Septembrie 2019
SONDAJ PRIVIND NECESARUL FORȚEI DE MUNCĂ PE TERMEN SCURT
În perioada 05-20 septembrie 2019 angajatorii din județul Harghita sunt invitați să
participe la un sondaj online, pe care îl derulăm pentru stabilirea necesarului de forță de muncă
pe termen scurt.
Sondajul va fi realizat pe baza chestionarului online găzduit de site-ul agenției noastre și poate fi
accesat în secțiunea ”PISA 2+LMV”, aceeași secțiune utilizată pentru declararea locurilor de
muncă vacante sau gestionarea convențiilor.
Chestionarul este unul simplu și conține 6 întrebări, prin care angajatorii sunt rugați să
menționeze, în ordinea importanței, cele mai relevante ocupații/meserii în care intenționează să
încadreze personal cu contract de muncă în următoarele 6-12 luni și numărul estimativ al
persoanelor pe care urmează să le angajeze în ocupațiile/meseriile respective.
Sondajul are ca scop realizarea unei prognoze pe termen scurt cu privire la ocupațiile/meseriile în
care se vor face încadrări în următoarea perioadă, prognoză care va sta la baza fundamentării
programului de formare profesională pentru anul 2020.
Solicităm reprezentanților legali, respectiv responsabililor cu resursele umane ale angajatorilor să
completeze chestionarul cu responsabilitate pentru ca programele de stimulare a ocupării forței
de muncă, respectiv de formare profesională derulate de AJOFM Harghita să poată să răspundă cât
mai bine nevoilor acestora. Rugăm toți angajatorii care au cel puțin 10 angajați să răspundă la
chestionar, fără excluderea celor cu număr mai mic de salariați.
Firmele care anterior începerii acestui șondaj nu au avut cont pe platforma noastră trebuie
să știe că li s-a creeat un cont, unde numele utilizatorului este codul unic de înregistrare al firmei
și parola este compusă din primele 4 cifre ale codului unic de înregistrare. Aceste firme, înainte
de a răspunde la cele 6 întrebări vor trebui să completeze câmpurile specifice aferente adresei,
datelor de contact ale reprezentantului legal , ale contabilului sau ale responsabilului cu resursele
umane.
Aceste informații se introduc o singură dată și pot fi actualizate ori de câte ori este necesar.
După accesarea platformei pentru prima data și completarea datelor de identificare recomandăm
schimbarea parolei cu ajutorul butonului ”schimbare parola”.
În perioada de derulare a sondajului angajatorul are posibilitatea de modificare a chestionarului
deja completat.
Prin implementarea acestei funcționalități, platforma AJOFM Harghita de livrare a serviciilor
online către angajatori își completează gama de instrumente, aceasta concentrând următoarele
servicii:
 Gestionarea locurilor de muncă vacante și a medierii muncii;
 Gestionarea solicitărilor și acordării subvențiilor pentru angajatori;
 Sondarea opiniei angajatorilor privind evoluția pe termen scurt a cererii de forță de
muncă;
 Sistem de anunțuri colective sau individuale destinate angajatorilor.
Prognoza privind necesarul forței de muncă pe termen scurt va fi făcută publică până la sfârșitul
lunii septembrie, inclusiv pe site-ul AJOFM Harghita.
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