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         Nr. 1443/27.01.2016 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 
 Persoanele în căutarea unui loc de muncă se pot înscrie  in vederea participării, începând cu  

           luna februarie 2016, la următoarele programe de formare profesionale, organizate de Agenţia 

          Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Harghita: 

 Barman – la Miercurea- Ciuc –începe la data de 17.02.2016  

  Durata: 150 de ore 

  Condiţii de participare: învățământ minim obligatoriu 

 Zdarr– la Gheorgheni  -începe la data de 17.02.2016 

  Durata: 720 de ore 

  Condiţii de participare: învățământ minim obligatoriu 

 Contabil - la Odorheiu Secuiesc- începe la 18.02.2016 

Durata 120 de ore 

Condiţii de participare: liceu cu bacalaureat 

 Instalator instalații tehnico-sanitare- la Topliţa- începe la 17.02.2016 

Durata: 720 de ore 

Condiţii de participare: : învățământ minim obligatoriu 

 Fierar betonist – la Odorheiu Secuiesc – începe la 18.02.2016 

Durata: 720 de ore 

  Condiţii de participare: : învățământ minim obligatoriu 

 

 Beneficiază de cursuri gratuite atât şomerii indemnizaţi cât şi cei neindemnizaţi. 

Facilităţi acordate: decontarea cheltuielilor de transport cu mijloacele de transport în comun, 

 pentru persoanele cu domiciliul în afara localităţii. 

 

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, interesate să participe, în mod gratuit, la 

 unul dintre cursurile organizate pot afla informaţii suplimentare la sediul agenţiilor locale sau 

 punctelor de lucru  din județ. 
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Adresele de contact ale Agenţiilor Locale și punctelor de lucru 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. Florilor nr. 35/A, tel/fax: 0735/534382; 
- Topliţa , str. Nicolae Bălcescu nr. 15, tel/fax: 0735/534383. 
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