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În loc de cuvînt înainte...  
De ce este important să răsfoieşti acest ghid?
Opinii ale adolescenţilor care au beneficiat de primele ediţii ale Ghidului 
absolventului

„Dragi absolvenţi!

Poate încă nu cunoaşteţi acest ghid, de aceea vreau să vă aduc la cunoştinţă 
părerea mea personală. Ghidul te conduce în viaţa profesională. Pe mine m-a 
sprijinit enorm de mult, ajutîndu-mă să-mi găsesc profesia potrivită. De aceea 
trebuie să-l cunoaşteţi şi să-l aveţi şi voi”. 

Irina, cl. a IX-a
„Acest ghid ne ajută să ne alegem o profesie. Am aflat cum se scrie un Cur-
riculum Vitae de succes. Am aflat că sunt multe instituţii de învăţământ. Cu 
ajutorul lui mă pot pregăti de pe acum pentru un interviu de angajare. Sunt 
mai informată despre cum pot proceda în cazul în care vreau să merg peste 
hotare. Am aflat multe numere de telefoane de la colegii, şcoli profesionale 
şi multe adrese utile. Mulţumesc autorilor pentru acest ghid.”

Ludmila, cl. a VIII-a 

„Acest ghid mi-a fost de folos, pentru că m-am putut determina unde să plec 
să învăţ. Ghidul conţine mai multe informaţii: numere de telefoane, adrese care 
ne ajută să contactăm cu persoanele de la colegii, şcoli profesionale. Noi ştim 
că acest ghid îşi asumă rolul de facilitator între realităţile şi dorinţele noastre. 
Aş vrea să mulţumesc pentru sfaturi”.

Ina, cl. a IX-a
„După mine, acest ghid este un izvor necesar pentru orice absolvent. Din 
el poţi afla foarte multe şi sunt mulţumită că CIDDC a editat o aşa lucrare. 
Un absolvent poate să găsească informaţii utile pe care nu le poate lua din 
altă parte. Mulţumesc  tuturor celor care au contribuit şi vor mai contribui la 
editarea acestui ghid.”

Marina, cl.a IX-a
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DREPTURILE COPIILOR 
prevăzute de legislaţia naţională şi internaţională 

(extrase)

Convenţia ONU privind drepturile copilului   
(Republica Moldova a aderat la Convenţia ONU în decembrie 1990)

 Art. 20.

1. Orice copil care este temporar sau definitiv lipsit de mediul 
său familial, sau care, în propriul său interes, nu poate fi lăsat 
în acest mediu, are dreptul la protecţie şi ajutor special din 
partea statului.

2. Statele părţi vor prevedea pentru acest copil o ocrotire 
alternativă în conformitate cu legislaţia naţională.

 Art. 32.

1. Statele părţi recunosc dreptul copilului de a fi protejat 
împotriva exploatării economice şi exercitării unei munci 
ce comportă riscuri sau îi împiedică educaţia, îi dăunează 
sănătăţii sau dezvoltării sale fizice, mintale, spirituale, morale 
sau sociale.
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Constituţia Republicii Moldova 
(adoptată la 27 august 1994)

 Art. 35 
Dreptul la învăţătură

(1)  Dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţământul gene-
ral obligatoriu, prin învăţământul liceal şi profesional, prin 
învăţământul superior, precum şi prin alte forme de instruire 
şi de perfecţionare.

 Art. 49. 
Protecţia familiei şi a copiilor orfani

(3)  Toate preocupările privind întreţinerea, instruirea şi educaţia 
copiilor orfani şi a celor lipsiţi de ocrotirea părinţilor revin 
statului şi societăţii. Statul stimulează şi sprijină activităţile 
de binefacere faţă de aceşti copii.

 Art. 50. 
Ocrotirea mamei, copiilor şi a tinerilor

(4)  Exploatarea minorilor, folosirea lor în activităţi care le-ar 
dăuna sănătăţii, moralităţii sau care le-ar pune în primejdie 
viaţa ori dezvoltarea normală sînt interzise.
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Codul familiei   
(nr.1316 – XIV din 26 octombrie 2000)

 Art. 77.
Încasarea şi folosirea pensiei de întreţinere pentru copilul  
minor rămas fără îngrijirea părintească

(1) Pensia de întreţinere a copilului minor rămas fără îngrijirea 
părintească se plăteşte tutorelui (curatorului) acestuia.

(2) Dacă copilul se află într-o instituţie educativă, curativă, de 
asistenţă socială sau altă instituţie similară, 50 la sută din pen-
sia de întreţinere încasată de la părinţi se transferă pe contul 
instituţiei respective şi se ţine evidenţa pentru fiecare copil în 
parte, depunerile folosindu-se pentru întreţinerea copilului. 
Restul 50 la sută se transferă pe numele copilului la o instituţie 
financiar-bancară.

 Art. 142. 
Instituirea tutelei şi curatelei

(1) Tutela şi curatela se instituie asupra copiilor rămaşi fără 
ocrotire părintească în scopul educaţiei şi instruirii acestora, 
precum şi al apărării drepturilor şi intereselor lor legitime.

(2) Tutela se instituie asupra copiilor care nu au atins vârsta de 
15 ani. La atingerea vârstei de 15 ani, tutela se transformă în 
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curatelă, fără adoptarea de către autoritatea tutelară a unei 
hotărâri suplimentare.

(3) Curatela se instituie asupra copiilor în vârstă de la 15 la 18 ani. 

 Art. 144. 
Tutela (curatela) asupra copiilor care sînt întreţinuţi  
şi educaţi în instituţiile de stat

(3)  Apărarea drepturilor copiilor externaţi din instituţiile  
de stat este preluată de către autorităţile tutelare. 

 Art. 145. 
Drepturile copiilor aflaţi sub tutelă (curatelă) 
Copiii aflaţi sub tutelă (curatelă) au dreptul:

a. la pensia de întreţinere şi la alte plăţi sociale;

b. la spaţiul locativ ocupat anterior de către părinţii lor sau la 
asigurarea cu spaţiu locativ, în modul stabilit;

c. la apărarea drepturilor lor în modul stabilit;

d. la comunicare cu părinţii şi rudele;

e. la exprimarea propriei opinii în procesul soluţionării prob-
lemelor care le ating drepturile şi interesele legitime.
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 Art. 146.
Drepturile şi obligaţiile tutorelui (curatorului)

(1) Tutorele (curatorul) are dreptul şi este obligat să se ocupe 
de educaţia copilului aflat sub tutela (curatela) sa, să aibă 
grijă de sănătatea şi dezvoltarea fizică, psihică, spirituală şi 
morală a copilului.

