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OPORTUNITĂȚI DE CALIFICARE PENTRU ȘOMERI

Cursuri de calificare/specializare gratuite vor fi organizate în luna FEBRUARIE 2018,
în județul Harghita, în următoarele meserii/ocupații:
 Ospătar – la Miercurea- Ciuc, durata 720 de ore
 Lucrător în structuri pentru construcții –la Odorheiu-Secuiesc, durata 360 de ore
 Ospătar – la Gheorgheni, durata 720 de ore
 Contabil– la Toplița, durata 120 de ore
Condiții minime de participare:
-

la cursul de contabil - liceu cu bacalaureat,

-

la cursul de lucrător în structuri pentru construcții - învățământ minim obligatoriu

-

la cursul de ospătar: învățământ gimnazial.

Se consideră învățământ minim obligatoriu, în funcție de anul absolvirii, conform tabelului:
Anul absolvirii

Clase obligatorii

Până în 1994

10 clase

1995 - 1998

8 clase

1999 - 2003

9 clase

2004 - prezent

10 clase

Beneficiază de cursuri gratuite atât şomerii indemnizaţi cât şi cei neindemnizaţi, aflați în
evidența agenției.
Facilităţi acordate: decontarea cheltuielilor de transport cu mijloacele de transport în comun,
pentru persoanele cu domiciliul în afara localităţii, în care se organizează programul de
formare.
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ HARGHITA
Operator de date cu caracter personal nr. 10397
B-dul Frăţiei nr.2, Miercurea Ciuc
Tel.: +4 0266 313 423; Fax: 0266 312 885
e-mail: ajofm@hr.anofm.ro;
www.harghita.anofm.ro

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, interesate să participe, în mod
gratuit, la unul dintre cursurile organizate, se pot înregistra la sediul Agenţiei
locale din M-Ciuc, respectiv la sediile punctelor de lucru din teritoriu.

Adresele de contact sunt :
-

Miercurea-Ciuc, B-dul Frăţiei nr. 2, tel/fax 0735/539745;

-

Odorheiu-Secuiesc, str. Bethlen Gabor nr. 2, tel/fax: 0735/539751 ;

-

Gheorgheni, str. Gabor Aron nr. 1/A, tel/fax: 0735/534382;

-

Topliţa , str. Nicolae Bălcescu nr. 15, tel/fax: 0735/534383;

-

Cristuru-Secuiesc, str. Libertății nr. 16, ap. 2, tel. 0735534381
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