Sesiuni de întâlniri cu angajatorii din județul Harghita
Agenția Județeană pentru ocuparea Forței de Muncă Harghita organizează în
perioada 26- 28 septembrie 2018, întâlniri de lucru cu angajatorii din județ, pentru
prezentarea și dezbaterea următoarelor tematici:
 Promovarea măsurilor active de ocupare, din Legea nr.76/2002;
 Promovarea uceniciei la locul de muncă și a stagiaturii absolvenților cu studii
superioare;
 Promovarea oportunităților de finanțare a măsurilor de stimulare a ocupării
Forței de Muncă, prin proiecte cu finanțare din fondul social european,
perioada 2014- 2020;
 Noutăți în aplicația Pisa, realizată de către Agenția Județeană pentru ocuparea
Forței de Muncă Harghita, pentru gestionarea subvențiilor solicitate în baza
legislației specifice;
 Drepturi și obligații ale angajatorilor în raport cu agenția pentru ocuparea
forței de muncă;
 Diverse, inclusiv sesiune de întrebări și răspunsuri.
Întâlnirile se organizează în localitățile Miercurea-Ciuc, Gheorgheni și Odorheiu
Secuiesc , după următorul program:
 26 septembrie, ora 10:00 - Miercurea Ciuc în sala Amfiteatru de la parterul
Palatului Administrativ din Piața Libertății nr. 25
 27 septembrie, ora 12:00 - Odorheiu Secuiesc la sediul MÜTF din piața
Kőkereszt nr.1, sala 32
 28 septembrie, ora 10:00 -Gheorgheni la sediul Parohiei romano-catolice ”Sf.
Stefan” din b.dul Frăției nr. 6
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Angajatorii beneficiari de măsuri active, inclusiv subvenții, precum și angajatorii
interesați de cooperarea cu agenția pentru ocuparea forței de muncă, sunt invitați să
participe la cea mai apropiată locație.
Având în vedere faptul că vor fi prezentate aspecte practice în utilizarea aplicației
Pisa de gestionare a subvențiilor, este de recomandat ca în măsura posibilităților,
reprezentantul participant să aibă asupra lui un laptop, dotat cu token de semnătură
electronică calificată.
Pentru alte detalii ne puteți scrie la adresa de email ajofm@hr.anofm.ro.

Director executiv
Tiberiu Pănescu
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