 Art. 147.
Exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor  
de tutore (curator)

(1) Drepturile şi obligaţiile de tutore (curator) sînt exercitate 
exclusiv în interesul minorului aflat sub tutelă (curatelă).

(2) Obligaţiile de tutore (curator) sînt exercitate gratuit, cu 
excepţiile prevăzute de lege.

Codul civil  
(nr.1107-XV din 6 iunie 2002)

 Art. 19. 
Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice 
Capacitatea de exerciţiu este aptitudinea persoanei de a dobândi 
prin fapta proprie şi de a exercita drepturi civile,  
de a-şi asuma personal obligaţii civile şi de a le executa.
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 Art. 20. 
Capacitatea deplină de exerciţiu a persoanei fizice

(3)  Minorul care a atins vârsta de 16 ani poate fi recunoscut 
ca având capacitate de exerciţiu, dacă lucrează în baza 
unui contract de muncă sau, cu acordul părinţilor, adopta-
torilor sau curatorului, practică activitate de întreprinzător. 
Atribuirea capacităţii depline de exerciţiu unui minor  
(emancipare) se efectuează prin hotărârea autorităţii 
tutelare, cu acordul ambilor părinţi, al adoptatorilor sau 
curatorului, iar în lipsa unui astfel de acord, prin hotărâre 
judecătorească.

Legea privind drepturile copiilor  
(nr.338- XIII din 15 decembrie 1994)

 Art. 9. 
Dreptul la învăţătură

(3) Copiii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijire părintească au 
dreptul la instruire şi la întreţinere gratuită în toate institu-
ţiile de învăţământ.
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 Art. 19. 
Dreptul la spaţiul locativ

(3) Copiii care revin dintr-o instituţie de stat pentru copii, de la 
rude, persoane subrogatorii legale li se atribuie peste rând 
spaţiu locativ, dacă este imposibilă instalarea lor în locuinţa 
ocupată anterior.

Legea învăţământului 
(nr.547- XIII din 21 iulie 1995, cu modificările ulterioare )

 Art. 6. 
Dreptul la învăţătură

(1) Dreptul la învăţătură este garantat, indiferent de naţiona-
litate, sex, vârstă, de originea şi starea socială, de aparte-
nenţa politică sau religioasă, de antecedentele penale.

(3) Statul asigură şanse egale de acces în instituţiile de stat 
de învăţământ liceal, profesional şi superior, în funcţie de 
aptitudini şi capacităţi. 
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 Art. 57. 
Drepturile elevilor şi studenţilor

(4) În vederea realizării drepturilor la educaţie al elevilor şi 
studenţilor care au nevoie de asistenţă socială, statul supor-
tă, parţial sau integral, cheltuielile de întreţinere în perioada 
de şcolaritate. Categoriile de persoane care sînt în drept să 
beneficieze de un atare ajutor, precum şi formele şi mărimea 
acestuia sînt stabilite de Guvern.

Codul muncii al Republicii Moldova   
Nr.154-XV din 28.03.2003

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

 Art. 45. 
Noţiunea de contract individual de muncă

 Contractul individual de muncă este înţelegerea dintre 
salariat şi angajator, prin care salariatul se obligă să presteze 
o muncă într-o anumită specialitate, calificare sau funcţie, 
să respecte regulamentul intern al unităţii, iar angajatorul 
se obligă să-i asigure condiţiile de muncă prevăzute de 
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prezentul cod, de alte acte normative ce conţin norme ale 
dreptului muncii, de contractul colectiv de muncă, precum 
şi să achite la timp şi integral salariul.

 Art. 49. 
Conţinutul contractului individual de muncă

(1)  Conţinutul contractului individual de muncă este deter-
minat prin acordul părţilor, ţinîndu-se cont de prevederile 
legislaţiei în vigoare, şi include:

a)  numele şi prenumele salariatului;

b)  datele de identificare ale angajatorului;

c)  durata contractului;

d)  data de la care contractul urmează să-şi producă efectele;

e)  atribuţiile funcţiei;

f)  riscurile specifice funcţiei;

g)  drepturile şi obligaţiile salariatului;

h)  drepturile şi obligaţiile angajatorului;

i) condiţiile de retribuire a muncii, inclusiv salariul 
funcţiei sau cel tarifar şi suplimentele, premiile  
şi ajutoarele materiale;
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j)    compensaţiile şi alocaţiile, inclusiv pentru munca 
prestată în condiţii grele, vătămătoare şi/sau pericu-
loase;

k)    locul de muncă;

l)    regimul de muncă şi de odihnă;

m)    perioada de probă, după caz;

n)    durata concediului de odihnă anual şi condiţiile de acor-
dare a acestuia;

o)    prevederile contractului colectiv de muncă şi ale regu-
lamentului intern al unităţii referitoare la condiţiile de 
muncă ale salariatului;

p)    condiţiile de asigurare socială;

q)    condiţiile de asigurare medicală.

(2)  Contractul individual de muncă poate conţine şi alte preve-
deri ce nu contravin legislaţiei în vigoare.

(3)  Este interzisă  stabilirea pentru salariat, prin contractul indi-
vidual de muncă, a unor condiţii sub nivelul celor prevăzute 
de actele normative în vigoare, de convenţiile colective şi 
de contractul colectiv de muncă.
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(4)  În cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activi-
tatea în străinătate, angajatorul are obligaţia de a-i pune la 
dispoziţie, în timp util, toată informaţia prevăzută la alin. 1 
şi, suplimentar, informaţii referitoare la:

a)    durata perioadei de muncă în străinătate;

b)     moneda în care va fi retribuită munca, precum şi modali-
tatea de plată;

c)    compensaţiile şi avantajele în numerar şi/sau în natură 
aferente plecării în străinătate;

d)    condiţiile specifice de asigurare.

