
Un curs de formare aduce o slujba mai buna
Pentru ca sunt printre cele mai cautate meserii pe piata muncii, Centrul de Formare Profesionala a
Adultilor Sibiu va ofera cursuri de calificare in meseriile de instalator, lucrator in comert, operator
calculatoare, ospatar, bucatar, web designer si cosmetica. Atat somerii indemnizati, cat si cei
neindemnizati au posibilitatea de a urma gratuit cursurile. Mai mult chiar, persoanele care beneficiaza de
indemnizatie de somaj si se inscriu la aceste cursuri de calificare / recalificare nu isi pierd indemnizatia de
somaj. 
  
  Cerinte minime
  
  Pentru a urma cursurile de calificare in meseriile de instalator si bucatar, persoanele interesate trebuie sa
aiba absolvite minim opt clase. Durata celor doua cursuri este de sase luni, perioada in care se fac atat
cursuri teoretice cat si practice. Nivelul minim de pregatire pentru cei care doresc sa urmeze cursul de
lucrator in comert (vanzator) este de sase clase, iar cursul de calificare dureaza sase luni. Cei care doresc
sa se inscrie la cursurile pentru operator calculatoare, ospatar si web designer trebuie sa aiba absolvite
minim 10 clase. Cursul dureaza sase saptamani, respectiv sase luni si patru saptamani. Pentru cursul de
cosmetica, persoanele interesate trebuie sa aiba absolvit liceul, iar durata cursului este de noua luni. Pe
langa someri, cele sapte cursuri de calificare / recalificare sunt deschise tuturor persoanelor interesate, dar
se desfasoara contracost. Pretul cursurilor variaza intre 200 RON si 600 RON. 
  
  Rezultate bune
  
  Dupa incheierea 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
340 de persoane au fost incadrate in munca dupa ce au urmat cursurile de formare profesionala. „Prin
serviciile pe care le oferim in cadrul Centrului ne-am propus calificarea,  perfectionarea  si dezvoltarea
factorului uman, elementul cel mai activ in cadrul unui sistem economic aflat intr-o accelerata si continua
evolutie. Acest centru a fost creat din necesitatea de a veni in intampinarea cerintelor pietei muncii
locale, astfel ca impreuna cu partenerii din cadrul comunitatii am analizat si am cautat sa determinam
nevoile de formare la nivelul judetului nostru ", a declarat Mircea Dorin Cretu, directorul executiv al
AJOFM Sibiu.
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