
 
 

 

Notă informativă privind monitorizarea serviciilor de orientare profesională și ghidare în 

carieră oferite persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă  

în anul 2018, 9 luni 
 

Activități de orientare profesională în cadrul AOFM 

 

În 9 luni ale anului 2018, în activităţile de orientare profesională prestate de agențiile teritoriale 

pentru ocuparea forței de muncă (AOFM) au fost antrenate 2990 persoane aflate în căutarea unui 

loc de muncă cu statut de șomer (48% femei), cu 475 persoane mai multe comparativ cu 9 luni 

ale anului 2017.  

Au fost organizate 173 seminare cu caracter de orientare profesională, cu 48 seminare mai multe 

față de aceeași perioadă a anului trecut. 
 

Tabel: Beneficiari și activități cu caracter de orientare profesională 

     Sursa: Jobless 

Activități de orientare profesională și ghidare în carieră desfășurate în cadrul Centrelor de 

Ghidare în Carieră (CGC) din cadrul AOFM Chișinău, Cahul și Soroca: 

De la începutul anului 2018, în primele 9 luni, CGC au prestat servicii de orientare profesională și 

ghidare în carieră pentru mai multe persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.  În cadrul celor 

trei CGC au fost organizate în total 112 activități de ghidare în carieră, cu participarea a 3828 

beneficiari (elevi, tineri, persoane care sunt în căutarea unui loc de muncă). Prin intermediul 

Platformei Cognitrom Career Planner (CCP) au fost testate electronic 394 persoane (71% femei).  

Activitățile organizate de către CGC au ca scop explorarea oportunităților pe piața forței de 

muncă, diversității profesiilor/meseriilor, evaluarea propriilor aptitudini și capacități profesionale, 

precum și ghidarea profesională în vederea integrării socio-economice de succes. 

 

Tabel: Beneficiari și activități organizate de CGC 

 

 2015 2016 2017 
2017, 

9 luni 

2018, 

9 luni 

Comparatie 

2017, 9 luni 

2018, 9 luni 

Nr. beneficiarilor de activități cu 

caracter de orientare profesională 

 

2604 

 

 

3009 

 

 

3314 

 

2515 

 

2990 

 

+475 

Nr. seminarelor cu caracter de 

orientare profesională 

 

154 

 

159 

 

168 

 

125 

 

173 

 

+48 

 

Nr. femeilor beneficiare de activități cu 

caracter de orientare profesională 

(% din totalul benef. de activități cu 

caracter de orientare profesională) 

 

929 

 

35% 

 

1403 

 

46% 

 

1462 

 

44% 

 

1060 

 

42% 

 

1423 

 

48% 

 

+363 

 

+6% 

 

 2016 2017 2018, 9 luni Total 

Nr. activități organizate 24 100 112 236 

Nr. beneficiarilor, din care: 539 2557 3828 6924 

Nr. persoanelor testate prin intermediul CCP 32 138 394 564 



 
 

 

Activitatea CGC Chișinău 
În perioada de referință, CGC Chișinău a organizat în total 32 activități de orientare profesională 

și ghidare în carieră, unde au participat 1745 persoane de la diferite instituții de învățământ. 194 

tineri (84% femei) au fost testați prin intermediul Platformei CCP, iar 8 persoane cu dizabilități au 

fost testate prin intermediul platformei CASPER. 

 

Activitatea CGC Cahul 

În primele 9 luni ale 2018 CGC Cahul a organizat 25 activități de orientare profesională și ghidare 

în carieră, unde au participat 705 persoane. 16 tineri (50% femei)  au fost testați prin intermediul 

Platformei CCP . 

 

Activitatea CGC Soroca 

În primele 9 luni ale anului 2018 CGC Soroca a organizat în total 55 activități de orientare 

profesională și ghidare în carieră, unde au participat 1378 persoane. 184 (60% femei) au fost 

testați prin intermediul Platformei CCP. 
 

ANOFM în colaborare cu Centrul pentru Educație și Asistență în Afaceri (CEDA)și cu suportul  

financiar a Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA) va implementa în continuare activități în 

cadrul proiectului „Reconceptualizarea Orientării Profesionale și Consilierii în Carieră”, faza a II-

a (REVOCC  II),  în perioada 1 decembrie 2017 – 30 noiembrie 2021. 

REVOCC II va continua să sprijine tinerii din Republica Moldova în deciziile de carieră, 

orientând spre desfășurarea activităților antreprenoriale bazate pe necesitățile pieței muncii. În 

rezultat, se dorește creșterea ratei de angajare și a productivității muncii în economia națională. 
 

Persoanele interesate pot să se adreseze la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AOFM) în a 

cărei rază au viza de domiciliu și la centrele de ghidare din cadrul AOFM:  

 Chișinău, SOFM sect. Botanica, str. N. Titulescu, 8 

           centruldeghidarechisinau@anofm.md, tel. 022 550 107 

 Cahul, str. Ștefan cel Mare, 15 

           centruldeghidarecahul@anofm.md, tel. 0299 21623 

 Soroca, str. V. Alecsandri, 2 

           centruldeghidaresoroca@anofm.md, tel. 230 22302 

 

Datele de contact ale agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă pot fi accesate la adresa 

electronică: http:www.anofm.md/network/agency. 

Informaţie utilă pentru persoanele care solicită susţinere la plasarea în cîmpul muncii poate fi 

găsită pe site-ul www.anofm.md sau primită operativ la Centrul de Apel – Piaţa Muncii, tel. 0-

8000-1000, (orele: 08:30-15:30, de luni până vineri), apel gratuit din orice localitate a Republicii 

Moldova. De asemenea, informaţii despre posibilităţile de angajare, locurile vacante pe piaţa 

muncii şi condiţiile de ocupare ale acestora sunt publicate pe portalul www.angajat.md. 
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