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Comunicat de presă  

44.721 locuri de muncă oferite la Bursa Generală a Locurilor de Muncă, 

organizată de ANOFM  

 

 

La Bursa Generală a Locurilor de Muncă, organizată astăzi, 20 aprilie 2018, au fost 

prezenţi 2.630 de agenţi economici, dintre care 28 de angajatori de inserţie şi au 

fost oferite 44.721 locuri de muncă. 

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

prezente 34.901 persoane, dintre care 1.438 persoane din categoria celor 

marginalizate social.  

Un număr de 12.860 de persoane au fost selectate în vederea încadrării, dintre 

care 29 marginalizate social, iar 816 persoane aflate în căutarea unui loc de 

muncă, prezente la eveniment, au fost angajate pe loc. Dintre acestea 42 au studii 

superioare. 

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

încadrate pe loc cele 816 de persoane sunt următoarele: hoteluri şi alte facilităţi 

de cazare (146), construcţii de clădiri (104), agricultură, vânătoare şi servicii 

anexe( 62). 

Cameristă (51), lucrător comercial (37), ospătar (33), mecanic (30), muncitor 

necalificat (138) sunt principalele meserii în care au fost încadrate pe loc cele 774 

de persoane fără studii superioare. Dintre cele 42 de persoane cu studii superioare 

încadrate pe loc, cele mai multe au fost angajate ca inginer (9), asistent manager 

(7), consilier vânzări (6), consultant credit (5). 

Judeţele cu cele mai multe locuri de muncă ocupate pe loc sunt: Constanţa (163) 

persoane încadrate, Hunedoara (156), Neamţ (76), Iaşi (57), Botoşani (54). 

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

la o lună după eveniment. 
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