Proiect POSDRU/135/5.2/S/127663 Formare UTila a resurselor Umane RuralE - FUTURE
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007–2013 „Investeşte în oameni!”
Axa Prioritara 5 „Promovarea masurilor active de ocupare” Domeniul Major de Intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilitaţii
pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de munca.”

Partener 1: Camera de Comert si Industrie a Judetului MURES
Tîrgu Mureş, str. Primariei, nr.1
tel: 0265-269218, fax: 0265-269219
e-mail: office@cciams.ro

ADEZIUNE - CONTRACT

BURSA LOCURILOR DE MUNCA
20 NOIEMBRIE 2015
Sighisoara
Eveniment organizat de Camera de Comert si Industrie Mures, Partener 1 in cadrul
proiectului « Formare UTila a resurselor Umane RuralE – FUTURE »



LOCUL DESFASURARII: Pensiunea San Gennaro
Sighisoara, str. Consiliul Europei, nr.3, jud. Mures




Se poate expune OFERTA LOCURILOR DE MUNCA in diferite domenii de activitate
Se va acorda prioritate angajatorilor din domeniile: comert, alimentatie publica, ingrijire batrani,
prelucrarea lemnului si productia de mobilier

PARTICIPANT:

Nr. ORC:

J

/

/

Adresa
Telefon

Fax

E-mail

Cod fiscal

Pers. de contact

Oferta locurilor de munca (se completeaza cu numarul de locuri de munca si meseriile pentru care
se face oferta):

Suntem de acord cu conditiile de participare de pe verso, care fac parte integranta din prezenta
Adeziune-Contract.
ORGANIZATOR – CCI MURES
PARTICIPANT
Vasile Pop - Presedinte
Director General
(Nume, prenume, semnatura, stampila)
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–
2013 „Investeşte în oameni!” Axa Prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul Major de Intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte
dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă.”
Titlul proiectului: „Formare UTila a resurselor Umane RuralE - FUTURE” (POSDRU/135/5.2/S/127663)

Beneficiar: Fundația Antreprenoriat Social
Parteneri:Camera de Comerț și Industrie Mureș
Fundaţia Centrul de Pregătire Profesională Vâlcea
Camera de Comerț și Industrie Prahova
Indice Consulting and Management

CONDITII DE PARTICIPARE
1. Participanti si oferta
1.1

Sunt acceptate oferte de locuri de munca in diferite domenii de activitate, cu prioritate in domeniile
mentionate in adeziunea-contract acceptata de participant si agreata de organizator.

1.2

Participantul se obliga sa expuna oferta cu respectarea legislatiei in vigoare, fiind exclusiv raspunzator
de nerespectarea acesteia.

2. Inscriere – admiterea participarii
2.1 Admiterea participarii de catre organizator se efectueaza astfel: Participantul completeaza si semneaza
doua formulare ale adeziunii-contract. Un exemplar astfel completat, se returneaza organizatorului pana
cel tarziu la data indicata de organizator (dupa aceasta data se mai accepta adeziuni in limita spatiului
disponibil). Se iau in considerare numai adeziunile-contract semnate si stampilate.
2.2 Organizatorul poate refuza participarea unor anjajatori care nu se incadreaza in profilul evenimentului,
pentru a acorda prioritate angajatorilor din domeniile: comert, alimentatie publica, ingrijire batrani,
prelucrarea lemnului si productia de mobilier

3. Participarea angajatorilor la Bursa locurilor de munca este GRATUITA.
4. Program de functionare
6.1 Accesul pe durata manifestarii se va face in ziua de 20 noiembrie 2015, intre orele 10:00 – 18:00.
Participantii sunt obligati sa respecte programul de functionare al evenimentului.
6.2 Participantul are obligatia sa ia in primire spatiul alocat si sa termine amenajarea standului pana la ora
10:00.
6.3 Participantul are obligatia sa elibereze standul in data de 20 noiembrie 2015, pana la orele 18:00.

5. Publicitate
7.1 Organizatorul va asigura publicitatea prin mijloacele proprii ale CCI Mures
7.2 Participantul are dreptul sa faca publicitate gratuit, doar in incinta propriului stand. Publicitatea in afara
standului, prin orice mijloace, poate fi facuta doar cu acordul organizatorului. Formele de publicitate
trebuie sa fie in concordanta cu principiile comerciale si cu legislatia din Romania.

6. Asigurarea pazei
8.1 In timpul programului sarcina asigurarii pazei si a securitatii bunurilor revine in totalitate participantului.
8.2 Participantul este deplin raspunzator de respectarea normelor legate de PSI si Protectia Muncii.
8.3 Din considerente de forta majora organizatorul poate sa anuleze manifestarea, ori poate sa modifice
perioada de desfasurare.
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