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COMUNICAT DE PRESĂ 

Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi septembrie 2013 

 
 
 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Harghita organizează vineri, 27 septembrie 2013,  începând cu 

ora 9,00, Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi, concomitent, în localităţile Miercurea Ciuc (Casa de Cultură a 

Sindicatelor, str. Libertăţii nr.5) şi Odorheiu-Secuiesc (Casa tineretului “Marton Aron”, str. Scolii nr 2).  

Persoanele în căutarea unui loc de muncă aflate în evidenţa agenţiei, sau cele care se înregistrează la agenţie până la 

data organizării bursei pot beneficia, în mod gratuit de servicii de informare şi consiliere profesională, incluzând şi îndrumare 

şi sprijin în realizarea CV-ului şi a unei scrisori de intenţie.  

 

 Rugăm agenţii economici să contribuie la buna desfăşurare a acestei acţiuni prin anunţarea intenţiei de 

participare la sediile Agenţiilor Locale din  Miercurea Ciuc - B-dul Frăţiei  nr.2, tel. 0266 313423 şi Odorheiu Secuiesc 

- str. Bethlen Gabor nr.2, tel. 0266 217320, sau la adresa de e-mail ajofm@hr.anofm.ro, persoană de contact Gergely 

Levente-Lajos. 

 

La Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi organizată anul trecut în aceeaşi lună, numărul locurilor de muncă 

oferite a fost de 177, dintre care 88 la Miercurea Ciuc şi 89 la Odorheiu Secuiesc, iar numărul absolvenţilor în căutarea unui 

loc de muncă a fost în total de 355, din care 187 la M-Ciuc şi 168 la Odorheiu Secuiesc. La finalul bursei 115  absolvenţi  au 

fost selectaţi în vederea participării la un interviu suplimentar sau probe de lucru şi în prima lună au fost încadraţi 14 

absolvenţi.  

Din numărul total al persoanelor în căutarea unui loc de muncă, înregistraţi la agenţie în anul 2012 s-au încadrat în 

muncă 4600, iar în acest an în perioada ianuarie-august numărul persoanelor încadrate în muncă este de 2577. 

 

  Angajatorii care încadrează în muncă absolvenţi, dar şi absolvenţii care se încadrează în muncă 

beneficiază de subvenţii, respectiv prime de încadrare, în condiţiile Legii  nr.76/2002  privind sistemul asigurarilor 

pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificările şi completările ulterioare. 

  Mai multe informaţii privind subvenţiile de care pot beneficia angajatorii şi primele pentru încadrare în muncă de 

care pot beneficia absolvenţii, puteţi obţine accesând site-ul agenţiei: http://www.harghita.anofm.ro/  sau la sediul agenţiei 

din Miercurea-Ciuc, tel. 0266-313423. 
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