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Acest ghid este pentru tine – viitorul angajat. Azi 
eşti elev şi începi să descoperi farmecul viitoarei 

tale profesii. În curând vei fi absolvent şi vei dori să 
munceşti. Informațiile din acest ghid te vor ajuta 

să faci alegerile potrivite, să-ţi găseşti mai uşor un 
loc de muncă şi să faci faţă unui  

interviu de angajare.  
Tot aici vei găsi câteva sugestii utile despre cum 

să-ți promovezi abilitățile şi cum să-ți creezi o 
imagine favorabilă pe rețelele sociale.

 
 Îți dorim succes în studierea profesiei tale 

și în procesul de angajare! 



După ce ai susținut examenele de absolvire și ai diploma în bu-
zunar, este momentul să te gândești la primul tău loc de muncă. 
Vezi următoarele sfaturi care te ajută să pășești cu dreptul:

INFORMEAZĂ-TE! E bine să ştii totul despre diverse companii 
ce activează în domeniul în care te-ai specializat. Informea- 
ză-te de pe paginile web ale acestora, citeşte care sunt 
noutățile, discută cu angajații companiei. 

PREGĂTEȘTE DOSARUL DE ANGAJARE! Atunci când eşti în 
căutarea unui loc de muncă, este absolut necesar să ai un do-
sar de angajare ce cuprinde un CV, o scrisoare de intenție şi 
alte documente sau diplome ce te vor ajuta să obții mai uşor 
postul dorit (vezi la pagina 4 cum trebuie să arate un CV).

INTERESEAZĂ-TE! Trimite e-mailuri la cunoscuți şi întreabă 
dacă ştiu pe cineva care lucrează în domeniul în care te-ar in-
teresa să te angajezi.  Ar fi bine să mergi la Agenţia Naţională 
pentru Ocuparea  Forţei  de Muncă (ANOFM), să participi la 
târgurile de cariere, să discuți cu prietenii părinților tăi, foşti 
profesori, vecini etc. 

NU RENUNȚA LA VISURI! Este important să-ți stabileşti scopuri 
realiste şi să accepți faptul că va trebui să lucrezi mult, nu 
întotdeauna la postul dorit, pentru a acumula experiență şi a te 
face cunoscut în domeniu. Păstrează încrederea şi optimismul 
că există locul de muncă potrivit ție, care te aşteaptă.

SFATURI  PENTRU  
O CARIERĂ DE SUCCES ACASĂ
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REGULI PENTRU UN CV REUȘIT

Rolul principal al unui CV este de a informa angajatorul despre 
tine, despre experiența ta de lucru, despre abilitățile și studiile pe 
care le deții. De aceea, CV-ul este unul dintre cele mai importante 
elemente atunci când cauți un loc de muncă. 

Sugestii pentru un CV bun, atractiv
• Structurează CV-ul într-un mod uşor de citit.
• Înainte de a expedia sau tipări CV-ul, verifică greşelile gramaticale sau 

roagă pe cineva să te ajute.
• Nu scrie mai mult de 1-2 pagini.
• Păstrează CV-ul în variantă electronică, în aşa fel încât să-l poți actua-

liza sau expedia oricând este necesar.
• Nu uita să actualizezi informațiile din CV. Fiecare experiență este im-

portantă pentru obținerea unui loc de muncă bun.

Date de contact:  

Indică locul de trai

telefonul

adresa de e-mail
(Creează-ți un e-mail cu 
numele tău, de exemplu, 
ionsac@gmail.com.  
Nu trimite CV-ul de pe 
un cont de e-mail de 
felul: „gogoașa”, „zaya”, 
„veverița” etc). 

Studii: Prezintă în ordine cronologică 
studiile, începând cu instituțiile 
absolvite recent.

Experienţă:  Începe cu cele mai recente 
locuri de muncă. Descrie pe scurt 
principalele sarcini, responsabilități 
şi realizări pe care le-ai avut la locul 
de muncă precedent. Dacă nu ai 
experiență de muncă, menționează 
cursurile pe care le-ai urmat, 
activitățile de practică, activitățile 
de voluntariat, premiile, distincțiile şi 
bursele obținute în timpul studiilor.

