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  COLEGIUL PREFECTURAL AL JUDEŢULUI HUNEDOARA 
 

H O T Ă R Â R E 
privind  îmbunătățirea activității desfășurate de Agenţia Judeţeană pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara 
 

Colegiul Prefectural al judeţului Hunedoara; 
Întrunit în şedinţa din data de 31 ianuarie 2018, conform Ordinului Prefectului nr. 

14/26.01.2018; 
În temeiul prevederilor art.7 și art.8 din Anexa 3 la Hotărârea Guvernului nr.460/2006 

pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă următoarele măsuri pentru îmbunătățirea activității desfășurate de 
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara pe parcursul anului 2018: 

1. Îmbunătățirea permanentă a nivelului calitativ al serviciilor acordate șomerilor și 
agenților economici prin promovarea facilităților oferite de Legea nr.76/2002, cu 
modificările și completările ulterioare: 
- Organizarea întâlnirilor lunare, precum și organizarea burselor locurilor de muncă 

în locațiile cerute de piața muncii, în funcție de necesarul de forță de muncă.  
2. Organizarea de acțiuni care să crească expunerea în media a instituției și a serviciilor 

sale: 
- Organizarea de campanii de informare pe teme stabilite, în funcție de modificările 

legislative intervenite și de perioada anului (activitatea AJOFM Hunedoara, luna 
mai luna economiei sociale, bursa locurilor de muncă, măsuri pentru persoane 
vârstnice, înscrierea absolvenților în baza de date, facilități acordate angajatorilor); 

- Difuzarea de comunicate de presă pe teme de interes public (modificări legislative, 
locuri de muncă vacante, cursuri de formare profesională, situaţie statistică şomaj, 
bursa  locurilor de muncă). 

Termen: Permanent 
Răspunde: Directorul executiv, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
                Muncă Hunedoara 

Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință instituțiilor interesate de către 
secretariatul Colegiului Prefectural și se afișează pe site-ul Instituției Prefectului – județul 
Hunedoara. 

PREFECT, 
Fabius-Tiberiu KISZELY 

 
Deva, 31.01.2018 
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