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Înscrieri la cursuri pentru şomeri  
 
 
 În această lună   la Agenţiile locale din Miercurea-Ciuc şi Odorheiu Secuiesc, 
precum şi la punctele de lucru din Gheorgheni şi Topliţa se pot depune dosare de 
înscriere la următoarele cursuri, gratuite pentru persoanele aflate în evidenţa Agenţiei 
Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Harghita: 
 
 

1. Competenţe antreprenoriale şi de operare pe calculator pentru tineri din 
mediul rural – organizat la Miercurea-Ciuc şi Odorheiu-Secuiesc 

Durata cursului  2 luni  
Conditii minime de inscriere: : nivel studii: min 10 clase. 
 

2. Agent de securitate – organizat la Miercurea-Ciuc 
Durata cursului 360 de ore  
Conditii minime de inscriere: : nivel studii: min 8 clase sau 10 clase în funcţie de nivelul 
de învăţământ obligatoriu la data absolvirii. 
 

3. Lucrător în comerţ- organizat la Odorheiu-Secuiesc 
 Durata cursului  360 de ore  
Conditii minime de inscriere: : nivel studii: min 8 clase sau 10 clase în funcţie de nivelul 
de învăţământ obligatoriu la data absolvirii 
 

4. Limba engleză – organizat la Gheorgheni 
Durata cursului 100  de ore  
Conditii minime de inscriere: : nivel studii: min 8 clase sau 10 clase în funcţie de nivelul 
de învăţământ obligatoriu la data absolvirii. 
 

5. Bucătar – organizat la Gheorgheni 
Durata cursului 720 de ore  
Conditii minime de inscriere: : nivel studii: min 8 clase sau 10 clase în funcţie de nivelul 
de învăţământ obligatoriu la data absolvirii. 
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6. Bucătar - organizat la Topliţa 

Durata cursului  720 de ore  
Conditii minime de inscriere: : nivel studii: min 8 clase sau 10 clase în funcţie de nivelul 
de învăţământ obligatoriu la data absolvirii 
 

7. Agent de securitate – organizat la Topliţa 
Durata cursului 360 de ore  
Conditii minime de inscriere: : nivel studii: min 8 clase sau 10 clase în funcţie de nivelul 
de învăţământ obligatoriu la data absolvirii. 
 
 
 

 
Facilităţi: - se deconteaza transportul pentru persoanele din alta localitate 
NOTĂ:  

 Cursul este gratuit pentru persoanele aflate în evidenţa agenţiei 
 Persoanele fără loc de munca interesate să participe la curs, pot fi luate in 

evidenţă ca persoane in cautarea unui loc de muncă. 
 
 
 
Dosarul de luare in evidenta va contine: 

- CI, original si copie 

- Diploma de studii, original si copie 

- Adeverinta de la medicul de familie care să ateste că persoana este aptă de 

muncă 

- Adeverinţă de la administraţia financiară privind veniturile 

 
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediile Agenţiilor locale şi ale punctelor de 

lucru: 
- Agenţia locală Miercurea-Ciuc, B-dul Frăţiei nr.2 tel.: 0266/ 313423;  
- Agenţia locală Odorheiu-Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr. 2, tel.: 

0266/217820. 
-Punct de lucru Gheorgheni, Cartierul Florilor, nr. 35/A, tel.: 0266/ 363727; 

0735534382 
-Punct de lucru Topliţa, str. Nicolae Balcescu nr. 14, tel.: 0266/342544, 

0735534383 
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