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Comunicat de presă 

Peste 6.000 de persoane angajate în urma Bursei generale a locurilor de muncă din 

data de 12 aprilie 2019 

 

La o lună după defășurarea Bursei generale a locurilor de muncă, statisticile Agenției 

Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă indică ocuparea a 6.126 de persoane, dintre  

cele selectate în vederea încadrării de către agenții economici prezenți la eveniment. 

Cele mai multe persoane angajate au un nivel de pregătire liceal și postliceal (1.983), 

profesional și de ucenicie (1.930), general sau incomplet (1.918). 

De asemenea, din totalul persoanelor care și-au identificat un loc de muncă la Bursa 

generală din data de 12 aprilie, 277 au studii superioare. 

Cele mai multe posturi vacante ocupate de persoanele cu studii superioare au fost de: 

inginer în diferite ramuri de activitate (112), economist (28), manager (14), agent 

servicii clienți (11); farmacist (11), programator (10), asistent manager (8), contabil (7), 

etc. 

Persoanele fără studii superioare au fost încadrate în meserii precum: muncitor 

necalificat în diferite ramuri de activitate (1.381), agent de securitate (395), lucrător 

comercial (220), șofer (199), lăcătuș mecanic (185), vânzător (170), manipulant marfă 

(154), cameristă hotel (152), ucenic (139), ospătar (126), lucrător bucătărie (117), 

confecționer textile (116), montator subansamble (101), zidar (101), etc. 

3.499 dintre persoanele angajate aveau anterior statutul de șomer neindemnizat, 1.436 

erau șomeri indemnizaţi, iar 1.191 se încadrau în categoria persoanelor în căutarea unui 

loc de muncă. 

În top, cu cele mai multe posturi ocupate cu ocazia bursei generale a locurilor de 

muncă, se regăsesc judeţele: Constanța (700), Suceava (481), Brăila (393), Gorj (359) și 

Timiș (306). În Municipiul București, 574 persoane şi-au găsit un loc de muncă ca urmare 

a participării la acest eveniment. 
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