Competenţe şi abilităţi: Scrie prin ce 
eşti deosebit ca viitor angajat
(de exemplu, Sunt responsabil, sociabil și 
am abilitatea de a analiza critic o situație 
dificilă). 
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Scrisoarea de intenţie, numită și scrisoare de motivare, este 
documentul care, împreună cu CV-ul, te poate recomanda 
pentru un anumit job. Nu toți angajatorii solicită o scrisoare de 
intenție, dar este bine să cunoști cum trebuie să arate aceasta.

O SCRISOARE DE INTENȚIE TREBUIE SĂ EXPRIME:

1 2 3
motivul 

pentru care 
îți doreşti 

acel loc de 
muncă;

argumentele 
că tu  eşti 

potrivit 
pentru acel 

post  
de lucru;

dorința de a 
fi contactat, 

invitat la 
interviu 

pentru a 
demonstra 
mai multe.

INTRODUCEREA: Scrie ce te-a determinat să trimiți scrisoarea de 
intenție la companie. Precizează clar postul pentru care te înscrii.

CUPRINSUL: Atrage atenţia angajatorului şi fă-l curios să te cu-
noască. Expune date despre experiențele tale şi lecțiile învățate. 
Scrie scurt, clar şi nu exagera! 

ÎNCHEIEREA: În ultimul paragraf formulează concluziile şi arată-ţi 
dorinţa pentru o viitoare întrevedere. Nu uita să mulţumeşti pen-
tru atenţia şi timpul acordat şi încheie folosind o formulă neutră: 
„Cu consideraţie”; „Cu stimă”; „Cu respect” etc.

SCRISOAREA DE INTENȚIE
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UNDE POȚI GĂSI UN LOC DE MUNCĂ

anofm.md
angajat.md
civic.md
cariere.gov.md
rabota.md
jobs.diez.md
lucru.md

novajobs.md
piatamuncii.md
hr.md
jobinfo.md
joblist.md
finantare.gov.md
carieramea.com

moldovajob.com
aport.md
bancadejoburi-chisinau.md
cariera.md
ipt.md
anacip.md

 

PLATFORME ONLINE DE ANGAJARE

În era Internetului este uşor să-ți găseşti un loc de muncă prin intermediul 
platformelor online de angajare, pe care le poți accesa cu un singur click.
 

AGENȚIA PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

Când eşti în căutarea unui loc de muncă, te poți înregistra la Agenția 
pentru Ocuparea Forței de Muncă (AOFM), completând o fişă personală 
de evidenţă la locul de trai. AOFM te va contacta în cazul în care va 
identifica un loc de muncă ce ți se potriveşte.

Lista agențiilor teritoriale şi datele de contact le poți găsi pe 
www.ANOFM.md

 
TÂRGURILE LOCURILOR DE MUNCĂ

Târgurile reprezintă o posibilitate bună de a găsi un post de lucru şi de 
a te informa despre piaţa muncii. Zeci de companii, instituții naționale şi 
internaționale participă la asemenea evenimente, cu scopul de a găsi cei 
mai buni candidați pentru angajare. Fii curajos, informează-te şi discută 
cu oamenii. Chiar dacă nu vei găsi un loc de muncă la un târg de cariere, 
cu siguranță vei obţine multă informaţie utilă şi vei afla unde mai poți 
depune CV-ul. 
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REŢELE SOCIALE

Toate rețelele sociale reprezintă platforme ce te pot ajuta să-ţi găseşti un 
loc de muncă, să te dezvolţi profesional şi să te promovezi în calitate de 
specialist în domeniu tău.  

•	 urmăreşte specialiştii renumiți din domeniul tău profesional;

•	 urmăreşte companiile/instituțiile de profil din domeniul tău;

•	 alătură-te grupurilor online specializate (de exemplu, Grupul bucă-
tarilor iscusiți). De multe ori, în aceste comunităţi apar diverse oferte 
de angajare, anunțuri de instruire, master classuri etc.;

•	 înscrie-te în grupuri unde sunt plasate anunțuri de angajare (de 
exemplu, Caut/ofer loc de muncă, job Moldova);

•	 creează grupuri de socializare care să includă colegi, profesori, alte 
persoane. 

