
Somerii vor sa lucreze cu calculatorul
Cursurile de operator calculatoare au avut cel mai mare succes in randul persoanelor care au participat la
prima editie a Bursei Cursurilor de Formare Profesionala. Bursa a avut loc vineri, la sediul Centrului de
Formare Profesionala a Adultilor din Sibiu, si a fost organizata de Agentia Judeteana pentru Ocuparea
Fortei de Munca Sibiu. Pe langa oferta CFPA Sibiu, la bursa au fost prezenti inca sapte furnizori
autorizati de servicii de formare profesionala. Vizitatorii au avut la dispozitie 13 cursuri. " La aceasta
actiune au participat 51 de persoane, atat someri indemnizati si neindemnizati inscrisi in evidenta AJOFM
Sibiu, cat si persoane din judet care doresc sa urmeze un curs de calificare sau recalificare. Dintre
acestea, 42 de persoane s-au inscris la cursuri. 20 de persoane vor urma cursuri organizate de CFPA
Sibiu, iar alte 22 de persoane au optat pentru una dintre ofertele educationale ale furnizorilor de servicii
de formare profesionala ", precizeaza Mircea Dorin Cretu, director-executiv al AJOFM Sibiu. 
  
  Topul preferintelor
  
  Dintre cei 51 de participanti, 13 s-au inscris la cursul de operator calculatoare. Alte cinci persoane vor sa
urmeze cursurile de patiser, iar patru - cursurile de agent paza. Cate trei participanti au optat pentru
cursurile de asistent gestiune, instalator, lucrator in cresterea animalelor, agent de turism, ingrijitor
batrani la domiciliu si bucatar. Cursurile de frizer si tamplar au fost alese de cate o singura persoana. 
  
  Gratis pentru somerii AJOFM Sibiu
  
  Pe parcursul acestui an, 105 persoane au absolvit deja un curs de formare profesionala din oferta
educationala a CFPA Sibiu si au obtinut un certificat de absolvire emis de Ministerul Muncii, Familiei si
Egalitatii de Şanse si de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, care garanteaza calitatea
cunostintelor dobandite in cadrul cursului. " Cursurile de calificare si recalificare sunt organizate gratuit
pentru persoanele aflate in evidenta AJOFM Sibiu si contra cost pentru persoanele care doresc sa se
perfectioneze sau sa se califice / recalifice intr-o meserie. Durata cursurilor poate fi de sase saptamani,
patru luni sau sase luni, in functie de meseria pentru care a optat cursantul in vederea calificarii sau
recalificarii ", explica Aniela Corlateanu, responsabil Relatii Mass-media in cadrul AJOFM Sibiu. 
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