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Număr cursuri organizate: 15
Număr cursanţi: 395 din care:

 281şomeri indemnizaţi
 113 şomeri neindemnizaţi

0 deţinuţi în penitenciarul Tg. Jiu

1 cu plată



0 salariati

Număr cursuri începute în 2016 şi cu finalizare
în 2017: 12 la care sunt cuprinse 313 persoane, din care:
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deţinuţi
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Număr cursuri organizate exclusiv în 2017:
Număr persoane cuprinse: 82

3

 63 şomeri indemnizaţi
 19 şomeri neindemnizaţi

0 deţinuţi

0 cu plată

0 salariati

Număr cursuri finalizate în 2017:

1

Număr absolvenţi 26
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Număr cursanţi la cele 14 cursuri aflate în derulare:

367 din

care:


-

Număr şomeri angajaţi: 34

267 şomeri indemnizaţi
99 şomeri neindemnizaţi
0deţinuţi
1 cu plată

AJOFM GORJ
ORGANIZEAZA IN 2017 CURSURI DE (RE)CALIFICARE IN
OCUPATIILE DE :

Agent securitate
Bucatar
Contabil
Camerista
Cofetar patiser
Comunicare in limba engleza
Competente limba germana
Confectioner-asamblor articole din textile
Confectioner produse pirotehnice
Dulgher-tamplar-parchetar
Frizer-Coafor-Manichiurist-Pedichiurist
Instalator instalatii tehnico sanitare si de gaze
Inspector resurse umane
Lacatus mecanic
Lucrator in comert
Lucrator in cresterea animalelor
Manager in activitatea de turism
Manichiura-pedichiura
Operator Introducere, validare, prelucrare date
Operator lemn
Ospatar (chelner)vanzator in alimentatie
Tehnician maseur
Sudor
Zidar pietrar tencuitor
PENTRU PERIOADA URMATOARE ORGANIZAM SI FORMAM GRUPE PENTRU
OCUPATIILE:
Lucrator in comert
Operator introducere validare prelucrare date
Instalator instalatii tehnico sanitare si gaze
Inspector resurse umane
Comunicare limba engleza

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.
Persoanele care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire sau locuiesc la o distanţă mai
mare de 50 de km de aceasta, au dreptul pe perioada cât participă la pregătirea profesională să
beneficieze de cazare şi de o sumă de bani pentru acoperirea mesei la nivelul prevăzut 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.
Persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sunt obligate sa participe la
programele de formare profesionala oferite si organizate de agenţiile pentru ocuparea forţei
de muncă.
Persoanele îndreptăţite pot beneficia de servicii de formare profesională gratuite, o singură dată,
pentru fiecare perioadă în care se află în căutarea unui loc de muncă.

Cine beneficiază de gratuitatea cursurilor ?
Serviciile de formare profesională se asigură gratuit pentru persoanele care:

 Nu au loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii
venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinta;

 Nu au putut ocupa loc de muncă după absolvirea unei instituţii de învăţământ sau după
satisfacerea stagiului militar;
 Au obţinut statutul de refugiat sau altă formă de protecţie internaţională, conform legii;
 Sunt cetăţeni străini sau apatrizi care au fost încadraţi în muncă sau au realizat venituri în
România, conform legii;
 Nu au putut ocupa loc de muncă după repatriere sau după eliberarea din detenţie.
 Desfăşoară activităţi în mediul rural şi nu realizează venituri lunare sau realizează venituri
lunare mai mici decât valoarea indicatorului social de referinta şi care sunt înregistrate la agenţia
pentru ocuparea forţei de muncă;
 Sunt angajate, cu acordul angajatorului, sau la cererea angajatorului, şi pentru persoanele aflate în
următoarele situaţii:
 au reluat activitatea ca urmare a încetării concediului pentru creşterea copilului până la împlinirea
vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;
 au reluat activitatea după satisfacerea stagiului militar;
 au reluat activitatea ca urmare a recuperării capacităţii de muncă după pensionarea pentru
invaliditate;
 Sunt aflate în detenţie şi mai au de executat cel mult 9 luni până la ultima zi de executare a
pedepsei.
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