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Bursa pentru absolventi / oportunitate pentru a cunoaste piata muncii

Bursa locurilor de munca pentru absolventi se va desfasura pe 27 septembrie 2013 la nivelul
intregii tari, actiune la care invitam pe cei interesati sa participe, sa ia contact cu ceea ce se intampla pe
piata muncii, sa vada ce meserii se cauta, cum se completeaza un CV si o scrisoare de intentie necesare
angajarii, sa-si identifice un loc de munca, sa se informeze din materialele puse la dispozitie cu privire
la serviciile oferite de agentiile de ocupare.Contactati agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de
munca!
Datele de contact le gasiti in pliantul Suntem aici !, realizat in cadrul proiectului FII
INFORMAT ! http://fii-informat.ro/sites/fii-informat.ro/files/suntem-aici_anofm_0.pdf
Aproximativ 80% din totalul de 57.869 absolventilor inregistrati la ANOFM in perioada 1 iunie31 august 2013, sunt absolvenţi de studii medii şi profesionale.
Repartiţia absolvenţilor înregistraţi în cele 3 luni se prezintă după cum urmează:
- Iunie 2013- 3970, din care 3807 absolvenţi liceu
- Iulie 2013- 39.038, din care 35.875 absolvenţi liceu
- August 2013- 14.861, din care 8.943 absolvenţi liceu
Cei mai mulţi absolvenţi de studii medii s-au înregistrat în perioada iunie-august 2013, în judeţele: Olt 1998, Vâlcea - 1951, Galaţi - 1924, Bihor - 1886, Harghita - 1842, Dâmboviţa - 1791, Argeş - 1623,
Bacău - 1595, Teleorman - 1563 persoane etc.
La sfârşitul lunii august a.c., au intrat în plată 1.256 proaspăt absolvenţi.
Urmare a înregistrării în baza de date ca absolvent, persoana respectivă poate beneficia gratuit
de serviciile oferite de agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca.
Informatii suplimentare sunt disponilibe in pliantul Absolventi, realizat in cadrul proiectului FII
INFORMAT! http://fii-informat.ro/sites/fii-informat.ro/files/absolventi.pdf

In perioada iunie-august 2013 s-au înscris la cursurile de formare profesională organizate de
agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă unde sunt înregistraţi un număr de 1.253 absolvenţi.
Cele mai solicitate cursuri sunt cele pentru meseriile de: lucrător comercial, ospătar (chelner), barman,
inspector/ referent resurse umane, institutor, operator calculator electronic şi reţele, patiser, masor, agent
de vânzări, operator introducere, validare şi prelucrare date, vânzător etc.
In aceeasi perioada au ieşit din evidenţele noastre ca urmare a încadrării în muncă 2.045
absolvenţi, care s-au încadrat în profesii precum: ingineri, programatori, asistenţi medicali generalişti,
bucătari, contabili, consilieri juridici, tehnicieni, vânzători, operator calculator electronic şi reţele,
lucrători comerciali, confecţioneri asamblori articole din textile, muncitori necalificaţi etc.
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