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Locuri de muncă vacante la nivel național și în rețeaua EURES 

 

20.012 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 

20.012 locuri de muncă la nivel naţional.  

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

montarea pieselor (1.130), lucrător comercial (1.106), agent de securitate (757), montator 

subansamble (690), muncitor necalificat în industria confecțiilor (490), confecționer 

cablaje auto (471), manipulant mărfuri (461). 

Din cele 20.012 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru 

ocuparea forței de muncă, 1.547 sunt destinate persoanelor cu studii superioare 

(programator, inginer centrale nuclearoelectrice, inginer mecanic, inginer constructii 

civile, industriale si agricole, manager proiect, inginer de sistem în informatica, functionar 

administrativ, inginer de sistem software, inginer productie, 

consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generala, analist etc), 5.051 

pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (functionar informatii clienti, vânzator, 

agent de securitate, muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor, operator la 

masini-unelte cu comanda numerica, asistent medical generalist, sudor cu arc electric cu 

electrod fuzibil în mediu de gaz protector etc), 4.945 pentru persoanele cu studii 

profesionale (sofer autocamion/masina de mare tonaj, lacatus mecanic, lucrator 

comercial, zidar rosar-tencuitor, operator confectioner industrial îmbracaminte din 

tesaturi, tricotaje, materiale sintetice, operator la masini-unelte semiautomate si 

automate, sudor, fierar betonist, dulgher (exclusiv restaurator), tâmplar universal etc.), 

restul locurilor de muncă 8.469 fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii 

primare/gimnaziale (muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor, montator 

subansamble, agent de securitate, confectioner cablaje auto, muncitor necalificat în 

industria confectiilor, manipulant marfuri, lucrator comercial, ambalator manual, muncitor 

necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet 

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. 

 

260 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European  

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

260 locuri de muncă vacante, după cum urmează:  

Norvegia – 110 locuri de muncă pentru: Cercetator principal in cadrul Departamentului 

Smart Cities, Cercetator principal in stiinte fizice, Cercetator principal in domeniul 

riscului, sigurantei si securitatii, Cercetator principal in stiinta datelor aplicate, Cercetator 

principal in departamentul de digitalizare centrata pe om, Cercetator principal in 

domeniul resurselor umane si automatizarilor, Cercetator principal in cadrul realitatii 

virtuale si augmentate, Cercetator principal in stiinte fizice, Bucatar, Brutar, Sofer si 
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asistent bucatarie, Bucatar a la carte, Muncitor forestier, Operator CNC, Dulgher, Lucrator 

in productia de crabi, Maseur terapeut SPA, Tinichigiu auto, Mecanic auto (camioane si 

autobuze, Mecanic auto (vehicule usoare), Cercetator principal/superior, Inginer/inginer 

principal/operator in cadrul controlului proceselor nucleare, Mecanic motociclete, 

Ortodont, Zidar/faiantar;  

Olanda - 59 locuri de muncă pentru: Culegator flori, legumicultor, Lucrator in ferma de 

vaci, Culegator ciuperci, Culegator capsuni, Legumicultor, Culegator zmeura si mure, 

Culegator capsuni;  

Malta - 53 locuri de muncă pentru: Insotitori / mancare si bautura, Sofer de masina de 

mare tonaj, Frizeri, Ingineri de proces, Tehnicieni; 

Germania – 16 locuri de muncă pentru: Lacatus mecanic intretinere si reparatii, 

Electrician, Mecanic de , Sofer camion, Tehnician service, Sofer profesionist; 

Irlanda – 10 locuri de muncă pentru: Sofer vehicul greu de transport marfa;  

Polonia – 7 locuri de muncă pentru: operator cnc, lăcătuș, sudor mag, strungar, șlefuitor;  

Danemarca - 3 locuri de muncă pentru: digital marketing project lead (specialist 

marketing proiecte digitale, product owner (responsabil produs, dezvoltator software full-

stack;  

Belgia - 2 locuri de muncă pentru: bucatar sef, Sef Departament de Stiinte Fizice 

Aplicate.  

 

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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