CALENDARUL TÂRGURILOR LOCURILOR DE MUNCĂ DIN MOLDOVA:

•	 Târgul locurilor de muncă pentru tineret – www.anofm.md, 
octombrie – noiembrie şi aprilie – mai.           

•	 Târgul de cariere – www.targuldecariere.md, prima săptă-
mână din lunile aprilie şi octombrie.

•	 Târgul online de cariere – www.e-angajare.md. 
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SFATURI PENTRU UN INTERVIU DE ANGAJARE 

INTERVIUL FAŢĂ ÎN FAŢĂ
 

1. Mergi informat la interviu. Documen-
tează-te despre companie şi locul de 
muncă pentru care ai depus dosarul.

2. Citeşte atent anunțul de angaja-
re, astfel încât să înțelegi care sunt 
aşteptările angajatorului.

3. Îmbracă-te corespunzător, optează 
pentru o ținută mai serioasă, curată 
şi îngrijită. Evită culorile stridente, ex-
cesul de bijuterii. 

INTERVIUL LA TELEFON  

4. Elimină mirosul de tutun şi aruncă guma de mestecat înainte de 
interviu.

5. Zâmbeşte, aceasta te va ajuta să te relaxezi şi să scapi de 
emoții.

6. Înainte de a merge la interviu, gândeşte-te la întrebările care îți 
vor fi adresate şi pregăteşte-ți variante de răspuns.

7. Răspunde la întrebări clar, calm şi sigur. Nu te abate de la 
subiect.

8. La sfârşitul interviului poți întreba angajatorul despre activita-
tea pe care urmează s-o desfăşori, condiții de muncă, salariu, 
responsabilități, posibilităţi de avansare etc.

9. Înainte de a pleca, întreabă despre data-limită la care va fi lu-
ată o decizie.
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Unii angajatori aleg interviul prin telefon pentru 
a economisi timp. Prin intermediul unui apel 
telefonic, angajatorii își pot da seama de multe 
aspecte ce ţin de personalitatea ta. 
 
1. Înainte de a începe interviul, mergi într-o în-

căpere liniştită, unde nimeni nu îți va distrage 
atenția.

2. Nu te grăbi. Răspunde calm şi clar. Răspunsuri-
le prea scurte sau lipsite de vitalitate pot creea 
impresia că nu eşti interesat sau că nu ai sufici-
ente cunoştinţe.

3. Nu întrerupe interlocutorul şi asigură-te că ai   
înțeles bine întrebarea.

5. În cazul în care ai fost sunat într-un moment ne-
potrivit, explică situaţia şi încearcă să reprogra-
mezi interviul.

Întrebări generale pe care le-ai putea primi  
în cadrul unui interviu
•	 Ce te-a făcut să depui dosarul pentru acest loc de muncă?
•	 Ce aşteptări ai de la noul loc de muncă?
•	 De ce consideri că eşti cel mai potrivit candidat?
•	 Ce informații ai despre instituția noastră?
•	 Spune câteva cuvinte despre tine. Care sunt punctele tale  

forte şi cele slabe?
•	 Ce poți aduce nou în instituția noastră?
•	 Eşti dispus să lucrezi peste orele de program?
•	 Care sunt aşteptările tale financiare?

Mulțumesc
că m-ați contactat!

INTERVIUL LA TELEFON  
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IMAGINEA TA PE REȚELELE SOCIALE

Fiecare al doilea angajator utilizează reţelele sociale pentru a 
identifica și a selecta potențialii angajaţi. De aceea, este foarte 
importantă imaginea ta pe rețelele sociale. 

