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Comunicat de presă 

27.992 de joburi vacante la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți  

 

Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, organizată de Agenția Națională pentru Ocuparea 

forței de Muncă, va reuni 1.593 de angajatori care vor oferi 27.992 locuri de muncă. 

Evenimentul se va desfășura vineri, 19 octombrie 2018, în 78 de locații din țară și București, 

lista acestora fiind disponibilă pe pagina web (www.anofm.ro) și pe pagina de facebook 

(https://www.facebook.com/fiiinformat ) ale ANOFM. Procesul de înregistrare al angajatorilor 

nu s-a încheiat, aceștia fiind în continuare așteptați să-și anunțe intenția de a participa la 

Bursă. 

Din totalul celor 27.992 de locuri de muncă oferite de angajatori, cele mai multe, 26.396, se 

adresează absolvenților fără studii superioare și 1.596 celor cu studii superioare. 

Cea mai generoasă ofertă la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți este în București, 6.659 

locuri de muncă și în judeţele Dolj (1.845), Bihor (1.224), Braşov (1.212), Cluj (1.201), 

Constanţa (1.092), Buzău (960), Iaşi (932), Mehedinţi (803), Galaţi (796). 

Meseriile pentru care sunt oferite cele mai multe locuri de muncă pentru persoanele fără 

studii superioare sunt: lucrător comercial – 1.398, agent securitate – 1.352, operator 

confecționer articole textile – 1.004, lăcătuş –871, manipulant mărfuri – 833, electrician – 812, 

casier – 635, sudor  - 562, montator subansamble – 491, șofer – 395, ambalator manual – 375, 

vânzător – 358, confecţioner asamblor articole textile  - 338, operator calculator – 329, zidar – 

297. Mai sunt oferite 3.491 locuri de muncă pentru muncitorii necalificaţi din diferite ramuri de 

activitate. 

Pentru absolvenții cu studii superioare sunt disponibile 743 de locuri de muncă pentru ingineri 

în diferite ramuri de activitate. De asemenea, joburi vacante sunt și pentru următoarele 

profesii: economist – 78, analist (diferite ramuri de activitate) – 61, consilier vânzări – 56, 

manager – 45, proiectant – 25, şef departament (diferite ramuri de activitate) – 19 etc.  

La Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți 250 posturi sunt destinate beneficiarilor Legii 

nr.279/2005 (ucenici) în următoarele ramuri de activitate: fabricarea autovehiculelor de 

transport rutier, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, comerţ cu amănuntul, industria 

construcţiilor metalice, activităţi de investigații şi protecţie, lucrări de geniu civil, hoteluri şi 

restaurante, comerţ cu ridicata şi amănuntul. 

Tinerilor cu risc de marginalizare socială le sunt oferite 219 locuri de muncă din 

următoarele ramuri de activitate: comerţ cu amănuntul, lucrări de geniu civil, industria 

construcţiilor metalice, construcţii de clădiri, activităţi de investigaţii şi protecţie, fabricarea 

articolelor de îmbrăcăminte, comerţ cu ridicata, fabricarea de mobilă. 
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