Capitolul IV

SALARIZAREA PENTRU CONDIŢII SPECIALE  

DE MUNCĂ

 Art. 152. 
Retribuirea muncii salariaţilor în vîrstă de pînă la 18 ani şi a altor 
categorii de salariaţi cu durata redusă a muncii zilnice

(1)  În cazul salarizării pe unitate de timp, salariaţilor în vîrstă de 
pînă la 18 ani salariul li se plăteşte ţinîndu-se cont de durata 
redusă a muncii zilnice.
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(2)  Munca salariaţilor minori care lucrează în acord este 
retribuită în baza tarifelor pentru munca în acord stabilite 
salariaţilor adulţi.

(3)  Munca elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţămînt 
secundar general, secundar profesional şi mediu de speciali-
tate, care nu au atins vîrsta de 18 ani, prestată în afara tim-
pului de studii, se retribuie proporţional cu timpul lucrat 
sau în acord.

(4)  În cazurile prevăzute la alin. 1-3, angajatorul poate să 
stabilească, din contul mijloacelor proprii, un spor la salariul 
tarifar pentru timpul cu care durata muncii zilnice a salaria-
ţilor minori se micşorează în comparaţie cu durata muncii 
zilnice a salariaţilor adulţi.

(5)  Retribuirea muncii altor categorii de salariaţi cărora, conform 
art. 96, li se stabileşte durata redusă a timpului de muncă se 
efectuează în condiţiile de salarizare stabilite de Guvern.
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Capitolul III
GARANŢII ŞI COMPENSAŢII PENTRU SALARIAŢII CARE 

ÎMBINĂ MUNCA CU STUDIILE

 Art. 178. 
Garanţii şi compensaţii acordate salariaţilor care îmbină  
munca cu studiile în instituţiile de învăţămînt superior  
şi mediu de specialitate

(1)  Salariaţilor trimişi la studii de către angajator sau care  
s-au înmatriculat din proprie iniţiativă în instituţiile de 
învăţămînt superior sau mediu de specialitate acreditate 
în condiţiile legii, la secţiile serale şi fără frecvenţă şi care 
învaţă cu succes li se stabileşte durata redusă a timpului de 
muncă, li se acordă concedii suplimentare cu menţinerea, 
integrală sau parţială, a salariului mediu şi alte înlesniri, în 
modul stabilit de Guvern.

(2)  În contractul colectiv de muncă şi în convenţiile colective 
pentru salariaţii menţionaţi la alin. 1 pot fi prevăzute înlesniri 
suplimentare din contul mijloacelor unităţii.
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 Art. 180. 
Garanţii şi compensaţii acordate salariaţilor care  
îmbină munca cu studiile în instituţiile de învăţămînt  
secundar profesional

(1)  Salariaţilor  care studiază cu succes, fără scoatere din acti-
vitate, în  instituţiile de învăţămînt secundar  profesional, 
indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de orga-
nizare, acreditate în condiţiile legii, li se acordă, în modul 
stabilit de Guvern, concedii suplimentare cu menţinerea, 
integrală sau parţială, a salariului mediu.

(2)  Salariaţilor care îmbină munca cu studiile în instituţiile de 
învăţămînt secundar profesional neacreditate li se stabilesc 
garanţii şi compensaţii prin contractul colectiv sau prin cel 
individual de muncă.

 Art. 182. 
Modul de acordare a garanţiilor şi compensaţiilor salariaţilor care 
îmbină munca cu studiile

(1)  Salariaţilor care îmbină munca cu studiile li se acordă garan-
ţii şi compensaţii la obţinerea, pentru prima dată, a studiilor 
de nivelul respectiv.
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(2)  La concediile suplimentare acordate salariaţilor care îmbină 
munca cu studiile, potrivit unei înţelegeri scrise între anga-
jator şi salariat, pot fi alipite concediile de odihnă anuale.

(3)  Salariaţilor care îşi fac studiile la o instituţie de învăţămînt 
la a doua sau a treia specialitate (profesie) li se pot acorda 
anumite garanţii şi compensaţii în modul prevăzut de con-
tractul colectiv sau de cel individual de muncă.

Capitolul III
MUNCA PERSOANELOR ÎN VÎRSTĂ  

DE PÎNĂ LA 18 ANI

 Art. 253. 
Examenele medicale ale salariaţilor în vîrstă de pînă la 18 ani

(1)  Salariaţii în vîrstă de pînă la 18 ani sînt angajaţi numai după 
ce au fost supuşi unui examen medical preventiv. Ulterior, 
pînă la atingerea vîrstei de 18 ani, aceştia vor fi supuşi exa-
menului medical obligatoriu în fiecare an.

(2)  Cheltuielile pentru examenele medicale vor fi suportate de 
angajator.
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 Art. 254. 
Norma de muncă a salariaţilor în vîrstă de pînă la 18 ani

(1)  Pentru salariaţii în vîrstă de pînă la 18 ani norma de muncă 
se stabileşte, pornindu-se de la normele generale de muncă, 
proporţional cu timpul de muncă redus stabilit pentru 
salariaţii respectivi.

(2)  Salariaţilor  în vîrstă de pînă la 18 ani angajaţi după absolvi-
rea gimnaziilor, liceelor, a şcolilor medii de cultură generală, 
a  şcolilor  profesionale polivalente şi a şcolilor de  meserii, 
angajatorul le stabileşte norme de muncă reduse, în con-
formitate cu legislaţia în vigoare, cu convenţiile colective şi 
cu contractul colectiv de muncă.

 Art. 255. 
Lucrările la care este interzisă utilizarea muncii persoanelor  
în vîrstă de pînă la 18 ani

(1)  Este interzisă utilizarea muncii persoanelor în vîrstă de pînă 
la 18 ani la lucrările cu condiţii de muncă grele, vătămătoare 
şi/sau periculoase, la lucrări subterane, precum şi la lucrări 
care pot să aducă prejudicii sănătăţii sau integrităţii morale 
a minorilor (jocurile de noroc, lucrul în localurile de noapte, 
producerea, transportarea şi comercializarea  băuturilor 
alcoolice, a articolelor din tutun, a preparatelor narcotice şi 
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toxice). Nu se admite  ridicarea şi transportarea manuală de 
către minori a greutăţilor care depăşesc normele maxime 
stabilite pentru ei.

