
Cu burta pe carte
Sibienii dornici sa se califice in diverse meserii isi vor relua locul in banci. Şi asta pentru ca Centrul de
Formare Profesionala a Adultilor si-a propus demararea unor noi cursuri de calificare in meseriile de
instalator, lucrator in comert, operator calculatoare, ospatar, bucatar, web designer si cosmetica. Sunt
doar cateva dintre cele mai solicitate meserii pe piata muncii in judetul Sibiu. " Serviciile de formare
profesionala se asigura gratuit atat pentru somerii indemnizati cat si pentru cei neindemnizati. Persoanele
care beneficiaza de indemnizatie de somaj si se inscriu la aceste cursuri de calificare, respectiv
recalificare nu isi pierd indemnizatia de somaj " a declarat Mircea Cretu, directorul executiv al AJOFM
Sibiu. 
  Pentru a urma cursurile de calificare in meseriile de instalator si bucatar, persoanele interesate trebuie sa
aiba absolvite minim 8 clase, iar durata celor doua cursuri este de 6 luni, perioada in care se fac atat
cursuri teoretice cat si practice. Nivelul minim de pregatire pentru cei care doresc sa urmeze cursul de
vanzator este de 6 clase, iar cursul de calificare dureaza 6 luni. Cei care doresc sa se inscrie la cursurile
pentru operator calculatoare, ospatar si web designer trebuie sa aiba absolvite minim 10 clase, iar durata
cursului este de 6 saptamani, respectiv 6 luni si 4 saptamani. Pentru cursul de cosmetica cei interesati
trebuie sa aiba ca si nivel de pregatire liceul, iar durata cursului este de 9 luni. " Cele sapte cursuri de
calificare/recalificare sunt deschise tuturor persoanelor interesate, chiar daca au un loc de munca. Acestea
se desfasoara contra cost, pretul variind intre 300 RON si 700 RON " a adaugat Aniela Corlateanu,
purtatorul de cuvant al institutiei. 
  Dupa parcurgerea unui program de formare, toti cursantii primesc un certificat de absolvire emis de
Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Şanse si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului care
garanteaza calitatea cunostintelor dobandite in cadrul cursului. De la inceputul anului 2007 aproximativ
470 de persoane au fost incadrate in munca dupa ce au urmat cursurile de formare profesionala.
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