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Cursurile organizate, gratuit  în  luna iulie 2013   

de AJOFM Harghita, pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă 
 
 Începând cu data de azi, 02.07.2013  la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Harghita, se pot depune dosare de înscriere la cursurile care vor începe în această lună, 
după cum urmează: 
 

 La Miercurea-Ciuc:  
 
Limba engleză .  Durata cursului: 40 de ore 
Îngrijitor copil :  Durata cursului: 360 de ore 
Conditii minime de inscriere: 

- persoana in evidenta (chiar daca nu beneficiaza de indemnizatie de somaj) 

- nivel studii: min 8 clase 

 La Topliţa  
 
Limba engleză .  Durata cursului: 40 de ore 
Conditii minime de inscriere: 

- persoana in evidenta (chiar daca nu beneficiaza de indemnizatie de somaj) 

- nivel studii: min 8 clase 

 La Gheorgheni 
 
Lucrător în comerţ .  Durata cursului: 360 de ore 
Conditii minime de inscriere: 

- persoana in evidenta (chiar daca nu beneficiaza de indemnizatie de somaj) 

- nivel studii: min 8 clase 

 La Odorheiu-Secuiesc 
 
Limba engleză .     Durata cursului: 40 de ore 
Preparator produse din lapte :  Durata cursului:  720 de ore 
Conditii minime de inscriere: 

- persoana in evidenta (chiar daca nu beneficiaza de indemnizatie de somaj) 

- nivel studii:  min 8 clase, pentru limba engleză 

- nivel studii:  învăţământ  min obligatoriu 
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 La Cristuru-Secuiesc 
 
Preparator produse din lapte :  Durata cursului:  720 de ore 
Conditii minime de inscriere: 

- persoana in evidenta (chiar daca nu beneficiaza de indemnizatie de somaj) 

- nivel studii:  învăţământ  min obligatoriu 

 

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

 Cursul este gratuit pentru persoanele aflate în evidenţa agenţiei 

 Persoanele fara loc de munca interesate sa participe la curs, pot fi luate in 
evidenta ca persoane in cautarea unui loc de munca 

 
Dosarul de luare in evidenta va contine: 

- CI, original si copie 

- Diploma de studii, original si copie 

- Adeverinta de la medicul de familie care sa ateste ca persoana este apta de munca 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediile Agenţiilor locale şi punctelor de lucru ale 
AJOFM Harghita sau la numerele de telefon ale acestora: 

Ag locală M-ciuc  - 0266 313423, Punct de lucru Topliţa -  0266 342544,  Punct de lucru 
Gheorgheni - 0266 373627,  Ag locală Od. Secuiesc - 0266 217820 Punct de lucru Cristur  - 
0266 24280. 
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