reintegrarii pe piata
muncii, tinandu-se cont si de cerintele agentilor economici care impun standarde profesionale
ridicate.
In anul 2011, au fost organizate 54 programe de formare profesionala, totalizand un numar
de 1000 de cursanti, in 11 meserii/ocupatii.
In ceea ce priveste Planul de Formare Profesionala pentru anul 2012, A.J.O.F.M
Teleorman isi propune sa organizeze un numar de 54 de programe de formare profesionala in 14
meserii/ocupatii, pentru 1.050 beneficiari.
Meseriile/ocupatiile pentru care se vor organiza programe de formare profesionala, pe
parcursul anului 2012, sunt: bucatar, comerciant - vanzator marfuri alimentare, comunicare in
limba engleza, instalator instalatii tehnico-sanitare si gaze, lucrator in cresterea animalelor,
lucrator in cultura plantelor, lucrator in structuri pentru constructii, operator confectioner
industrial, operator introducere, validare si prelucrare date, ospatar - chelner - vanzator in unitati
de alimentatie publica, inspector resurse umane, dulgher –tamplar – parchetar si agent de paza si
ordine.
Documentele necasare pentru inscrierea la cursuri sunt:








carte de identitate;
certificat de nastere;
certificat de casatorie;
act de studii;
adeverinta medicala de la medicul de familie, cu mentiunea “clinic sanatos”;
carnet de somer, in cazul somerilor indemnizati;
adeverinta de venituri, in cazul somerilor neindemnizati.

Cine beneficiaza de gratuitatea cursurilor ?

•
•
•
•
•
•
•
•

Serviciile de formare profesionala se asigura gratuit pentru persoanele care:
nu au loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate, potrivit
legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta;
nu au putut ocupa loc de munca dupa absolvirea unei institutii de învatamant;
au reluat activitatea ca urmare a încetarii concediului pentru cresterea copilului;
au reluat activitatea ca urmare a recuperarii capacitatii de munca dupa pensionarea pentru
invaliditate;
absolventi ai institutiilor de invatamant, incadrati pe baza de conventie, incheiata de
angajator cu A.J.O.F.M Teleorman, in perioada de trei ani de la incadrare;
au obŃinut statutul de refugiat sau alta forma de protecŃie internationala, conform legii;
sunt cetateni straini sau apatrizi care au fost încadrati în munca sau au realizat venituri în
Romania, conform legii;
nu au putut ocupa loc de munca dupa repatriere sau dupa eliberarea din detentie.

Drepturi si obligatii cursanti
Persoanele aflate în cautarea unui loc de munca, au următoarele drepturi:
•
•
•
•
•

sa beneficieze de pregătire teoretica si practica pe toata durata cursului;
sa beneficieze de rechizite si materiale de instruire si sa primeasca în folosinta manuale;
sa beneficieze, dacă este cazul, de echipament de protecŃie pe timpul instruirii practice;
sa beneficieze, pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregatire, de abonament gratuit
pe mijloacele de transport în comun;
sa beneficieze de consultatii medicale, analize medicale si teste necesare frecventarii
cursului.

Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj sunt obligate sa participe la
programele de formare profesionala oferite si organizate de agentiile pentru ocuparea fortei de
munca. Beneficiarii pot accesa servicii de formare profesionala gratuite, o singura data, pentru
fiecare perioada în care se afla în cautarea unui loc de munca.
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