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04 decembrie 2018 

 

Comunicat de presă 

Aproape 4.000 de persoane angajate în urma bursei locurilor de muncă pentru 

absolvenţi  

 

La o lună după desfăşurarea Bursei locurilor de muncă pentru absolvenţi, statisticile 

Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă indică încadrarea în muncă a 3.991 de 

persoane, din care 1.994 sunt absolvenți.  

Cei mai mulţi absolvenţi angajaţi au un nivel de pregătire liceal şi post liceal (1.172), 

profesional şi ucenicie (382), 230 fiind numărul celor cu studii superioare. 

Persoanele fără studii superioare au fost încadrate în meserii precum: muncitori 

necalificaţi în diferite ramuri de activitate (416), lucrător comercial (111), vânzător (84), 

manipulant marfă (58), ospătar (49), lăcătuş (47), confecţioner asamblor articole textile 

(39), mecanic (34), operator confecţioner îmbrăcăminte (30), electrician (26), ajutor 

ospătar (22). 

Cele mai multe posturi vacante ocupate de persoanele cu studii superioare au fost de: 

inginer în diferite ramuri de activitate (82), economist (15), asistent manager (13), 

contabil (7), farmacist (7), programator (6), consilier în economie generală (6), consilier 

juridic (6) persoane, tehnician în diferite ramuri de activitate (5), agent vânzări (5), medic 

stomatolog (5). 

În top, cu cei mai mulţi absolvenţi încadraţi au fost în judeţele: Constanţa (170), Bacău 

(152), Botoşani (144), Buzău (144), Bihor (142), Maramureş (123), Suceava (123), Iaşi (123), 

Mureş (121), Olt (96). 

Reamintim că, în situația încadrării în muncă pe durată nedeterminată a absolvenților, 

ANOFM acordă angajatorilor subvenții în cuantum de 2.250 de lei/lună pe o perioadă de 

12 luni, pentru fiecare absolvent angajat. În cazul în care sunt încadrați absolvenți din 

rândul persoanelor cu handicap, subvențiile se acordă pe o perioadă de 18 luni. 
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