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Comunicat de presă 

14.329 locuri de muncă vacante în data de 3 Septembrie 2014 

 

Potrivit datelor rezultate din declaraŃiile agenŃilor economici privind locurile de muncă 
vacante, în evidenŃele AgenŃiei NaŃionale pentru Ocuparea ForŃei de Muncă (ANOFM) sunt 
înregistrate 14.329 locuri de muncă, în data de 3 septembrie 2014.   

SituaŃia locurilor de muncă vacante, în fiecare judeŃ: 

Bucureşti - 1883, Prahova - 1237, Arad - 1007, Cluj - 830, Iaşi - 798, Timiş - 778, Argeş - 
724, Vâlcea - 542, Hunedoara - 492, Satu-Mare - 473, Ilfov - 429, NeamŃ - 385, Harghita - 
363, Dolj - 359, Sibiu - 348, BistriŃa-Năsăud - 321, Olt - 284, Alba - 251, Bihor - 229, 
Călăraşi - 222, Vaslui - 213, Braşov - 203, Mureş - 202, Maramureş - 199, DâmboviŃa - 178, 
Brăila - 155, Tulcea - 136, Giurgiu - 127, Teleorman - 118, GalaŃi - 114, Sălaj - 105, 
ConstanŃa - 92, Covasna - 91, IalomiŃa - 80, Botoşani - 79, Gorj - 77, Buzău - 65, Vrancea 
- 57, Suceava - 42, Bacău - 16, Caraş-Severin - 14, MehedinŃi - 11. 

La nivel naŃional, pentru persoanele cu studii superioare sunt oferite 788 locuri de muncă, 
după cum urmează: 52 inginer mecanic; 44 programator; 21 
consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală; 19 inginer 
construcŃii civile, industriale şi agricole; 16 consilier juridic; 15 controlor de gestiune; 15 
inginer de sistem în informatică; 14 asistent manager; 14 profesor în învăŃământul 
gimnazial; 13 consilier administraŃia publică. 

Pentru persoanele cu studii medii, profesionale şi lucrători necalificaŃi sunt disponibile 
13541 locuri de muncă, dintre care: 1472 confectioner-asamblor articole din textile; 1088 
muncitor necalificat în industria confecŃiilor; 726  muncitor necalificat la 
asamblarea, montarea pieselor; 589 lucrător commercial; 509  operator confecŃioner 
industrial îmbrăcăminte din Ńesături, tricotaje, materiale sintetice; 454 casier; 342 agent 
de securitate; 317  vânzător; 286  manipulant marfuri; 269 şofer autocamion/maşină de 
mare tonaj etc. 

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa agenŃiilor teritoriale 
pentru ocuparea forŃei de muncă de domiciliu sau de reşedinŃă sau pot accesa adresa de 
internet http://www.semm.ro/LMV/home.seam, unde pot vizualiza locurile de muncă 
vacante oferite în fiecare judeŃ, pe meserii, precum şi persoanele de contact cărora le 
pot solicita informaŃii suplimentare. 

 Serviciul Comunicare şi Secretariatul Consiliului de AdministraŃie 


