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Comunicat de presă 

44.606 locuri de muncă oferite la Bursa Generală a Locurilor de Muncă, organizată 

de ANOFM 

 

La Bursa Generală a Locurilor de Muncă, organizată astăzi, 12 aprilie 2019, au fost 

prezenţi 2.562 agenţi economici, dintre care 27 angajatori de inserţie şi au fost oferite 

44.606 locuri de muncă. 

Precizăm că la acest eveniment ce a fost organizat la nivel naţional, au fost prezente 

29.896 persoane, dintre care 282 tineri cu risc de marginalizare socială. 

Un număr de 11.923 de persoane au fost selectate în vederea încadrării, dintre care 44 

tineri cu risc de marginalizare socială. Au fost angajate pe loc 911 persoane aflate în 

căutarea unui loc de muncă, 27 dintre acestea având studii superioare și 884 persoane 

cu studii medii. 

Principalele ramuri de activitate cărora le corespund meseriile în care au fost încadrate 

pe loc cele 911 persoane sunt următoarele: hoteluri și alte facilități de cazare (260), 

construcții de clădiri (84), fabricarea autovehiculelor de transport rutier (70). 

Ucenic în diverse meserii (82), cameristă hotel (60), ajutor ospătar (34), lucrător 

bucătărie (31), lucrător comercial (30), muncitor necalificat în diferite ramuri de 

activitate (160) sunt principalele meserii în care au fost încadrate pe loc cele 882 de 

persoane fără studii superioare. Dintre persoanele cu studii superioare încadrate pe loc, 

cele mai multe au fost angajate ca inginer (8), șef recepție hotel (3), consultant vânzări  

(3), funcționar administrativ (2) etc. 

Judeţele cu cele mai multe locuri de muncă ocupate pe loc sunt: Constanța – 250 

persoane, Dolj - 106 persoane, Botoșani – 96 persoane, Suceava – 72 persoane, Neamț – 

72 persoane. 
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