Ce informații de pe rețelele sociale ar putea să te 
compromită:

• fotografii care te prezintă într-o lumină proastă;
• limbaj necenzurat;
• postări cu greşeli gramaticale;
• opinii şi comentarii contradictorii;
• reflecții negative cu referință la un fost sau actual angajator/coleg;
• comentarii/informații despre activitățile tale ilegale; 
• distribuiri ale informaţiilor, videourilor, imaginilor false sau 

compromiţătoare;

• postări negative, pline de ură etc.

Ion V., specialist Resurse Umane la firma X: 
„Când anunțăm un post vacant, primim zeci de 
CV-uri. La interviu nu invităm toți candidații. 
Înainte de toate, cercetăm profilurile lor pe 
rețelele sociale, pentru că internetul ne oferă 
posibilitatea să ne facem o impresie despre o 

anumită persoană, fără să ne întâlnim cu ea”. 

Ioana M., directoare întreprindere  
de stat: 
„Niciodată nu voi accepta să angajez 
o persoană care are un profil 
controversat pe reţele sociale. Ulterior, 
imaginea acestui om este asociată cu 

imaginea instituţiei în care activează”.
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LOCURI DE MUNCĂ DISPONIBILE ÎN MOLDOVA
Date de la 8 octombrie, 2018

 
Lucrători în industria textilă şi confecții   2919

cusător (industria ușoară/confecțiilor)  2316
confecționer-prelucrător în industria textilă  211
încheietor (tricotaje)  103
confecționer articole din piele  80
croitor  54

 
Lucrători calificați în întreprinderi industriale  703

sudor/electrogazosudor  95
controlor calitate  51
asamblor  49
electromontor/lăcătuș electromontor  48
lăcătuș instalator tehnică sanitară  42
montator dispozitive și aparate radioelectronice  40

 
Operatori, aparatişti, maşinişti la instalaţii şi maşini   727

operator în sectorul de producție  409
operator la telecomunicații  91
operator  (alte domenii)  36
operator la calculatoare electronice  25
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Lucrători în domeniul vânzărilor   608

vânzător produse alimentare/nealimentare  389
casier   165
bufetier  29
magaziner  25

 
Hoteluri şi restaurante  545

bucătar/bucătar-șef   252
chelner (ospătar)  96
cofetar  81
brutar   75
barman  41

 
Transport şi telecomunicaţii   545

conducător auto (șofer)  338
conducător troleibuz  83
lăcătuș auto   33
motorist la motoagregate  și mașini  30
șofer autocamion  23

 
Lucrători în domeniul serviciilor personale  358

taxator  71
conductor  65
frizer/coafor  45
gardian public   28
poștaș   28

 

LOCURI DE MUNCĂ DISPONIBILE ÎN MOLDOVA
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Lucrători în construcţii  229

pietrar-zidar   72
tâmplar   30
tencuitor   27
placator cu plăci   20

 
Lucrători calificaţi în agricultură, 
silvicultură, acvacultură, piscicultură  199

viticultor   78
tractorist   67
pomicultor   15
docher mecanizator   9

LOCURI DE MUNCĂ DISPONIBILE ÎN MOLDOVA

Detalii  pe: www.anofm.md
 

Profesia nu ţine 
cont de gen. 
EL şi EA pot 

îmbrăţişa orice 
meserie.
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Nr. 
d/o Compania Domeniul  

