
                                                                                 

 
 

 
 
 
 

OFERTA DE FORMARE PROFESIONALA PENTRU ANUL 2018 
CURSURI CU FINANTARE DIN BUGETUL ASIGURARILOR DE SOMAJ 

 
 
 

    -  apicultor – calificare nivelul II; 
    - asfaltator – calificare nivelul II; 
    - agent de securitate – calificare nivelul II; 
    -  barman preparator – initiere; 
    -  bucătar – calificare nivelul III; 
    -  cofetar – calificare nivelul II; 
    - comunicare în limba străină engleză – perfectionare; 
    - confectioner tamplarie din aluminium si mase plastice -calificare niv. II; 
    - contabil – perfectionare; 
    - cosmetician - calificare niv. IV; 
    - frizer – calificare nivelul II; 
    - frizer – coafor-manichiură-pedichură – calificare nivelul III; 
    - instalator instalatii tehnico sanitare si de gaze – calificare nivelul II; 
    - inspector resurse umane – perfectionare 
    - lucrător in alimentaţie – calificare nivelul II; 
    - lucrător în comerţ – calificare nivelul II ; 
    - lucrator finisor in constructii – calificare nivelul II; 
    - lucrator instalator pentru constructii – calificare nivelul II; 
    - lucrator in structuri pentru constructii – calificare nivelul II;; 
    - masinist utilaje cale si terasamente – calificare nivelul III; 
    - maseur – initiere; 
    - mecanic auto – calificare nivelul III; 
     - electrician constructor – calificare nivelul III; 
     - operator calculator electronic şi reţele – iniţiere; 
     - operator introducere, prelucrare si validare date – initiere; 
     - operator confectioner industrial – calificare nivelul II; 
     - ospatar(chelner) vanzator in unitati de alimentatie – calificare nivelul III; 
     - patiser – calificare nivelul II; 
     - peisagist floricultor- initiere 
     - sudor electric - calificare nivelul II; 
     - tractorist – calificare nivelul II; 
     - stilist protezist unghii – initiere; 
      

 
 
 
 
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VRANCEA 
Operator de date cu caracter personal nr. 576 
B-dul Unirii, Nr. 53A, Cod Poştal 620090, Focşani 
Tel: +40237 224677;+40237 224678; Fax:+40237 239059  
e-mail: ajofm@vn.anofm.ro;  
www.vrancea.anofm.ro 
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Cursurile de nivel 3 se organizeaza pentru persoane care au absolvit cel putin invatamantul gimnazial sau invatamantul 
obligatoriu;  

Cursurile de nivel 2 se organizeaza pentru persoane care au absolvit cel putin invatamantul gimnazial;  
Cursurile de initiere se organizeaza pentru persoane care au au  absolvit invatamantul primar;  
Cursurile de perfectionare se organizeaza pentru persoane care au  absolvit liceul  
 
Durata cursurilor: 
Cursurile de nivel II    - 5 luni 
Cursurile de nivel I     - 2,5 luni 
Cursurile de initiere    -1,5 luni 
Cursurile de perfectionare - 2 luni 
                   Relatii suplimentare : 
str. B-dul Unirii nr.53 A, cam.7   Tel.   0237224677 / 0237224678 int.18             
 
 
 
Acte necesare pentru inscrierea la cursuri: 
act de identitate;, 
certificat de nastere*; 
certificat de casatorie*, ( pentru femei daca este cazul ); 
diploma sau adeverinta de studii*;   
adeverinta medicala; 
carnet de evidenta somer (indemnizat sau neindemnizat); 
carnet de munca (daca este cazul) / declaratie; 
recomandare curs. 
     *acte in original si copie xerox 
 
 
 
 
 


