
 

                                                                                                    

 

                    

 

       COMUNICAT DE PRESĂ 

                                    Cursuri de formare profesionala 

                                                           14.02.2012 

        Somerii gorjeni pot urma gratuit cursuri de formare profesionala in  luna februarie  2012  pentru 
urmatoarele meserii: zidar- pietrar-tencuitor in Tg-Jiu; croitor in Tg-Jiu; Lucrator in comert in Turceni 
si in Motru; operator introducere validare si prelucrare date in Motru.      
        Perioada in care au loc selectiile pentru  cele 5 cursuri de formare profesionala este: 

23.02.2012- zidar pietrar tencuitor; 
21.02.2012- lucrator in comert la Turceni;  
22.02.2012 –lucrator in comert la Motru;  
22.02.2012 –operator introducere, validare si prelucrare date la Motru. 

       Studiile necesare in vederea participarii la unul din cursurile de formare profesionala sunt: liceu 
pentru  cursul de operator introducere, validare si prelucrare; studii minime obligatorii 10 clase 
pentru cursurile de croitor si zidar pietrar tencuitor iar pentru lucrator in comert – 8 clase.         
Durata cursurilor este de 6 luni (operator introducere, validare si prelucrare date ,zidar pietrar 
tencuitor si croitor)  respectiv 3 luni pentru cursul de lucrator in comert.  
Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, care beneficiază în mod gratuit de  
servicii de formare profesională, au următoarele drepturi: 
    a) să beneficieze de pregătire teoretică şi practică pe toată durata cursului; 
    b) să beneficieze de rechizite şi materiale de instruire şi să primească în folosinţă manuale; 
    c) să beneficieze, dacă este cazul, de echipament de protecţie pe timpul instruirii practice; 
    d) să beneficieze, pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire, de abonament gratuit pe 
mijloacele de transport în comun sau, după caz, de decontarea cheltuielilor de transport, pentru cel 
mult patru deplasări în cursul unei luni, dacă nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire, în 
condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru salariaţii instituţiilor publice şi regiilor 
autonome cu specific deosebit pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul 
deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului; 
    e) să beneficieze de consultaţii medicale, analize medicale şi teste necesare frecventării cursului. 
. 
  Informatii suplimentare se obtin  la  AJOFM Gorj, din str Lt Col D. Petrescu nr 1, tel 0253/211568.  
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