
 

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 
Operator de date cu caracter personal nr. 497 
Str. Avalanşei, nr. 20-22, Sector 4, București 
Tel.: +4 021 303 98 31; Fax: +4 021 303 98 38 
e-mail: anofm@anofm.ro 
www.anofm.ro; www.facebook.com/fiiinformat; www.twitter.com/FIIINFORMAT 

 

17 Septembrie 2014 

 

 

Comunicat de presă 

17.731 locuri de muncă vacante în data de 17 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 17.731 locuri de muncă, în data de 17 septembrie 2014.   

Situaţia locurilor de muncă vacante, în fiecare judeţ: 

Cluj - 2193, Bucureşti - 1810, Prahova - 1637, Arad - 1119, Iaşi - 946, Satu-Mare - 750, 

Argeş - 746, Timiş - 689, Harghita - 568, Vâlcea - 564, Sibiu - 507, Ilfov - 504, Dolj - 477, 

Bistriţa-Năsăud - 447, Alba - 418, Hunedoara - 395, Neamţ - 390, Maramureş - 323, Bihor - 

306, Braşov - 298, Olt - 283, Mureş - 208, Călăraşi - 205, Constanţa - 179, Brăila - 172, 

Tulcea - 165, Vaslui - 164, Galaţi - 159, Giurgiu - 151, Dâmboviţa - 135, Covasna - 127, 

Vrancea - 113, Teleorman - 108, Gorj - 99, Botoşani - 86, Buzău - 80, Ialomiţa - 69, Sălaj - 

48, Suceava - 35, Mehedinţi - 29, Caraş-Severin - 18, Bacău - 11. 

La nivel naţional, pentru persoanele cu studii superioare sunt oferite 1215 locuri de 

muncă, după cum urmează: 87 programator; 62 inginer mechanic; 42 inspector de 

specialitate în administraţia publică; 35 consilier/expert/inspector/referent/economist 

în economie generală; 33 inginer construcţii civile, industriale şi agricole; 26 educator 

specializat; 24 inginer electronist transporturi, telecomunicaţii; 21 inginer de sistem în 

informatică; 21 inginer de sistem software; 20 asistent social nivel superior. 

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

16.516 locuri de muncă, dintre care:  1.639 confectioner-asamblor articole din textile; 

1.129 muncitor necalificat în industria confecţiilor; 964 muncitor necalificat la 

asamblarea, montarea pieselor; 654 lucrător comercial; 484  operator confecţioner 

industrial îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale sintetice; 381 casier; 372 

manipulant marfuri; 339  şofer autocamion/maşină de mare tonaj; 339 vânzător;320 

agent de securitate 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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