(2)  Nomenclatorul lucrărilor cu condiţii de muncă grele, 
vătămătoare şi/sau periculoase la care este interzisă apli-
carea muncii persoanelor în vîrstă de pînă la 18 ani, precum 
şi normele de solicitare maximă admise pentru persoanele în 
vîrstă de pînă la 18 ani la ridicarea şi transportarea  manuală  
a greutăţilor, se aprobă de Guvern  după consultarea patro-
natelor şi sindicatelor.

 Art. 256. 
Interzicerea trimiterii în deplasare a salariaţilor  
în vîrstă de pînă la 18 ani

 Se interzice trimiterea în deplasare a salariaţilor în vîrstă de 
pînă  la  18  ani,  cu excepţia  salariaţilor  din  instituţiile au-
diovizualului,  din teatre, circuri, organizaţii cinematografice, 
teatrale  şi  concertistice, precum şi din cele ale  sportivilor 
profesionişti.
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 Art. 257. 
Garanţii suplimentare la concedierea salariaţilor  
în vîrstă de pînă la 18 ani 

 Concedierea salariaţilor în vîrstă de pînă la 18 ani, cu excepţia 
cazului de lichidare a unităţii, se permite numai cu acordul 
scris al agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă 
şi al comisiei teritoriale  pentru minori, respectîndu-se 
condiţiile generale  de concediere prevăzute de prezentul 
cod.
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LISTA SPECIALIŞTILOR  
ÎN PROBLEMELE FAMILIILOR CU COPII  

ÎN SITUAŢIE DE RISC DIN CADRUL 
SECŢIILOR ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA FAMILIEI

Nr. Unitatea 
administrativ 

teritorială

Numele, prenumele, 
specialistului

Telefonul  
de contact

1. Mun. Chişinău Natalia Terteac 22 22 61 00

2. Mun.Bălţi Lilia Parascan 0 231 24 299

3. Anenii Noi Ludmila Costeţchii 0 265 22 986

4. Basarabeasca Ala Ţurcan 0 297 22 474

5. Briceni Loreta Lavric 0 247 22 550

6. Cahul Oleg Cocev 0 299 33 959

7. Cantemir Tamara Tabureanu 0 273 22 748

8. Călăraşi Tatiana Gogineţchi 0 244 23 633
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9. Căuşeni Liubovi Popova, Lilia Sârbu 0 243 23 304, 22 133

10. Cimişlia Victoria Şalaru 0 241 22 548

11. Ciadâr Lunga Tatiana Samsi 0 291 23 059

12. Comrat Elena Răilean 0 298 24 454

13. Criuleni Galina Cazacu 0 248 22 122

14. Donduşeni Daniela Goncear 0 251 25 209

15. Drochia Raisa Gorea 0 252 23 860

16. Dubăsari Larisa Miţcul 0 248 43 264

17. Edineţ Maria Ursan 0 246 24 789

18. Făleşti Violeta Ciupercă 0 259 24 382

19. Floreşti Eleonora Păpuşoi 0 250 21 025

20. Glodeni Elena Grădinari 0 249 25 844
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21. Hânceşti Angela Şestacov 0 269 23 976

22. Ialoveni Vera Ursuleac 0 268 22 047

23. Leova Valentina Sârbu 0 263 22 548

24. Nisporeni Eudochia Munteanu 0 264 22 180

25. Ocniţa Aliona Nosatâi 0 271 22 197

26. Orhei Elizaveta Iurcu,  
Maria Răileanu

0 235 32 171, 23 521

27. Rezina Angela Lis, Tatiana 
Ostalovschi
Oxana Catrinici,  
Iana Botnaru

0 254 22 681, 23 854,
23 854, 21 277 

28. Râşcani Nadejda Vartic 0 256 23 686

29. Sângerei Ala Clacov 0 262 23 062

30. Soroca Zoia Ciumac 0 230 23 402
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31. Străşeni Pavel Paşa 0 237 22 358

32. Şoldăneşti Polina Galaţchi 0 272 25 303

33. Ştefan-Vodă Aurelia Cebotari 0 242 25 133

34. Taraclia Ana Todorova 0 294 25 098

35. Teleneşti Valentina Draguţa 0 258 24 411

36. Ungheni Marina Croitoru, Larisa 
Bubnova

0 236 28 076

37. Vulcăneşti Valentina Terzi 0 293 24 295
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Telefoane şi adrese utile

Ministerul Educaţiei şi Tineretului  www.edu.md 
Anticamera  23 33 48
 Direcţia învăţământ profesional  23 45 70
 Direcţia învăţământ superior şi postuniversitar  23 34 74 
 Direcţia tineret  23 46 23

Ministerul Protecţiei Sociale, a Familiei  www.mpsfc.gov.md   
şi Copilului   
 Direcţia Asistenţă Socială  28 62 89
 Direcţia Protecţie a Familiei şi Cpilului  24 37 51
 
Ministerul Culturii şi Turismului                             www.turism.gov.md  
Anticamera  22 76 20

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare   www.maia.gov.md
Secţia Ştiinţă şi Învăţământ  21 01 68

Ministerul Afacerilor Interne   www.mai.gov.md 
Telefon de încredere   22 65 74
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Consiliul Naţional pentru Protecţia Drepturilor  
Copilului      25 04 52

Reprezentanţa Fondului Naţiunilor Unite  
pentru Copii în Moldova (UNICEF)   www.unicef.org  
Recepţie  22 00 34

Misiunea Organizaţiei Internaţionale  www.iom.md  
pentru Migraţie în Moldova (OIM)  www.migratie.md  
Recepţie  23 29 40, 23 47 01

Comitetul Helsinki                                                          www.humanrights.md  
pentru Drepturile Omului  22 73 96

Centrul de Informare şi Documentare privind  
Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC) www.childrights.md
   71 65 98, 74 78 13

Centrul pentru Drepturile Omului                        www.ombudsman.md  
din Moldova  23 48 00, 22 54 42

Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului   www.lado.ngo.md     
(LADOM)  72 30 14
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Centrul Internaţional pentru Protecţia şi Promovarea  
Drepturilor Femeii „La Strada”  www.lastrada.md 
LINIA FIERBINTE  0 800 77 777 

