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Centrul de Informare și Ghidare în Carieră. AOFM Centru 

Specialiştii oferă informaţii despre: 

 

• Serviciile oferite de către AOFM; 

• Procedura de înregistrare la AOFM; 

• Locuri de muncă libere și condițiile de 
ocupare a lor; 

• Cursuri de formare profesională; 

• Organizarea Tîrgurilor locurilor de muncă; 

• Tehnici de căutare a unui loc de muncă; 

• Organizarea seminarelor informative, 
instructive şi seminare training. 

• Migraţia legală în scop de muncă 

Obiectivul principal: 

Ghidarea în carieră prin informarea privind piaţa 

muncii şi principalele tendinţe de dezvoltare a ei 



Centrul de Ghidare în Carieră 

AOFM Botanica 

•  Activități de autocunoaștere   

•  Seminare informative 

•  Training-uri  

•  Întruniri/discuții cu angajatorii, instituții 

educaționale, organizații de tineret, ONG-uri, 

etc. 

 

 

5 aprilie 2016  



Beneficiarii Centrului de 

ghidare 
• Elevii claselor a V-a - XII-a; 

•  Elevii școlilor profesionale; 

• Absolvenții instituțiilor de învățământ; 

• Persoane aflate în căutarea unui loc de muncă; 

• Persoane înregistrate cu statut de șomer; 

• Persoanele care intenționează să-și schimbe profesia/meseria; 

• Persoanele care doresc să evolueze profesional prin 

specializare, perfecționare, calificări suplimentare; 

• Persoanele din grupurile vulnerabile, inclusiv persoanele cu 

dizabilități; 

• Părinții, profesorii, diriginții etc. 
 



 

Centrul de Ghidare în Carieră din mun. 

Chișinău, amplasat în 2 locații a 

prestat servicii pentru 8925 de 

persoane, inclusiv elevi  

 

 



Pînă 

Seminare 

informative  

Seminare instructive 

După  

Testarea vocațională 

Seminare informative despre 

profesii 

Sesiuni training pentru elevi 

Întîlniri cu angajatori 



Dotări  

 

 

• Platforma Cognitrom Career Planner – intranet  

 

• Sistemul integrat de evaluare CASPER – potențialul 

de muncă a persoanelor cu dizabiități (componenta 

evaluare psihologică, testul Ruward) 

 

• Dotari cu tehnică de calcul, mobilier 

 



Rezultate  
Centrul de Informare și Ghidare în Carieră 

10 luni anul 2017 
• 4520 persoane consultaţii individuale de informare; 

• 85 seminare informative privind legislația în domeniul 
ocupării fortei de muncă  - 1255 persoane; 

• 31 seminare instructive „ Perfectarea CV”- 277 persoane; 

• 20 seminare instructive „ Interviul de angajare  - 228 pers.; 

• 19 şedinţe a Clubului Muncii  - 203 persoane; 

• 4 Consultaţii informative în grup pentru absolvenţii 
liceelor, instituţiilor superioare şi colegii  - 69 persoane; 

• Conlucrarea cu persoanele defavorizate (7 consultaţii) -  
150 persoane 

 

 



Rezultate  

Activități de autocunoaștere 

 86 beneficiari testare CCP  

 7 persoane testare CASPER 

 

 

    

 



 Seminare informative  - evoluția 

pieții muncii, despre profesii, 

posibilități de formare profesională 

 

Rezultate 

657 participanţi  



•  Training-uri -  

(formarea și dezvoltarea competențelor 

privind alegerea traseului 

educațional/profesional)   
 

 

 

Rezultate 

Elevi – 200 participanţi 

Şomeri – 240 participanţi 



•  Întruniri/discuții cu angajatorii, instituții 

educaționale, organizații de tineret, ONG-uri, etc.  

40 de participanţi  

 

Rezultate  



Forumul profesiilor  

”O carieră de succes acasă” 
cca 150 de elevi din regiunea Centru  

• Masă rotundă ”Ghidarea în 

carieră a Tinerilor -  

provocări și perspective” 

• Prezentări motivaționale  

• Excursii Tematice 



 

• 5 - ONG –uri; 

• 14 - Instituții educaţionale 

• 5 - Agenţi economici 

• 8 - Alte instituţii 

Parteneri 



 Activități de promovare  
 

•Târguri de carieră 

•Târguri a locurilor de muncă 

•Mese rotunde 

•Școli de vară 

•Festivalul Tineretului  

 



 

 

Contacte: 
 

 

080001000 

022 22 40 87;  022 55 01 07 

 

Mulţumesc pentru atenție 

mailto:informare@anofm.md