de activitate Adresa Telefon

EDINEȚ

1. TB- Fruit SRL 

prelucrarea merelor 
şi producerea 
sucului de mere 
concentrat

Or. Edineț,  
str. Nicolae 
Moroşanu, 6

024684227

2. ICS Moldova-Zahăr 
SRL 

prelucrarea 
sfeclei de zahăr 
şi producerea 
zahărului

mun. Chişinău, 
str. A. Puşkin, 45 022211644

3. ICS Floarea Fashion 
SRL 

producerea 
textilelor

Or. Donduşeni, str. 
Independenţei, 10

4. ICS Punct Azuriu SRL producerea 
textilelor

Or. Donduşeni, str. 
Independenţei, 10 025121166

5. ICS APM Automotive 
Protection SRL producerea huselor Briceni, str. Frunze 

Mihail, 24

6.  Inlac SA-ui prelucrarea laptelui
r. Edineţ, 
or. Cupcini, 
str. Chişinăului, 45

024671088

7. Climăuţanul-Agro SRL agricultură s. Climăuţi, 
r. Donduşeni

8. Ocolul Silvic Edineț silvicultură or. Edineţ, Şoseaua 
Bucovinei, nr. 24 024622993

9. Moldova Zahăr prelucrarea 
zahărului

Cupcini, r. Edineţ, str. 
Renaşterii, 3 022211644

SOROCA

10. Alfa-Nistru SA prelucrarea legu-
melor şi fructelor

Soroca, str. Ștefan 
cel Mare, 131 023023647

11. Fabrica de  
brinzeturi SA

procesarea  
laptelui

Or. Soroca,  str. 
Ștefan cel Mare, 133 023022287

12. Î.M. Ermo-Grup SRL   prelucrarea 
textilelor

Or. Soroca, 
str. Ocolirii, 8 023029909

13. Secţia de Patiserie 
Testor SRL fabrica de pâine Or. Soroca,  

str. Traian, 17 023023586

14. Sudzukcher-Moldova 
SA 

prelucrarea 
zahărului

Or. Drochia,  
str. 27 august, 1 025228010

15. Floreana Faschion 
SRL 

prelucrarea 
confecțiilor

OR. Floreşti, str. 
Ștefan cel Mare, 61 025026076

POTENȚIALI ANGAJATORI
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BĂLȚI

16. Molltex Group SRL fabricarea 
articolelor textile

Or. Bălţi,  
str. Decebal, 13

17. Logitex-Future SRL fabricarea 
articolelor textile

s. Chişcăreni, 
r. Sîngerei 026241080

18. Marthatex SRL fabricarea 
articolelor textile

Or. Făleşti,  
str. Ştefan cel Mare, 
83

025922949

19. Textre SRL fabricarea 
articolelor textile

Or. Bălţi, str. Mihai 
Eminescu, 13, of. 58 025971631

20. Coralav SRL fabricarea 
articolelor textile

Or. Bălţi,  
str. Feroviarilor, 59

21. Ennsgern SRL fabricarea 
articolelor textile

Or. Bălţi, str. 
Parovoznaia, 1/2 023185052

22. Sarob Production SRL

fabricarea
construcțiilor 
metalice şi părților 
componente ale 
structurilor metalice

Or. Bălţi,  
str. Calea Ieşilor, 
38/a

23.
Î.C.S. ”DRA 
Draexlmaier 
Automotive” S.R.L.

automotive Or. Bălţi, 
str. Dovator, 86 023184534

24. Moldagrotehnica piese pentru 
tehnica agricolă

Or. Balti, 
str. Industriala, 4 023188710

25. Infinitextil S.R.L. producerea 
textilelor

Or. Chişinău, 
str. M-t Dosoftei, 115 022295395

26. Î.C.S. Euroconfex 
S.R.L.

producerea 
textilelor

Sîngerei, 
str. Independenţei, 
134

27. Î.C.S. Premiera Dona 
S.R.L.

producerea 
textilelor

Or. Bălţi, 
str. Ștefan cel Mare, 
137

023128852

28. Î.C.S. Sammy 
Cablaggi S.R.L. cablaje auto s. Albinetul Vechi, 

r. Făleşti 025970480

UNGHENI, NISPORENI, CĂLĂRAȘI

29.
SA “Covoare 
Ungheni”/SRL 
UNUCARPET

producerea 
covoarelor

r. Ungheni, str. 
Ungureanu, 2

30. SA “Codreanca” 
Nisporeni confecții Or. Nisporeni, 

str. G. Adam, 7 026423754

POTENȚIALI ANGAJATORI
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31. Lones Mol SRL producerea  
încălțămintei