ONG „Interacţiune”, Transnistria
LINIA FIERBINTE  0 800 88 888

Centrul de Prevenire a Traficului de Femei  
din Moldova   www.antitraffic.md
Biroul din mun. Chişinău  546569, 275462, 
   275465, 546543
Biroul din mun. Bălţi   0 231 23 164
Biroul din or. Cahul  0 299 25 640
Biroul din or. Căuşeni  0 243 24 291
Biroul din or. Ungheni  0 236 27 184

Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului www.iatp.md/cnpac  
faţă de Copii (CNPAC), mun. Chişinău   75 88 06, 75 67 87

Centrul de Asistenţă Psiho-Socială a Copilului  
şi Familiei „AMICUL”, mun. Chişinău  75 88 06, 75 67 87
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Centrul de Asistenţă Juridică, Psihologică şi Socială  
pentru Victimele Violenţei în Familie  72 58 61  
„Casa Mărioarei”, mun. Chişinău            
    
Centrul de Reabilitare Socială a Copiilor „Casa Gavroche”,  
mun. Chişinău  43 31 40

Centrul de Zi şi Plasament Temporar al Copiilor şi Tinerilor Orfani 
în Perioada Postinstituţională „VATRA”, mun. Chişinău 27 94 64

Centrul de Reintegrare Socială a Tinerilor „EPITROP”,  
or. Călăraşi  0 244 23 120

Centrul de Reintegrare Socială a Tinerilor „AMIGO”,   
Com. Cărpineni, raion. Hînceşti   0 269 27 584

Centrul de Reintegrare Socială a Tinerilor „CREDO”,  
or. Ungheni  0 236 23 115

Centrul de Reintegrare Socială a Tinerilor „ALTERNATIVA”,   
or. Edineţ  0 246 24 018
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WINROK International / Noi perspective pentru femei   
Or. Chişinău                                                                        www.winrock.org.md  
   27 12 90
Centrul regional de susţinere din mun. Bălţi   0 231 70 778
Centrul regional de susţinere din or. Hînceşti `  0 269 22 365
Centrul regional de susţinere din or. Comrat  0 298 28 889
Centrul regional de susţinere din or. Cahul  0 299 23 565 
 
Societatea Republicană pentru Protecţia Socială www.insula.md
a Minorilor şi  Tineretului „Insula Speranţelor”,   71 61 84, 74 74 36 
or. Chişinău
  
Centrul MATERNA, mun. Chişinău  72 70 27, 72 50 52

Centrul de Consultanţă în Afaceri / Serviciul de Formare   
şi Integrare Profesională, or. Chişinău  www.cca-ngo.org  
   21 00 95 

Filiala Fundaţiei Children’s Emergensy Relief  www.cerikids.org  
International (CERI), or. Chişinău  40 66 54
or. Cahul  0 69952025
mun. Bălţi  0 231 34 098
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Asociaţia „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”,  www.tdv.md
mun. Chişinău   56 75 49

Centrul de Informare şi Sănătate pentru Tineri,  
or. Ştefan-Vodă  0 242 22 340

Centrul de Sănătate pentru Tineri „Neovita”,  
mun. Chişinău   40 66 34, 46 37 28

Centrul Naţional de Resurse pentru Tineri,  www.youth.md   
mun. Chişinău  21 16 05, 23 88 91

Centrul Media pentru Copii şi Tineri,                  www.centrulmedia.md  
mun. Chişinău  73 14 52

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri,   www.mtc-or.md/bineva 
com. Bieşti, raion. Orhei  0 235 45 554

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri „Moştenitorii”,   
mun. Bălţi                                                         www.balti.iatp.md/mostenitorii 
   0 231 78 389

Centrul Tînărului Jurnalist din Moldova,  www.ctj.md  
or. Chişinău  23 27 36
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Centrul Video pentru Tineri,  
mun. Chişinău   44 64 99, 44 61 48

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri,       www.youthsoroca.md  
or. Soroca   0 230 29 065, 20 402

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri,  
or. Basarabeasca  0 297 21 959

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri,  
or. Făleşti  0 259 22 264

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri „Impuls”,  
or. Cahul  0 299 24 069

Centrul Comunitar-Instructiv Informativ „Enter”,  
or. Edineţ  0 246 29 400

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri,   
com. Petreşti, r. Ungheni  0 236 42 521

Centrul multifuncţional „Coleg”,  
com. Chişcăreni, r-nul. Sîngerei  0 262 41 888
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Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri,  
mun. Chişinău  76 35 97, 78 23 93

Centrul Comunitar de Informare şi Acces la Internet,  
com. Lăpuşna, r-nul Hînceşti  0 269 51 237

Centrul Regional pentru Tineri „Unit”,  
or. Criuleni  0 248 21 809

Centrul Regional de Tineret,  
or. Comrat  0 298 27 254

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri,  
or. Ungheni  0 236 25 471, 33 684

Asociaţia pentru Femei şi Tineret                       www.iatp.md/artelegant  
„ART-ELEGANT”   23 81 95, 23 44 86 

Proiectul naţional  WWW.ADMITEREA.MD 
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Perfectarea buletinului de identitate: ce, unde, cum?   
Pentru perfectarea buletinului de identitate te adresezi la Secţia de evidenţă 
şi documentare a populaţiei de la locul de trai (direcţia paşapoarte).

Cerinţe pentru perfectarea buletinului de identitate:

 Grupa de sânge (factorul - rezus)

 Certificatul de naştere (în original)

 Adeverinţa de recrut (pentru băieţi)

 Cartea de imobil

 Prezenţa unui adult.

În caz dacă ai pierdut buletinul de identitate, te adresezi la Secţia 
de evidenţă şi documentare a populaţiei de la locul de trai (direcţia 
paşapoarte), unde vei perfecta dosarul de pierdere a buletinului de 
identitate.

Cerinţe pentru perfectarea buletinului de identitate în caz de pierdere 
a acestuia:

 2 fotografii

 Formularul  nr. 16 (de la locul de trai)

 Grupa de sânge (factorul – rezus)

PUNE ÎNTREBĂRI - 
caută neapărat răspunsuri 
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 Certificatul de naştere (în original)

 Adeverinţa de recrut (pentru băieţi)

 Cartea de imobil

 Prezenţa unui adult.

