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19 Mai 2022 

 

Comunicat de presă 

Peste 31.000 de locuri de muncă vor fi oferite la Bursa Generală a Locurilor de Muncă 

Date preliminarii  

 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă organizează mâine, 20 mai 2022, Bursa 

Generală a Locurilor de Muncă. Precizăm faptul că, în județul Cluj, acțiunea va avea loc în 

data de 19 mai 2022. Pentru acest eveniment, ce se va desfăşura în 77 de locaţii din toată 

ţară, au fost contactaţi 18.512 agenţi economici. Până la data de 18 mai 2022, şi-au 

anunţat participarea 1.841 agenţi economici, fiind oferite 31.230 locuri de muncă.  

Din totalul celor 31.230 locuri de muncă oferite de către angajatori, 1.615 sunt adresate 

persoanelor cu studii superioare (de lungă şi scurtă durată), iar 15 vizează persoanele 

marginalizate social. Judeţele cu cele mai multe locuri de muncă disponibile la Bursa 

Generală a Locurilor de Muncă sunt: Bucureşti- 4.425, Cluj – 2.352, Brașov – 1.602, Bihor – 

1.368, Iași – 1.110. 

Meseriile în care sunt oferite cele mai multe locuri de muncă pentru persoanele fără studii 

superioare sunt: muncitor necalificat – 5.006 locuri de muncă, confecționer asamblor 

articole textile – 1.324 locuri de muncă, manipulant mărfuri – 972 locuri de muncă, 

lucrător comercial – 968 locuri de muncă, casier – 963 locuri de muncă, lăcătuș mecanic – 

883 locuri de muncă, agent securitate – 786 locuri de muncă, electrician – 744 locuri de 

muncă. 

Pentru persoanele cu studii superioare, cele mai multe locuri de muncă vacante sunt 

disponibile în următoarele profesii: inginer – 778 locuri de muncă, economist – 70 locuri de 

muncă, tehnician electronică – 57 locuri de muncă, manager – 44 locuri de muncă, 

programator – 31 locuri de muncă. 

De asemenea, la Bursa Generală a Locurilor de Muncă, cele 15 locuri de muncă destinate 

persoanelor marginalizate social sunt pentru următoarele meserii: confecționer textile – 5 

locuri de muncă, electrician - 1 loc de muncă, director de creatie - 1 loc de muncă, 

lucrator comercial - 1 loc de muncă, manipulant marfuri – 1 loc de muncă, agent securitate 

- 1 loc de muncă, motostivuitorist - 1 loc de muncă, operator pompa beton - 1 loc de 

muncă, ambalator manual - 1 loc de muncă, barman - 1 loc de muncă, vânzător - 1 loc de 

muncă. 
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