
AGENȚIA PENTRU 
OCUPAREA FORȚEI 
DE MUNCA A 
RAIONULUI CAHUL 
 

CENTRUL DE 
GHIDARE ÎN 

CARIERĂ 



este deschis  în cadrul proiectului REVOCC pe data de 

22.09.2016 și funcționează ca serviciu de ghidare în carieră în 

cadrul Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă a raionului 

Cahul.  

Beneficiarii Centrului sunt:  

• elevii  claselor a V-a - XII-a;  

• elevii școlilor profesionale;  

• absolvenții instituțiilor de învățământ;  

• persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă;  

• 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. 
 



• Edificiu renovat, adaptat la nevoile persoanelor cu dizabilități 
locomotorii, 

• 7calculatoare, 2 laptopuri, 1 televizor, 3 imprimante, 1 aparat 
foto, 1 proiector, 1 sistem stereo, telefoane, caști, 

• Platforma de teste Cognitrom  Career Planner (CPP), 

• Materiale informative privind lumea profesiilor și piața 
muncii, 

• Mape cu standardele ocupaționale pentru 18 meserii, 

• Materiale de birotică. 



• Informarea privind oportunitățile de evoluție în carieră și 
perspectivele pieții muncii 

• Autocunoașterea în vederea corelării abilităților, aptitudinilor cu 
interesele profesionale 

• Realizarea marketingului personal și vocațional 

• Consultanța pentru decizia de carieră în baza sistemului de atitudini 
și valori 



Activitatea CGC Cahul în perioada 22.09.2016-30.011.17 

În peroada 22 septembrie 2016 – 30 noiembrie 

2017 CGC Cahul, în vederea prestării serviciilor 

de ghidare în carieră s-au stabilit relații de 

colaborare cu următoarele instituții de 

învățământ: 

• Direcția generală învățământ Cahul, 

• Liceul Teoretic Piotr Rumeanțev din mun. Cahul, 

• Liceul Teoretic Dmitrie Cantemir din mun. Cahul, 

• Liceul Teoretic Ioan Vodă din mun. Cahul, 

• Liceul Teoretic Ion Creangă din mun. Cahul, 

• Liceul Teoretic M. Sadoveanu din s. Giurgiulești, 

• Universitatea de Stat B.P. Hasdeu din mun. Cahul, 

• Scoala Profesională nr.1, 

• Școala Profesională nr.2, 

• Gimnaziul Vladimir Corolenco s. Moscovei, 

• Gimnaziul Mihail Lomosov s. Lebedenco,  

• Colegiul Iulia Hasdeu din Cahul, 

• Colegiul de Medicină din Cahul. 

 

 



CGC Cahul în teritoriu 

În vederea informării elevilor despre deschiderea 

CGC și serviciilor prestate s-au efectuat 2 vizite 

în teritoriu la Gimnaziul Mihail Lomonosov din 

s. Lebedenco și la Gimnaziul Vladimir 

Corolenco din s. Moscovei . 

 

În cadrul vizitelor s-au desfășurat activități 

«Călătoria în lumea profesiilor» pentru a informa 

și invita copiii la CGC Cahul pentru a fi testați 

electronic prin intermediul Cognitrom Career 

Planer.  

 

La evenimentele desfășurate au  participat circa 

150 elevi ai claselor VIII și IX care erau curioși 

să afle ce profesie li se potrivește și ce profesii 

sunt solicitate pe piata forței de muncă. 

 



Utilizarea platformei Cognitrom Career Planer în cadrul CGC Cahul 

Pe perioada de activitate în cadrul CGC 

Cahul au fost organizate și desfășurate 30  

activități  cu participarea a circa 613 

clienți cu diferite slogane care au avut ca 

scop cunoașterea lumii profesiilor și 

ghidarea corectă în carieră conform 

aspirațiilor.  

Au fost testați electronic prin intermediul 

Cognitrom Career Planer circa 199 de 

clienți care au aflat abilitățile cognitive și 

noncognitive, au savurat plăcerea de a 

afla profesiile care li se potrivesc cel mai 

mult. 



Partenerii CGC Cahul 

• SA Tricon 

• SA Cahul Pan 

• SRL Ghebhard 

• SA Fabrica de Brînzeturi 

• SA Bere-Unitanc 

• SRL Bezman 

• Sanatoriul “Nufărul Alb» 

• SRL Alex Conf Desing. 

 



Servicii oferite de CGC Cahul 

 Suport în autoevaluarea potențialului propriu (testarea CPP) 

 Suport  în elaborarea planului individual de carieră  

  Informarea privind legislația muncii, elaborarea CV-ului, susținerea interviului de 
angajare  

 Organizarea întâlnirilor cu oameni de succes în carieră Organizarea întâlnirilor cu 
angajatori  

 Facilitarea organizării vizitelor la întreprinderi  

 Facilitarea organizării vizitelor la instituțiile de învățământ profesional tehnic  

 Informarea privind lumea profesiilor și dinamica pieții muncii  

 Organizarea dezbaterilor privind deciziile de carieră  

 Inițierea în domeniul antreprenoriatului  

 Organizarea Forumului profesiilor 



Voluntari CGC Cahul 

• Nicu Alina 

• Nuca Daniela 

• Romaniuc Crina 

• Ghecev Mihail 

 



Impactul Forumului profesiilor din 

Cahul – 06-07.10.2017 
• 25 adresări din partea elevilor din Zona de Sud 

a Republicii Moldova 

• 10 vizite la AOFM Cahul a elevilor din regiune. 



Mulțumesc pentru atenție! 

 


