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Comunicat de presă 

38.515 locuri de muncă oferite la Bursa generală a locurilor de muncă, 

organizată de ANOFM  

 

La Bursa generală a locurilor de muncă, organizată astăzi, 7 aprilie 2017, au fost 

prezenţi 2.824 de agenţi economici, dintre care 23 de angajatori de inserţie şi au 

fost oferite 38.515 locuri de muncă.  

Precizăm că la acest eveniment ce a fost organizat la nivel naţional, au fost 

prezente 33.380 persoane, dintre care 483 persoane din categoria celor 

marginalizate social.  

Un număr de 14.364 de persoane au fost selectate în vederea încadrării, dintre 

care 95 marginalizate social, iar 1.081 persoane aflate în căutarea unui loc de 

muncă, prezente la eveniment, au fost angajate pe loc. Dintre acestea 61 au studii 

superioare.  

Principalele ramuri de activitate cărora le corespund meseriile în care au fost 

încadrate pe loc cele 1.081 de persoane sunt următoarele: hoteluri şi alte facilităţi 

de cazare (219), construcţii de clădiri (152), agricultură, vânătoare şi servicii 

anexe( 102). 

Muncitor necalificat (137), mecanic (69), lucrător comercial (61), cameristă (49), 

confecţioner asamblor articole textile (46) sunt principalele meserii în care au fost 

încadrate pe loc cele 1.020 de persoane fără studii superioare. Dintre cele 61 de 

persoane cu studii superioare încadrate pe loc, cele mai multe au fost angajate ca 

inginer (14), economist (7), şef recepţie hotel (5), asistent manager (5). 

Judeţele cu cele mai multe locuri de muncă ocupate pe loc sunt: Constanţa (230) 

persoane încadrate, Hunedoara (159), Neamţ (86), Călăraşi (77), Iaşi (68). 

Evaluarea finală a rezultatelor Bursei Generale a Locurilor de Muncă va fi realizată 

la o lună după eveniment. 

Reamintim că Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București va 

organiza Bursa generală a locurilor de muncă în data de 21 aprilie 2017, la Palatul 

Național al Copiilor, B-dul. Tineretului nr. 8-10. 
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