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1077 /06.03.2015                                                                   
            Comunicat de presă 

 

 
          Programe de formare profesională organizate în luna martie 2015  

prin A.J.O.F.M.BistriŃa - Năsăud 

  

 
Având în vedere Planul de formare profesională pentru anul 2015, în conformitate cu parteneriatul 

de formare profesională încheiat între AgenŃia JudeŃeană pentru Ocuparea ForŃei de Muncă 

BistriŃa – Năsăud şi Centrul Regional de Formare Profesională a AdulŃilor Cluj (CRFPA Cluj), vă 

anunŃăm intenŃia noastră de a începe următoarele programe de formare profesională în data de 17 

martie 2015, astfel: 

- La BistriŃa: 

o “TEHNICIAN MASEUR” pentru 28 de şomeri – teoria şi practica se vor efectua în cadrul 

AJOFM BistriŃa – Năsăud din BistriŃa, str.Gării, nr.2 – 4 (curs de nivel III cu durata de 9 

luni); 

o “COSMETICIAN” pentru 28 de şomeri – teoria şi practica se vor efectua în cadrul AJOFM 

BistriŃa – Năsăud din BistriŃa, str.Gării, nr.2 – 4 (curs de nivel III cu durata de 9 luni); 

o “COAFOR” pentru 28 de şomeri – teoria se va efectua în cadrul AJOFM BistriŃa – Năsăud 

din BistriŃa, str.Gării, nr.2 – 4, iar practica se va efectua la Liceul Tehnologic de Servicii 

BistriŃa, b-dul Republicii, nr. 41 (curs de nivel II cu durata de 6 luni); 

o “LUCRĂTOR ÎN STRUCTURI PENTRU CONSTRUCłII” pentru 28 de şomeri – teoria se va 

efectua în cadrul AJOFM BistriŃa – Năsăud din BistriŃa, str.Gării, nr.2 – 4, iar practica se va 

efectua la SC Conprest  SRL din BistriŃa, str.Liviu Rebreanu, nr.55 (curs de nivel I cu 

durata de 3 luni); 

- La Parva: 

o   “LUCRĂTOR ÎN STRUCTURI PENTRU CONSTRUCłII” pentru 28 de şomeri – teoria se va 

efectua în cadrul Şcolii Gimnaziale Vasile Scurtu din Parva, iar practica se va efectua la 

SC Abrudan Construct SRL din Sângeorz – Băi, str. Someşului, nr.104 (curs de nivel I cu 

durata de 3 luni); 
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- La Beclean: 

o “INSTALATOR INSTALAłII TEHNICO – SANITARE ŞI DE GAZE” pentru 28 de şomeri – teoria se 

va efectua în cadrul CFP Beclean, str. Zorilor, nr.5, iar practica se va efectua la SC 

Dianova SRL din Beclean (curs de nivel II cu durata de 6 luni); 

MenŃionăm că, din luna februarie 2015, prin Centrul de Formare Profesională BistriŃa din cadrul 

AgenŃiei JudeŃene pentru Ocuparea ForŃei de Muncă BistriŃa – Năsăud se derulează 3 cursuri de 

iniŃiere cu durata de 1,5 luni în ocupaŃiile “Competente informatice”, “Comunicare în limba 

engleză” şi “Contabil” care cuprind un numar de 57 şomeri.  

Planul de formare profesionala pentru anul 2015 este gândit flexibil, în funcŃie de modificările care 

vor aparea pe piaŃa locală a muncii, putându-se opera modificări în structura pe meserii. Prin 

urmare, se vor putea organiza cursuri în meserii solicitate, altele decât cele cuprinse în plan, prin 

suplimentare sau înlocuire, inclusiv cu programe de pregătire în meserii noi apărute pe piaŃă. 

În anul 2015, se vor organiza de către AJOFM BistriŃa – Năsăud 41 programe de formare profesională 

pentru persoanele care beneficiază de servicii gratuite de formare profesională prin iniŃiere, 

(re)calificare, perfecŃionare şi specializare, care vor cuprinde 862 persoane, din care: 

- 837 şomeri aflaŃi în evidenŃele agenŃiei; 

-   25 persoane aflate în detenŃie.  

 

Persoanele interesate să urmeze un program de formare profesională sunt invitate să se înscrie la 

sediul Centrului de Formare Profesională din BistriŃa, strada Gării, nr. 2 – 4, etaj ll, telefon 0263 – 

236296. 

 

 

Otilia Râpan 

Director Executiv 

  

Întocmit, 

Adina Preda 

Consilier EURES 


