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Comunicat de presă, 22 martie 2012 
 

Târg de locuri de muncă la Gura Humorului, pe 27-28 martie 
 
Fundaţia Umanitară Silvia şi Primăria oraşului Gura Humorului organizează a 
doua ediţie a Târgului de locuri de muncă din Gura Humorului. Evenimentul 
va avea loc pe 27-28 martie 2012, la Muzeul Obiceiurilor Populare din 
Bucovina şi îşi propune să faciliteze dialogul dintre angajatorii din judeţul Suceava 
şi toţi cei aflaţi în căutarea unui loc de muncă. Târgul locurilor de muncă din Gura 
Humorului este organizat în cadrul proiectului „Mobil şi activ pe o piaţă modernă a 
muncii”, derulat de Fundaţia Umanitară Silvia, în parteneriat cu Primăria oraşului 
Gura Humorului.  
 
Şomerii, absolvenţii şi persoanele inactive din zona Gura Humorului vor avea 
ocazia să discute, în cadrul Târgului, cu mai mulţi angajatori, vor putea 
depune CV-uri şi chiar vor participa la interviuri în vederea identificării unor 
oportunităţi pe piaţa muncii. De asemenea, cei aflaţi în căutarea unui loc de 
muncă vor avea prilejul de a intra în contact cu experţii proiectului, care îi vor 
îndruma pas cu pas pentru identificarea locului de muncă potrivit şi pentru o 
prezentare cât mai eficientă în cadrul interviurilor de angajare. 
 
Managerul proiectului „Mobil şi activ pe o piaţă modernă a muncii”, Lucreţiu 
Gabor, precizează că „Târgul locurilor de muncă este deja la cea de a doua 
ediţie şi devine un eveniment de interes pentru şomerii din zona Gura 
Humorului. La prima ediţie au participat 25 de angajatori din tot judeţul, 20 
de şomeri s-au angajat, iar alţi 10 au intrat în programe de traning. Deci 
putem spune că am avut rezultate pozitive. Ne aşteptăm ca pe 27-28 martie 
să avem mai multe oferte de muncă, mai mulţi şomeri care trec pe la standuri 
şi mai mulţi oameni care se angajează. Iar pentru acest lucru, avem nevoie 
atât de un dialog constructiv cu angajatorii, dar şi de interesul celor care îşi 
caută un loc de muncă”. 
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Proiectul „Mobil şi activ pe o piaţă modernă a muncii” oferă cursuri gratuite 
de formare profesională, consiliere şi informare pentru şomerii, persoanele 
inactive şi absolvenţii din Gura Humorului, Frasin, Păltinoasa, Mănăstirea 
Humorului şi localităţile învecinate. Obiectivul general al proiectului este 
dezvoltarea capacităţii de ocupare a persoanelor inactive şi a şomerilor de lungă 
durată din zona Gura Humorului. Scopul proiectului este creşterea gradului de 
ocupare, care va avea efect asupra îmbunătăţirii calităţii vieţii beneficiarilor şi 
familiilor acestora şi asupra dezvoltării durabile a microregiunii. 
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