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PLANUL DE FORMARE PROFESIONALA PENTRU ANUL 2016 
CURSURI CU FINANTARE DIN BUGETUL ASIGURARILOR DE SOMAJ 

 

                  Programe de initiere: 

1. Maseur;  
2. operator calculator electronic şi reţele; 
3. operator introducere, prelucrare si validare date; 
4. machior; 

                  Programe de calificare: 

5. apicultor – calificare nivelul I; 
6. agent de securitate – calificare nivelul I; 
7. frizer – calificare nivelul I; 
8. barman – calificare nivelul I; 
9. cofetar – calificare nivelul I; 
10. lucrător in alimentaţie – calificare nivelul I; 
11. lucrător în comerţ – calificare nivelul I; 
12. lucrator finisor in constructii – calificare nivelul I; 
13. lucrator instalator pentru constructii – calificare nivelul I; 
14. lucrator in structuri pentru constructii – calificare nivelul I; 
15. operator confectioner industrial – calificare nivelul I; 
16. patiser – calificare nivelul I; 
17. sudor electric - calificare nivelul I; 
18. tractorist – calificare nivelul I; 
19. macelar – calificare nivelul I; 
20. brutar – calificare nivelul I; 
21. manichiurist pedichiurist – calificare nivelul I; 
22. ospatar(chelner) vanzator in unitati de alimentatie – calificare nivelul II; 
23. bucătar – calificare nivelul II; 
24. preparator produse din carne si peste – calificare nivelul II; 
25. masinist utilaje cale si terasamente – calificare nivelul II; 
26. confectioner tamplarie din aluminium si mase plastice -calificare niv. II; 
27. frizer – coafor-manichiură-pedichură – calificare nivelul II; 
28. instalator instalatii tehnico sanitare si de gaze – calificare nivelul II; 
29. mecanic auto – calificare nivelul II; 
30. electrician constructor – calificare nivelul II; 
31. cosmetician - calificare nivelul III; 

Programe de perfectionare: 

32. comunicare în limba engleză – perfectionare; 
33. contabil – perfectionare; 
34. inspector resurse umane – perfectionare; 

Programe de specializare: 

35. stilist protezist unghii – specializare; 
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Conform Legii 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
persoanele aflate in cautarea unui loc de munca pot participa la programe de 
formare profesionala care sa le asigure cresterea si diversificarea competentelor 
profesionale in scopul asigurarii mobilitatii si reintegrarii pe piata muncii. 
Programele de formare profesionala asigura, conform legii, initierea, calificarea, 
recalificarea, perfectionarea si specializarea persoanelor in cautarea unui loc de 
munca. 
Persoanele care desfasoara activitati in mediul rural si nu realizeaza venituri lunare 
sau realizeaza venituri mai mici decat indicatorul social de referinta al asigurarilor 
pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, si care sunt inregistrate la 
AJOFM Vrancea beneficiaza, in mod gratuit, de servicii de formare profesionala. 
           In perioada 01.01.2016 – 31.01.2016, se afla in derulare 11 cursuri  organizate 
in anul 2015 /  finalizare in anul 2016, cu un numar de 171 someri, din care au 
absolvit 71 someri . 

                         In perioada 01.01.2016 – 31.01.2016, AJOFM Vrancea nu a demarat programe de                    
               formare. 
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Număr 
detinuti 
cuprinsi 

in cursuri 

 
Numar 
ucenici 
cuprinsi 

in 
program 

de 
calificare 
la locul 

de 
munca 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
In perioada 01.01.2016 – 31.01.2016 s-au angajat 29 someri absolventi (13 someri 
absolventi ai cursurilor finantate din FSE) aflati in monitorizare in anul curent, 
dupa cum urmeaza: 

 0 someri absolventi ai cursurilor organizate in anul 2016; 

 13 someri absolventi ai cursurilor organizate in anul 2015 / finalizate in anul 
2015 si aflate in monitorizare in anul 2016; 

 1 someri absolventi ai cursurilor organizate in anul 2015 / finalizate in anul 2016 
si aflate in monitorizare in anul 2016; 

 15 someri absolventi ai cursurilor organizate in anul 2014 /finalizate in anul 
2015 si aflate in monitorizare in anul 2016. 