Notă: Buletinul de identitate cu aplicarea vizei de domiciliu se perfectează 
la locul de trai al părinţilor sau al tutorelui.

Angajarea la serviciu 
Pentru a obţine un loc de muncă trebuie să ştii cum să te prezinţi la 
instituţia care îţi poate oferi acest loc de muncă.

Pentru aceasta îţi pregăteşti din timp Curriculum Vitae (CV), în care 
expui următoarele aspecte ale devenirii personale (date despre sine, 
ce doreşti să faci, ce poţi face, realizări, studii, adrese etc.) şi Scrisoarea 
de Motivare (scopul scrisorii este de a face cunoscută candidatura ta, 
dorinţele, motivaţia pentru ocuparea postului solicitat, momente care 
să determine pe angajator sa-ţi propună o întrevedere, un interviu).

Dacă ai completate aceste documente, le depui la instituţia/între-
prinderea care te poate angaja şi aştepţi invitaţia la un Interviu cu 
angajatorul. 
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Model de Curriculum Vitae 

Informaţie personală

Nume: 

Prenume: 

Data si locul naşterii:

Domiciliu actual:

Număr de telefon la care poţi fi contactat:

Starea civilă:   căsătorit (ă)  necăsătorit(ă) 

Copii:

 Obiectiv profesional (ce doreşti să faci)
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Studii generale şi profesionale (în ordine invers cronologică): 

1. 

2. 

3. 

Participări la seminare, training-uri, tabere, şcoli de vară,  

cercuri de interese (în ordine invers cronologică):

1. 

2. 

3. 

Experienţă profesională:

1. 

2. 

3. 
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Succese şi reuşite

1. 

2. 

3. 

Competenţe (cele mai importante calităţi profesionale - limbi vorbite,  
computer, abilităţi de comunicare...):

1. 

2. 

3. 

Hobby/ocupaţii preferate:

1. 

2. 

3. 
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Model de scrisoare de motivare/prezentare   

Directorului Librăriei “Andrieş”

Domnului Gheorghe Munteanu

Stimate Domnule Gheorghe Munteanu,

Am găsit oferta dumneavoastră de serviciu în publicaţia “Timpul” din  
16 mai şi sunt interesată de postul de vânzător în librăria dumneavoastră.

Am terminat de curând un curs de specialitate în vînzări, care a durat 
12 săptămâni, în urma căruia am obţinut cunoştinţe în domeniu, cum ar fi 
servirea clienţilor, ambalarea mărfurilor, cum să capăt siguranţă în lucrul 
cu oamenii şi să-mi folosesc iniţiativa în rezolvarea problemelor clienţilor, 
lucruri pe care le consider relevante pentru acest post. Cărţile m-au pasionat 
întotdeauna, de altfel, citesc in jur de 20 de cărţi pe an. Cred că aptitudinile, 
experienţa şi entuziasmul meu îmi acordă o şansă în plus pentru a ocupa 
aceste poziţii.

Librăria “ANDRIEŞ” este foarte cunoscută în Chişinău. Cu ocazia vizitelor 
mele în librărie am fost impresionată de oferta mare de carte şi de faptul că 
vânzătorii au fost amabili.  Mă puteţi contacta oricând pentru un interviu, 
în cadrul căruia voi fi încântată să vă ofer mai multe detalii. 

Vă rog sa mă sunaţi la numărul de telefon de mai jos.
Cu sinceritate, Ilona Ştefan

Bd. Traian, nr. 23/1, Chişinău
Tel.: 56 49 21
18 mai 2004
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Redactează scrisoarea ta de motivare/prezentare
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Cum te prezinţi la un interviu de angajare 

Prezintă-te persoanei de la recepţie. Spune-i numele tău, ora întâl-
nirii, numele persoanei care te va intervieva; vorbeşte clar si politicos. 

Zîmbeşte şi fii gata să dai mâna. Salută intervievatorul cu o strîngere 
de mâna fermă, indiferent că este bărbat sau femeie (nimănui nu-i place 
o strîngere de mână nesigură). Priveşte întotdeauna în ochii persoanei 
căreia îi strîngi mâna. Zâmbetul denotă încredere în sine. Totodată, nu-
ţi fie teamă să gesticulezi în timpul răspunsului la întrebare. Aceasta 
sugerează entuziasm.

Intră în oficiu şi aşteaptă să te aşezi unde ţi se propune.

Menţine contactul vizual. Aceasta arată interes şi demonstrează încre-
dere. Nu începe să formulezi răspunsuri la întrebări în timp ce persoana 
care te intervievează încă vorbeşte. E perfect dacă te gândeşti câteva 
secunde înainte de a răspunde. Priveşte în faţă persoana respectivă, nu 
în jos sau într-o parte, în timp ce vorbeşte. Dar nu o privi  fix.

Fii sigur. Nu face zgomot cu mîinile şi picioarele, nu fuma, nu mes-
teca gumă.

Vorbeşte clar. Nu te bîlbîi. Aceasta denotă lipsă de încredere. 
Vorbeşte pe un ton sigur. Acest lucru insuflă încredere.

Ascultă înainte de a vorbi. Fii sigur că ai înţeles întrebarea. Dacă 
nu, roagă intervievatorul să te clarifice. Nu-ţi fie frică să-ţi rezervezi puţin 
timp pentru a te gândi înainte de a raspunde. Cei care intervievează sunt 
impresionaţi de persoanele care gândesc înainte de a răspunde. 
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Fostul angajator. Niciodată să nu spui ceva de rău despre actualul 
sau fostul angajator. Nu contează cît de mult ţi-a displăcut angajarea, 
găseşte o modalitate de a găsi partea pozitivă a experienţei.

Fii cinstit. Nu minţi cînd eşti întrebat despre ceva ce nu ai făcut, 
pentru că următoarea întrebare va fi “Povesteşte-mi despre aceasta!”

