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                                                              COMUNICAT DE PRESĂ 

          

       Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu  desfăşoară o 

campanie de înscriere la un program de formare profesională a tuturor şomerilor 

indemnizaţi. Acţiunea se  desfăşoară în perioada 12.06.2017 – 13.06.2017  în Sibiu 

(la Centul de Formare Profesională a Adulţilor) şi Mediaş (la sediul agenţiei) 

începând cu ora 9, iar în data de  14.06.2017 la  Avrig şi Agnita ( la sediul 

punctelor de lucru) începând cu ora 10.  

AJOFM Sibiu şi-a propus prin Planul de formare profesională pentru anul 2017 

organizarea de programe de formare profesională în următoarele 

ocupaţii/meserii : administrator pensiune turistică, bucătar, contabil, cameristă, 

comunicare limba engleză, comunicare limba germană, designer pagini web, 

frizerie-coafor-manichiură-pedichiură, inspector/referent resurse umane, 

instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze, inspector în domeniul sănătăţii şi 

securităţii în muncă, lucrător în comerţ,  lucrător în structuri pentru construcţii, 

manager proiect, maseur, operator intoducere validare şi prelucrare date , sudor.  

Una  din cele mai importante  măsuri active pentru creşterea gradului de ocupare 

a forţei de muncă este formarea profesională, deoarece prin asigurarea creşterii  

şi diversificării competenţelor profesionale ale şomerilor se ating, concomitent 

două obiective: satisfacerea solicitărilor imediate pe piaţa muncii şi anticiparea 

evoluţiilor viitoare ale pieţei muncii. Astfel, persoanelor aflate în căutarea unui loc 

de muncă li se oferă posibilitatea dobândirii cunoştinţelor teoretice şi practice 

specifice unei noi meserii care să mărească şansele ocupării unui loc de muncă.  



       Cu ocazia acestei campanii A.J.O.F.M Sibiu organizează şi o minibursă a 

locurilor de muncă la solicitarea unor angajatori din judeţ şi anume: 

- SC. FAURECIA  ROMÂNIA S.R.L care oferă 100 posturi ( operator coasere, 

controlor calitate, muncitor necalificat);  

- SC. DESLEECLAMA  EASTERN EUROPE S.R.L care oferă 20 de posturi ( finisor 

textile, operator la maşini de tricotat circular, operator bobinator, ţesător); 

- SC. LUGERA & MAKLER S.R.L  care oferă 50 de posturi (operator maşini 

unelte semiautomate şi automate, controlor calitate, operator logistică). 
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