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Locuri de muncă vacante la nivel național și în rețeaua EURES 

 

11.039 locuri de muncă vacante la nivel naţional  

Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în 

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

11.039 locuri de muncă la nivel naţional.  

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: muncitor necalificat la asamblarea, 

montarea pieselor (914); vânzător ambulant de produse nealimentare (485); lucrător 

comercial (402); montator subansamble (397); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, 

căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (334); vânzător (329), agent de 

securitate (317); manipulant mărfuri (298); muncitor necalificat în industria confecțiilor 

(254); șofer autocamion/mașină de mare tonaj (209); montator acumulatori (200); 

muncitor  necalificat la ambalarea produselor solide și semisolide (200). 

Din cele 11.039 de locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru 

ocuparea forței de muncă, 592 sunt destinate persoanelor cu studii superioare 

(programator, inginer în diferite domenii, consilier/ expert/ inspector/ economist etc), 

2.077 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial, agent de 

securitate, funcţionar informaţii clienţi etc), 2.911 pentru persoanele cu studii 

profesionale (lucrător comercial, agent securitate, conducător auto transport rutier de 

mărfuri, confecţioner-asamblor articole din textile, operator confecționer industrial 

îmbrăcăminte din țesături etc.), restul locurilor de muncă (5.459) fiind destinate 

persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (muncitor necalificat la 

asamblarea, montarea pieselor, agent securitate, manipulant mărfuri, muncitor necalificat 

la demolarea clădirilor etc.).  

Oferta locurilor de muncă vacante la nivel național este actualizată zilnic pe site-ul 

ANOFM și poate fi accesată la următoarea adresă:  

https://www.anofm.ro/lmvw.html?agentie=ANOFM&categ=3&subcateg=1 

 

417 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European  

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 

417 locuri de muncă vacante, după cum urmează:  

Danemarca – 300 locuri de muncă pentru lucrători în agricultură; 

Norvegia – 60 locuri de muncă pentru medici, mecanici, măcelari, dezosatori, ghid pentru 

caiac, ghizi (stagiari) pentru caiac, vopsitori auto, tinichigii auto; 

Malta – 25 locuri de muncă pentru tehnicieni de proces, mecanici naval 

Suedia – 20 locuri de muncă culegători căpșuni; 

Germania – 5 locuri de muncă pentru: operator mașini, șoferi de camion;  

Polonia – 5 locuri de muncă pentru: dulgheri, zidari, fierar betonist; 

Spania – 2 locuri de muncă pentru: dogari.  

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă Spaţiul Economic European pot consulta 

ofertele accesând www.anofm.ro/eures .  
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