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REZULTATELE BURSEI  GENERALE A LOCURILOR DE MUNCĂ  

 
 
 

 Vineri, 20.04.2017, cu începere de la ora 9 00 s-a desfăşurat Bursa generală a locurilor de 

muncă vacante, organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Harghita în 

localităţile Miercurea-Ciuc, Odorheiu Secuiesc şi Gheorgheni.  

 În vederea pregătirii bursei, în cele trei localități,  au fost contactaţi  324  de angajatori, din care au 

fost prezenţi 52 : la Miercurea Ciuc 18, la Odorheiu Secuiesc 23 şi 11 la Gheorgheni.  

Numărul locurilor de muncă oferite a fost, în total, de 497 din care 160 la Miercurea –Ciuc, 279 la 

Odorheiu Secuiesc şi  58 la Gheorgheni.  

Numărul total al persoanelor în căutarea unui loc de muncă a fost de 449, din aceştia  fiind 

prezenț în număr de 131 la M-Ciuc, 213 la Odorheiu Secuiesc, şi 105 la Gheorgheni. 

Din totalul participanţilor, angajatorii au selectat pentru un interviu suplimentar sau probă de lucru, 

la sediul firmelor, pentru ofertele cărora au optat  96 persoane (25 la M-Ciuc, 42 la Odorhei şi 29 la 

Gheorgheni).  

La bursa din miercurea-Ciuc  și-au căutat loc de muncă  și persoane deținute, care urmează să fie 

liberate în perioada următoare. 

Cele mai multe oferte au fost în următoarele domenii: prelucrări mecanice, industria 

confecțiilor, prelucrarea lemnului, serviciilor și turismului. 

 Comparativ  cu bursa generală organizată în luna aprilie  2017 anul acesta numărul 

angajatorilor a fost puțin mai mare la nivelul județului  și  oferta de  locuri de muncă a fost , 

deasemenea mai mare. Angajatorii au avut de oferit cu 100 de locuri de muncă vacante mai mult 

decât anul trecut. Numărul participanților a fost ceva mai mic, astfel că angajatorii au selectat mai 

puține persoane pentru un interviu sau probă de lucru. 
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