Cunoaşte-ţi CV-ul. Fii pregătit să discuţi despre orice fapt trecut în 
CV-ul tău. Mulţi oameni inventează experienţe în CV-ul lor. Evită aceasta, 
de vreme ce singurul punct de reper pe care intervievatorul îl are despre 
tine este CV-ul pe care îl prezinţi.

Nu-ţi arăta părţile rele. De cele mai multe ori la sfârşitul interviului, 
cele două părţi încep să se simtă confortabil una cu cealaltă. Nu lăsa ca 
acest sentiment confortabil să te împingă să spui lucruri despre tine 
care nu ar trebui să fie cunoscute de intervievator. Întotdeauna menţine 
lucrurile în sfera profesională.

Fii convingător. Spune-i că eşti convins că ai calificările necesare 
pentru post şi că ţi-ai dori foarte mult să obţii serviciul. Foarte puţini 
candidaţi fac acest lucru spre sfîrşitul interviului.

Reluarea legăturii. Întreabă intervievatorul când ar trebui să aştepţi 
răspunsul.

Mulţumiri. Înainte de a pleca mulţumeşte verbal celui care te-a 
intervievat pentru timpul care ţi l-a acordat. 

STIMULARE LA ANGAJAREA ÎN CÎMPUL MUNCII A ABSOLVENTULUI
Angajatorii care încadrează cu contract individual de muncă, pe o 

perioadă nedeterminată, absolvenţi ai instituţiilor de învăţămînt superior, 
înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, ale căror studii 
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au fost finanţate de la bugetul de stat, primesc de la bugetul de stat, pe 
o perioadă de 12 luni calendaristice, pentru fiecare absolvent încadrat, 
o sumă egală cu un salariu minim pentru remunerarea suplimentară a 
muncii absolventului. Pentru absolvenţii cu desabilităţi perioada de plată 
este de 18 luni calendaristice.

Dacă doreşti să lucrezi peste hotare... Ia aminte!!!

 Va trebui să cunoşti mai multă informaţie despre procedura 
de angajare în ţara respectivă, profesiile solicitate, actele 
necesare pentru plecare şi procedura legală de perfectare a 
actelor.

Cînd o persoană puţin cunoscută îţi propune o cale mai 
urgentă de angajare în cîmpul muncii, inclusiv peste 
hotare, nu te grăbi să dai acordul.

 Încearcă să obţii răspunsuri imediate la doar cîteva întrebări, 
pentru a te convinge că poţi avea încredere în varianta 
propusă. Totodată, nu vei da acordul pînă nu vei verifica 
această informaţie în instanţe oficiale:

   Prezenţa Certificatului de înregistrare a firmei  
 (originalul) la Camera Înregistrării de Stat;

   Licenţa pentru angajarea cetăţenilor la muncă peste 
    hotare (cu termene valabile);

   Contractul firmei cu angajatorul din ţara respectivă.
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 Perfectarea paşaportului şi a vizei le vei face fără interme-
diari - aceasta este UNICA procedură legală care îţi 
asigură legalitatea actelor.

 Nu ezita să consulţi un jurist la orice etapă de perfectare a actelor 
de plecare, dar îndeosebi cînd ţi se propune să semnezi un con-
tract de muncă, oricît de avantajos ar părea la prima vedere.

 Dacă nu doreşti să te consulţi la un jurist sau la o instituţie 
de stat, poţi beneficia de asistenţă consultativă sau juridică 
confidenţială din partea organizaţiilor neguvernamentale.

 Pentru a găsi răspunsuri la întrebări legate de angajarea la 
muncă peste hotare, efectuarea studiilor peste hotare poţi 
apela la linia fierbinte a Centrului Internaţional „La Strada” 
(0-800-77777   - din Moldova apelurile sînt gratis), sau 
vizitaţi www.migraţie.md.
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 EŞTI ÎN PERICOL!!! FII ATENT LA OFERTELE DE  
LUCRU PESTE HOTARE.

 Evită pericolul de a fi atras de reţeaua traficanţilor 
de persoane.

BATE ALARMA - dacă ţi se întâmplă asemenea lucruri:

 Dacă ţi se propune perfectarea actelor cu plata în rate ...

 Dacă ţi se propune cazare pînă la formarea grupului pentru 
plecare peste hotare...

 Dacă ţi se interzic relaţiile cu rudele şi prietenii în perioada 
de pregătire a plecării..., 

 Încearcă să stabileşti legătură cu persoane care te vor ajuta 
să clarifici situaţia.

 Pentru a evita orice pericol şi a preveni astfel de situaţii poţi 
apela la: 

   Centrul pentru Prevenirea Traficului de Femei:  
 27-54-62 (telefonul încrederii);

   Centrul Internaţional „La Strada”:  
 23-33-09; 0-800-77777;

   Organizaţia Internaţională pentru Migraţie 
 (OIM): 23-29-40; 23-47-01;

   Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova:  
  23-48-00.
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INSTITUŢIILE UNDE POŢI CONTINUA STUDIILE
INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÎNT MEDIU DE SPECIALITATE 

(COLEGII) DE STAT

Nr.
crt.

Instituţia de 
învăţămînt

Specialitate / Calificare
Adresa/telefoane

pentru relaţii

1. Colegiul 
de Informatică

• Drept / jurist
• Secretariat-birotică / secretar 

administrator
• Cibernetică şi informatică 

economică / programator-
economist

• Contabilitate / contabil
• Informatică / tehnician
• Marketing / economist
• Management / economist

mun. Chişinău
str. Sarmizegetusa nr. 48,

 52 35 19

2. Colegiul 
de Microelec-
tronică 
şi Tehnică de 
Calcul

• Calculatoare / tehnician
• Aparate radioelectronice de uz 

casnic / tehnician
• Sisteme radioelectronice / 

tehnician
• Telecomunicaţii / tehnician

mun.  Chişinău
str. M. Sadoveanu nr. 40,

48 97 92

3. Colegiul 
de Ecologie

• Sivicultură şi grădini publice / 
tehnician

• Ecologia şi protecţia mediului / 
tehnician

• Turism / agent de voiaj
• Calculatoare / tehnician
• Gospodărirea şi protecţia apelor 

/ tehnician
• Drept / jurist
• Protecţia incendiară

mun. Chişinău
str. Burebista nr. 70,

55 52 61

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI TINERETULUI

Nr.
crt.

