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Cursuri de formare profesională prin A.J.O.F.M.BistriŃa – Năsăud organizate din a doua 

jumătate a lunii februarie şi în luna martie 2016 

  

AgenŃia JudeŃeană pentru Ocuparea ForŃei de Muncă BistriŃa – Năsăud  organizează prin Centrul 

propriu de Formare Profesională, programe de formare profesională gratuite pentru persoanele 

aflate în căutarea unui loc de muncă (şomeri indemnizaŃi şi neindemnizaŃi). 

Din a doua jumătate a lunii februarie 2016 se vor derula prin C.F.P. BistriŃa două programe de 

formare profesională în meseriile de “inspector resurse umane” şi “lucrător în structuri pentru 

construcŃii”. 

Programul de formare profesională de “inspector resurse umane” este un program de perfecŃionare, 

în care participanŃii trebuie să fie absolvenŃi de liceu. Codul COR al ocupaŃiei este 333304. Cursul 

dureaza 8 săptămâni, programa de pregatire cuprinde 240 ore, din care pregatirea teoretică  84 ore, 

iar cea practică 156 ore. Dintre disciplinele studiate în cadrul acestui curs, amintim: - întocmirea şi 

gestionarea documentelor de evidenŃă a personalului; organizarea recrutării personalului; 

întocmirea, operarea şi transmiterea registrului general de evidenŃă a salariaŃilor; întocmirea 

statului de plată pentru personalul angajat; administrarea bazei de date de evidenŃă a personalului;  

comunicarea cu angajaŃii, etc. 

Programul de formare profesională de “lucrător în structuri pentru construcŃii” este un program de 

calificare, participanŃii trebuie să fi absolvit învăŃământul obligatoriu. Codul COR al calificării este 

7422.1.3. Cursul dureaza 10 săptămâni, programa de pregătire cuprinde 360 ore, din care pregătirea 

teoretică 120 ore, iar cea practică 240 ore. Dintre competenŃele profesionale dobândite în urma 

absolvirii acestui curs amintim: - noŃiuni generale despre construcŃii; materiale în construcŃii; 

planuri pentru construcŃii; prelucrarea materialelor; săpături şi sprijiniri; cofraje din lemn; lucrări 

simple de armare; zidării simple de cărămidă; tencuieli obişnuite driscuite, etc. 

 

Începând cu luna martie 2016, şomerii bistriŃeni pot urma gratuit următoarele programe de formare 

profesională: “presator mase plastice”, “îngrijitoare bătrâni la domiciliu”, “contabil” şi 

“patiser”. 

Un nou curs pe care AJOFM BistriŃa – Năsăud îl organizează din acest an este cel de “presator mase 

plastice”. Programul de formare profesională de “presator mase plastice” este un program de 
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calificare, participanŃii trebuie să fi absolvit cel puŃin învăŃământul gimnazial. Codul COR al 

calificării este 8232.1.2. Cursul durează 10 săptămâni, programa de pregătire cuprinde 360 ore, din 

care pregătirea teoretică 120 ore, iar cea practică 240 ore. La acest curs pregătirea practică se va 

desfăşura în Hala de producŃie “Platforma SărăŃel” a societăŃii Teraplast SA, cu care AJOFM BistriŃa – 

Năsăud a încheiat un contract de colaborare. Printre disciplinele studiate în cadrul acestui curs, se 

numără: - pregătirea instalaŃiilor, utilajelor şi dispozitivelor specifice prelucrării maselor plastice; 

pregătirea materiilor prime, executarea produselor din materiale plastice termorigide, executarea 

produselor din materiale plastice termoplaste, etc. 

Un alt program de formare profesională care urmează a se desfăşura în luna martie este de 

“îngrijitoare bătrâni la domiciliu”. Tipul acestui program de formare este de calificare, participanŃii 

trebuie să fi absolvit cel puŃin învăŃământul gimnazial. Codul COR al calificarii este 5133.1.2. Cursul 

durează 10 săptămâni, programa de pregătire cuprinde 360 ore, din care pregătirea teoretică 120 

ore, iar cea practică 240 ore. Conform protocolului de colaborare încheiat între AJOFM BistriŃa - 

Năsăud şi Primaria BistriŃa, prin DirecŃia Municipală de Servicii Sociale, pregătirea practică a 

participanŃilor la programul de formare profesională de “îngrijitoare bătrâni la domociliu” se va 

desfăşura la Căminul pentru Persoane Vârstnice din BistriŃa. Dintre disciplinele studiate în cadrul 

acestui curs, amintim: - acordarea îngrijirilor igienice pentru persoana asistată; asigurarea 

confortului bătrânului asistat; administrarea alimentaŃiei; mobilizarea şi transportul bătrânului 

asistat; respectarea şi aplicarea prescripŃiilor medicale; supravegherea stării de sănătate a persoanei 

asistate, etc. 

Tot în luna martie va începe cursul de “contabil”. Tipul acestui program de formare este de 

specializare, participanŃii trebuie să fie absolvenŃi de liceu. Codul COR al ocupaŃiei este 331302. 

Cursul durează 12 săptămâni, programa de pregătire cuprinde 354 ore, din care pregatirea teoretică 

118 ore, iar cea practica 236 ore. Dintre competenŃele profesionale dobândite în urma absolvirii 

acestui curs, amintim: - întocmirea şi completarea documentelor primare; contarea operaŃiunilor 

patrimoniale; efectuarea de calcule specifice; completarea registrelor contabile; întocmirea 

balanŃei de verificare, evaluarea patrimonială; întocmirea bilanŃului contabil; etc. 

Cursul de “patiser” este de calificare, participanŃii trebuie să fi absolvit învăŃământul obligatoriu. 

Codul COR al calificării este 7412.1.3. Cursul durează 10 săptămâni, programa de pregătire cuprinde 

360 ore, din care pregătirea teoretică 120 ore, iar cea practică 240 ore. Dintre competenŃele 

profesionale dobândite în urma absolvirii acestui curs amintim: - ambalarea şi pregătirea pentru 

comercializarea produselor; asigurarea calităŃii produselor; exploatarea echipamentelor pentru copt 

şi răcit; exploatarea echipamentelor pentru pregătirea semifabricatelor de patiserie; manipularea, 

conservarea şi depozitarea materialelor şi produselor alimentare; prepararea produselor de 
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patiserie; prepararea semifabricatelor de patiserie, realizarea decoraŃiunilor pentru produsele de 

patiserie, etc. 

Persoanele interesate să urmeze aceste programe de formare profesională organizate de agenŃie,  

sunt invitate să se înscrie la sediul Centrului de Formare Profesională din BistriŃa, strada Gării, nr. 2 

– 4, etaj ll, telefon 0263 – 236296. 

 

 

Otilia Râpan 

Director Executiv 

  

Întocmit, 

Adina Preda 

Consilier EURES 


