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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Rezultate  Bursa generală a locurilor de muncă  
 

 
 Vineri, 24.04.2015, cu începere de la ora 9 00 s-a desfăşurat bursa locurilor de muncă pentru 

absolvenţi, organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Harghita în 

localităţile Miercurea-Ciuc, Odorheiu Secuiesc şi Gheorgheni. 

 Au fost prezenţi, 72 de angajatori,din care 32 la Miercurea Ciuc, 27 la Odorheiu Secuiesc şi 13 la 

Gheorgheni.  

În cele trei localităţi numărul locurilor de muncă oferite a fost, în total de 434, din care 139 la 

Miercurea –Ciuc, 234 la Odorheiu Secuiesc şi  61 la Gheorgheni.  

Numărul total al persoanelor în căutarea unui loc de muncă a fost de 631, din care 321 

persoane la M-Ciuc, 150 la Odorheiu Secuiesc, şi 160  la Gheorgheni. 

 Din totalul participanţilor angajatorii au selectat 213 persoane (124 la M-Ciuc, 43 la Odorhei şi 46 

la Gheorgheni) pentru un interviu suplimentar sau probă de lucru la sediul firmelor pentru ofertele 

cărora au optat.  

Meseriile în care s-au oferit locuri de muncă au fost predominante în domeniul serviciilor, 

comerţului şi construcţii dar au existat locuri de muncă şi pentru persoanele cu calificare în meserii 

din domeniul industriei prelucrătoare a lemnului, maselor plastice şi industriei alimentare. 

Comparativ cu bursa locurilor de muncă organizată în luna aprilie a anului 2014,  în localitatea 

Odorheiu Secuiesc, se observă o cerere mai mare de forţă de muncă din partea angajatorilor, având 

în vedere că locurile de muncă oferite la bursa trecută au fost la Odorheiu Secuiesc în număr de 160, 

cu aproximativ 46% mai multe. Numărul partcipanţilor a fost în număr mai mic în acest an, cu toate 

acestea la M-Ciuc a fost selectat un număr dublu de persoane pentru interviu, faţă de anul trecut.  
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