Or. Ungheni, 
str. Boico, 4 023623348

32. SA “Codreanca” 
Calarasi confecții

Or. Călăraşi, 
str. Alexandru cel 
Bun, 114

024420075

33. ICS NIRES 
INTERNATIONAL SRL 

producerea  
încălțămintei

Or. Nisporeni,  
str. Viilor, 154 026427046

34. LEAR Corporation producere tapițerie 
auto 

Or. Ungheni, 
str. G. Crestiuc, 3 023630704

ORHEI

35. Northiside Textile SRL producerea 
textilelor

Or. Orhei, 
str. C. Negruzzi, 
64-A, of. 103-B

023532245

36. SA  Orhei-Vit
prelucrarea 
legumelor şi a 
fructelor

Or. Chişinău,  
str. Industrială, 40 022835454

37. SRL  Navelina prelucrarea cărnii
Or. Orhei, 
str. B. Petriceicu 
Haşdeu, 51

023528069

38. Î.M. Mobile S.R.L. 
(Georgette) confecții Or. Chişinău,  

str. Alba Iulia, 75 022214056

39. Tingrimar S.R.L. confecții Or. Chişinău,  
bd. Decebal, 72/1 022000498

40. Sumitomo Electric 
Bordnetze S.R.L. automotive Or. Orhei,  

str. Unirii, 57/2 023580777

CĂUȘENI, STEFAN VODĂ

41. Coroplast cablaje auto Or. Căuşeni, 
str. Tighina, 3/a

42. Cooperativa de 
Consum Tighina comerţ, panificaţie Or. Căuşeni, 

str. Alba Iulia, 73 024326311

43. SA “BTA36” transport pasageri

44. SA “Elevator Kelley 
Grains” 

creşterea, păstra- 
rea şi comeciali-
zarea producţiei 
agricole

Or. Căuşeni, 
şos. Tighinei, 13 024326457

45. SC “Rîmbcom” SRL creşterea producţiei 
agricole

Or. Căuşeni, 
str. Mateevici Alexei, 
14, ap. 1

POTENȚIALI ANGAJATORI
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46. ÎM “Vinăria Purcari” 
SRL 

fabricarea şi 
comercializarea 
producţiei vinicole, 
turism

Or. Chişinău, 
str. Calea Ieşilor, 10 022856022

47. SRL “EtCetera” 

 fabricarea şi 
comercializarea 
producţiei vinicole, 
turism

s. Crocmaz, 
r. Ștefan vodă 022229900

48. SA “Nistru Olăneşti”

producerea şi 
comercializarea 
materialului 
semincier, 
conservelor din 
legume şi fructe 

s. Olăneşti, 
r. Ștefan Vodă 024252348

HÎNCEȘTI, CIMIȘLIA, LEOVA

50. SA  ROMANIȚA
fabricarea 
încalțămintei de 
cameră

or. Hînceşti, 
str. 31 August 1989, 72 26922836

51. SRL  Starline textile
confecționarea 
îmbrăcămintei 
speciale

or. Hînceşti, 
str. 31 August, 72/2 26921471

52. SRL  Vinăria Hînceşti

cultivarea şi 
prelucrarea 
strugurilor, 
producerea vinului

or. Hînceşti,
str. Chişinăului, 27

026981600
060601106

53. SA  Agrotehcomerț
importul, 
comercializarea 
tehnicii agricole

or. Hînceşti 
str. Nicolae Milescu 
Spataru, 33 

026924711

54. SRL  Bitprogram fabricarea 
articolelor din piele

mun. Chisinau,  
bd Decebal, 139

069811136
022840220

55. ÎSS  Hinceşti-silva creşterea 
materialului lemnos

 or Hînceşti ,  
Str. A. Marinescu, 14 0269 2 22 59

56. Basarabia Lwin Invest   
SRL, 

cultivarea şi 
prelucrarea 
strugurilor

or. Basarabeasca, 
str. Marx Karl, 205

029720558
029720562

57. SRL   UROPAM fabricarea 
încălțămintei

or. Hînceşti, 
s. Obileni 069944438

58. ÎSS  Iargara-silva creşterea 
materialului lemnos

or. Iargara, str. 
Ștefan Vodă, nr. 180 0263 6 45 91

59. SRL  Codru confecționarea  
îmbrăcămintei str Spicului, 6 022620912

022922671

POTENȚIALI ANGAJATORI
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60. SRL  Bombonici
fabricarea 
hăinuțelor pentru 
copii

