
 
 

                           AGENłIA JUDEłEANĂ PENTRU OCUPAREA FORłEI DE MUNCĂ BISTRIłA - NĂSĂUD 
Operator de date cu caracter personal nr. 548 
Strada: Gării 2-4 , Bistrita, BistriŃa-Năsăud  
Tel: +4 0263 236 295; Fax: +4 0263 236 296 
e-mail: ajofm@bn.anofm.ro 
www.ajofmbn.ro; www.facebook.com/ajofmbn 

 

4490 /14.10.2014                                                                   
            Comunicat de presă 

 

 
          Cursuri de formare profesională realizate prin A.J.O.F.M. BistriŃa – Năsăud în anul 2014 

 

 

 
AgenŃia JudeŃeană pentru Ocuparea ForŃei de Muncă BistriŃa – Năsăud organizează programe de 

formare profesională pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă,  care să le asigure 

creşterea şi diversificarea competenŃelor profesionale în scopul asigurării mobilităŃii şi reintegrării 

pe piaŃa muncii. 

Programele de formare profesională asigură, conform legii, iniŃierea, calificarea, recalificarea, 

perfecŃionarea şi specializarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă. 

Pană la data de 30.09.2014, A.J.O.F.M. BistriŃa – Năsăud a organizat un numar de 28 programe de 

formare profesională pentru un număr total de 648 persoane, din care 98,45% dintre persoane au 

beneficiat de gratuitate în formarea profesională. Programele desfăşurate sau aflate în curs de 

desfaşurare, sunt în următoarele ocupaŃii: 

• Curs iniŃiere: competenŃe informatice; 

• Curs de (re)calificare: instalator instalaŃii tehnice şi de gaze; lucrător în structuri pentru 

construcŃii; dulgher, tâmplar, parchetar;  lucrător în comerŃ; lucrător în cultura plantelor; 

bucătar; ospătar; patiser; cosmetică; frizer; manichiură pedichiură; coafor; technician 

maseur; 

• Curs de perfecŃionare: inspector resurse umane; 

• Curs de specializare: contabil; 
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În perioada imediat următoare A.JO.F.M. BistriŃa – Năsăud derulează 5 programe de formare 

profesională : coşar; mecanic auto; manichiurist pedichiurist; contabil, comunicare în limba engleză. 

Dintre facilităŃile acordate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă participante la formare 

profesională, amintim: 

- Instruire teoretică şi practică gratuită; 

- Abonamente pe mijloacele de transport de la adresa de domiciliu la locul de desfăşurare a 

cursului, analize medicale şi materiale didactice, gratuite; 

Cheltuielile cu instruirea teoretică şi practică cu cele 28 programe de formare profesională, se 

suportă din bugetul asigurarilor pentru şomaj. 

Otilia Râpan 

Director Executiv 
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