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Comunicat de presă 

983 de participanţi la cursurile organizate de AJOFM Mureş  

în primele zece luni al anului 2016 

 

În perioada ianuarie – octombrie 2016, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mureş a 

cuprins în programele de formare profesională organizate prin intermediul Centrelor Regionale de 

Formare Profesională a Adulţilor Mureş şi Braşov, 983 de persoane.  

Dintre aceștia, 667 sunt şomerii indemnizaţi şi 316 sunt şomeri neindemnizaţi. Numărul persoanelor 

provenite din mediul rural este de 549 iar al romilor 103.  

Cele 50 cursuri gratuite începute în perioada ianuarie – octombrie 2016 sunt finanţate din bugetul 

asigurărilor pentru şomaj şi vizează calificarea sau recalificarea (82,00%), iniţierea (8,00%), 

specializarea (8,00%) şi perfecţionarea (2,00%) persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. 

Cel mai ridicat interes pentru cursuri s-a înregistrat în rândul persoanelor cu vârsta peste 45 de ani 

(36,42%), urmate de cele din grupa de vârstă 35 – 45 de ani (24,10%), de cele de vârsta sub 25 de 

ani (20,76%) şi de cele între 25 si 35 de ani (18,72%).  

În funcţie de nivelul de studii, cei mai mulţi cursanţi, 46,29%, au studii nivel primar, gimnazial sau 

profesional, 40,89% studii medii (liceal sau postliceal) şi 12,82% studii universitare.  

Ocupaţiile în care au fost formaţi şomerii: administrator pensiune turistică (56), bucătar (64), 

brutar (28), cofetar-patiser (15), contabil (21), cameristă (42), coafor-frizerie-manichiură-

pedichiură (44), comerciant vânzător produse alimentare (40), competenţe limba engleză (23), 

expert achiziţii publice (16), formator (12), frizer (14), manichiurist pedichiurist (28), instalator 

instalaţii tehnico-sanitare şi gaze (44), inspector resurse umane (75), îngrijitor bătrâni la domiciliu 

(54), lucrător în structuri pentru construcţii (19), lucrător în comerţ (161), lucrător în creşterea 

animalelor (50), operator introducere prelucrare validare date (47), ospătar (chelner 47), pizzar 

(42), sudor (26), tehnician maseur (17). 

Dintre cele 421 persoane care au absolvit cursurile, 106 şi-au găsit un loc de muncă. 562 de 

persoane sunt cuprinse la cursuri aflate în derulare şi au ca termen pentru angajare 12 luni de la 

data absolvirii cursului.  
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