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Comunicat de presă 

12.915 locuri de muncă vacante în data de 2 Septembrie 2014 

 

Potrivit datelor rezultate din declaraţiile agenţilor economici privind locurile de muncă 

vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) sunt 

înregistrate 12.915 locuri de muncă, în data de 2 septembrie 2014.   

Situaţia locurilor de muncă vacante, în fiecare judeţ: 

Bucureşti - 1843, Prahova - 1323, Arad - 880, Iaşi - 782, Argeş - 724, Timiş - 582, Vâlcea - 

488, Satu-Mare - 487, Ilfov - 460, Hunedoara - 443, Neamţ - 429, Cluj - 418, Harghita - 

347, Bistriţa-Năsăud - 294, Sibiu - 281, Olt - 236, Bihor - 216, Vaslui - 216, Călăraşi - 197, 

Braşov - 194, Dolj - 189, Maramureş - 185, Mureş - 170, Dâmboviţa - 148, Alba - 147, 

Tulcea - 146, Brăila - 138, Teleorman - 118, Galaţi - 114, Giurgiu - 111, Sălaj - 99, 

Constanţa - 91, Ialomiţa - 77, Covasna - 66, Botoşani - 60, Gorj - 58, Buzău - 52, Vrancea 

- 48, Suceava - 38, Bacău - 10, Caraş-Severin - 7, Mehedinţi - 3. 

La nivel naţional, pentru persoanele cu studii superioare sunt oferite 698 locuri de muncă, 

după cum urmează: 32 inginer mecanic; 32 programator; 20 

consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală; 18 şef 

departament mărfuri alimentare/nealimentare; 16 inginer construcţii civile, industriale şi 

agricole; 14 consilier administraţia publică; 14 consilier juridic; 14 profesor în 

invăţământul gimnazial; 13 inginer de sistem în informatică;12 analist servicii client. 

Pentru persoanele cu studii medii, profesionale şi lucrători necalificaţi sunt disponibile 

12.217 locuri de muncă, dintre care: 1.461 confecţioner-asamblor articole din textile; 

987  muncitor necalificat în industria confecţiilor; 607  lucrător comercial; 489 operator 

confecţioner industrial imbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale sintetice; 405 

casier; 398  muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor; 315  vânzător; 311 

agent de securitate; 279  manipulant mărfuri; 246 şofer autocamion/maşină de mare 

tonaj etc. 

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa agenţiilor teritoriale 

pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau de reşedinţă sau pot accesa adresa de 

internet http://www.semm.ro/LMV/home.seam, unde pot vizualiza locurile de muncă 

vacante oferite în fiecare judeţ, pe meserii, precum şi persoanele de contact cărora le 

pot solicita informaţii suplimentare. 
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