s. Sadaclia, 
r. Basarabeasca 029759057 

61. SRL  Sadacagro creşterea culturilor 
agricole

s. Sadaclia, 
r. Basarabeasca

029757340
029757438

62. SRL  Ciamor panificație Hînceşti 026947253 
026922680

63. S.C. „MADLEN-SB” 
S.R.L. panificație or. Hînceşti, 

str. Chişinăului, 6-A
026924612
026921805

64. SRL  Carpini-pasta

producerea 
pastelor făinoase 
proaspete 
pasteurizate, 
conform tehnologiei 
italiane

Hînceşti, 
s.Cărpineni, 
str. Gagarin, 60

068971545
069300936

CAHUL

65.
Î.C.S. DRA 
Draexlmaier 
Automotive S.R.L.

automotive or. Bălţi, 
str. Dovator, 86

023184534
023184601
076739436

66. TRICON confecții or. Cahul, str. Ștefan 
cel Mare, 20

029920746
029924505
029925746

67. Fabrice de Brînzeturi 
Cahul prelucrarea laptelui Or. Cahul, 

str. Păcii, 3
029941244

68. Bere UNITANC băuturi alcoolice Or. Cahul, 
str. Păcii, 22 029941423

69. Fritzmeier Group prelucrarea 
metalului Or. Cahul

70. TopConstruct SRL construcții
Or. Cahul, 
str. Alecsandri Vasile, 
29

71. CahulPan SA producerea pâinii Or. Cahul, 
str. Păcii, 20 029941178

POTENȚIALI ANGAJATORI



Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)  
este instituţia care promovează programele de stat în domeniul dezvoltării 

pieței forței de muncă, asigură protecția socială a persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă, previne şomajul şi combate efectele  

negative ale acestuia. ANOFM este prezentă  
pe întreg teritoriul țării prin 35 de agenții teritoriale (AOFM).  

Toate serviciile oferite de agenții sunt gratuite.

 Adresa: str. Vasile Alecsandri, nr. 1, Chişinău, 
Tel: +373 22 721 003, www.anofm.md

Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA)  
este o asociație care sprijină reformele în educație. CEDA promovează 

antreprenoriatul, sprijină tinerii care vor să inițieze afaceri, oferă tinerilor 
instrumente pentru proiectarea carierei şi promovează activitățile generatoare 

de venit ca temelie pentru formarea profesională de calitate,  
având drept scop formarea şi valorificarea competențelor profesionale,  

a inițiativei individuale şi a spiritului antreprenorial.

Adresa: str. Mihai Eminescu, nr. 35, of. 7, Chişinău, 
Tel: +373 22 88 54 25, e-mail: oficiu@ceda.md,  

Facebook: www.facebook.com/ceda.ong

 

Începând cu anul 2003, Centrul Media pentru Tineri a promovat dreptul 
copiilor şi al tinerilor la libera exprimare, la informare şi la participare.

Centrul Media pentru Tineri promovează educaţia vocaţională   
în rândul tinerilor şi al părinţilor prin diverse activităţi  

şi produse multimedia, create cu participarea tinerilor.
 

Adresa: str. Drumul Viilor, nr. 30/2, Chişinău, 
Tel: +373 79955433, e-mail: youth.media.moldova@gmail.com

www.voceatinerilor.md, suntparinte.md
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Broșura este elaborată în cadrul proiectului „Reconceptualizarea orientării 
profesionale și consilierii în carieră” (REVOCC), implementat de către 
Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA),  

în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Agenția Națională 
pentru Ocuparea Forței de Muncă, și în cadrul proiectului „Promovarea 

educaţiei vocaţionale prin instumente multimedia”, implementat de  
AO „Centrul Media pentru Tineri”, cu susținerea financiară  

a Agenției pentru Dezvoltare din Austria (ADA).


