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19 mai 2021 

Locuri de muncă vacante la nivel național și în rețeaua EURES 

 

15.973 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 

15.973 locuri de muncă la nivel naţional.  

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

montarea pieselor (1.154), lucrător comercial (598), muncitor necalificat la demolarea 

clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (590), manipulant 

mărfuri (405), agent de securitate (399), șofer autocamion/mașina de mare tonaj (374), 

operator confecționer industrial îmbrăcăminte din țesături, tricotaje, materiale sintetice 

(320), muncitor necalificat în industria confecțiilor (305), sudor (301). 

Din cele 15.973 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru 

ocuparea forței de muncă, 1.151 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (agent 

servicii client, inginer mecanic, inginer constructii civile, industriale si agricole, inginer 

productie, programator, cercetător în informatică, medic specialist etc), 3.813 pentru 

persoanele cu studii liceale sau postliceale (inginer instalații pentru construcții, maistru 

construcții civile, industriale și agricole, maistru în industrializarea lemnului, bucătar, 

referent, asistent farmacist, asistent medical generalist, infirmier/infirmieră etc), 4.981 

pentru persoanele cu studii profesionale (sudor, confectioner-asamblor articole din textile, 

operator confectioner industrial îmbracaminte din tesaturi, tricotaje, materiale sintetice, 

sofer autocamion/masina de mare tonaj, zidar rosar-tencuitor, lacatus mecanic, fierar 

betonist, operator confectii îmbracaminte din piele si înlocuitori, operator confectioner 

industrial îmbracaminte din tesaturi, tricotaje, materiale sintetice, lucrator comercial, 

constructor-montator de structuri metalice etc.), restul locurilor de muncă 6.028 fiind 

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

asamblarea, montarea pieselor, muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli 

zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet, manipulant marfuri, muncitor necalificat în 

industria confectiilor, confectioner cablaje auto, muncitor necalificat la ambalarea 

produselor solide si semisolide, agent de securitate, ambalator manual etc.).  

Oferta locurilor de muncă vacante la nivel național este actualizată, în timp real, pe site-

ul ANOFM și poate fi accesată în secțiunea Locuri de Muncă Vacante. 

 

119 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European  

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

119 locuri de muncă vacante, după cum urmează:  

Norvegia – 66 locuri de muncă pentru: bucătar; lucrător în producție (filetare și ambalare 

pește); coafor; tinichigiu auto; vopsitor auto; mecanic auto (camioane și autobuze; 

mecanic auto (vehicule ușoare; mecanic semiremorcă; instalator; instalator ventilație; 

ortodont; medic/medic generalist/medic specialist; zidar/faiantar;  
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Germania – 21 locuri de muncă pentru: grădinar legumicultura; lăcătuș mecanic 

întreținere și reparații; electrician; mecanic de proces - turnare prin injecție (f/b); șofer 

camion; tehnician service; șofer profesionist; 

Polonia – 14 locuri de muncă pentru: lucrător în izolarea clădirilor; operator CNC; lăcătuș; 

sudor MAG; strungar; șlefuitor; muncitor în depozit;  

Olanda - 10 locuri de muncă pentru: culegător flori;  

Italia - 3 locuri de muncă pentru: ospătar; asistent senior ICT;  

Malta - 3 locuri de muncă pentru: tehnician electric și electronic; tehnician frigotehnist; 

Slovenia - 2 locuri de muncă pentru: măcelar.  

 

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

ofertele accesând www.anofm.ro/EURES. 

 

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

ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau de reşedinţă ale căror date de contact se află 

pe site-ul www.anofm.ro. 
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