Instituţia de 
învăţămînt

Specialitate / Calificare
Adresa/telefoane

pentru relaţii
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4. Colegiul
de Industrie 
Uşoară

• Modelarea şi tehnologia 
confecţiilor din ţesături / 
tehnician

• Modelarea şi tehnologia 
tricotajelor / tehnician

• Design vestimentar / pictor
• Frizerie şi cosmetică / frizer-

cosmetician
• Maşini şi aparate în industria 

uşoară / tehnician

mun. Bălţi
str. I. Franco nr. 17,

0 231 72 537

5. Colegiul
Politehnic 

• Tehnologia construcţiilor de 
maşini / tehnician

• Calculatoare / tehnician
• Aparate radioelectronice de uz 

casnic / tehnician
• Management / economist
• Electromecanică / tehnician
• Metrologie, standarde şi 

certificarea producţiei / tehnician

mun. Bălţi
str. I. Franco nr. 11,

0 231 72 094

6. Colegiul 
Politehnic

• Electromecanică / tehnician
• Automatică şi informatică / 

tehnician
• Informatică / tehnician
• Electroenergetică / tehnician
• Telecomunicaţii / tehnician
• Comunicaţii poştale / tehnician
• Metrologie, standarde şi 

certificare / tehnician

mun. Chişinău
str. Melestiu nr. 12,

27 25 94

7. Colegiul 
de Transporturi

• Transport auto / tehnician
• Maşini şi instalaţii pentru 

construcţii / tehnician

mun. Chişinău
str. Sarmizegetusa nr. 31,

52 35 12

Nr.
crt.

Instituţia de 
învăţămînt

Specialitate / Calificare
Adresa/telefoane

pentru relaţii
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Instituţia de 
învăţămînt

Specialitate / Calificare
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8. Colegiul
de Construcţii

• Construcţii civile, industriale şi 
agricole / tehnician

• Tehnologia materialelor şi 
articolelor de construcţii / 
tehnician

• Alimentare cu căldură şi gaze, 
ventilare, evaluarea imobilului / 
tehnician

• Cadastru şi organizarea 
teritoriului / tehnician

• Tehnologia prelucrării lemnului /  
tehnician

• Designul interiorului / pictor

mun. Chişinău
str. Gh. Asachi nr. 71,

72 12 34

9. Colegiul
Tehnologic

• Modelarea şi tehnologia 
confecţiilor din piele şi înlocuitori 
/ tehnician

• Modelarea şi tehnologia 
confecţiilor din ţesături / tehnician

• Modelarea şi tehnologia 
tricotajelor / tehnician

• Maşini şi aparate electrice de uz 
casnic / tehnician

• Design vestimentar / tehnician

mun. Chişinău
str. B. Voievod nr. 8/1,

49 30 73

10. Colegiul
Tehnic Feroviar

• Transport feroviar / tehnician
• Informatică / tehnician

mun. Bălţi
str. Bucovinei nr. 101,

0 231 70 398

11. Colegiul
Financiar-
Bancar 
„A. Diordiţa”

• Finanţe / economist
• Contabilitate / contabil
• Cibernetică şi informatică 

economică / programator-
economist

• Management / economist

mun. Chişinău
str. M. Costin nr. 26/2,

44 31 68
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12. Colegiul 
de Construcţii 

• Căi ferate, drumuri şi poduri / 
tehnician

• Cadastru şi organizarea 
teritoriului / tehnician

• Construcţii civile, industriale  
şi agricole / tehnician

• Evaluarea imobilului / tehnician
• Alimentarea cu căldură şi gaze, 

ventilaţia / tehnician
• Tehnologia prelucrării lemnului / 

tehnician

or. Hînceşti
str. Mitropolitul Varlaam 

nr. 51,

0 269 23 603

13. Colegiul
Tehnic al 
Universităţii 
Tehnice a 
Moldovei

• Tehnologia prelucrării 
materialelor / tehnician

• Maşini-unelte şi scule / tehnician

mun. Chişinău 
str. Voluntarilor nr. 1,

47 05 00

14. Colegiul
Naţional de 
Comerţ al 
Academiei 
de Studii 
Economice din 
Moldova

• Contabilitate / contabil
• Comerţ / agent comercial
• Merceologie / merceolog
• Turism / agent de voiaj
• Drept / jurist

mun. Chişinău 
str. Petru Rareş nr. 18,

22 62 58

15. Colegiul 
Pedagogic „A. 
Mateevici”

• Pedagogia învăţămîntului  
primar / învăţător

• Pedagogia preşcolară / educator 
în învăţămîntul preşcolar

• Educaţie fizică şi sport
• Instruire muzicală / profesor  

de muzică

mun. Chişinău
str. Puşkin nr. 54

22 02 41
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16. Colegiul 
Pedagogic „M. 
Eminescu”

• Pedagogia învăţămîntului primar 
/ învăţător

• Pedagogia preşcolară / educator 
în învăţămîntul preşcolar

• Instruire muzicală / profesor de 
muzică

• Asistenţă socială / asistent social

or. Soroca
str. I. Creangă nr. 19,

 0 230 23 191

17. Colegiul
Pedagogic
 „Alexandru  
cel Bun”

• Pedagogia învăţămîntului primar 
/ învăţător

• Instruire muzicală / profesor de 
muzică

or. Călăraşi
str. Alexandru cel Bun 

nr. 62,
0 244 20 596

18. Colegiul
Pedagogic „V. 
Lupu”

• Pedagogia învăţămîntului primar 
/ învăţător

or. Orhei
str. V. Mahu nr. 162,

0 235 24 654

19. Colegiul 
Pedagogic  
„I. Creangă”
al Universităţii 
de Stat
„A. Russo”

• Pedagogia învăţămîntului primar 
/ învăţător

• Pedagogia preşcolară / educator 
în învăţământul preşcolar

mun. Bălţi
str. Puşkin nr. 15,

0 231 26 020

20. Colegiul 
Pedagogic „Gh. 
Asachi”

• Pedagogia învăţămîntului primar 
/ învăţător

• Pedagogia preşcolară / educator 
în învăţământul preşcolar

• Instruire tehnologică / profesor

or. Lipcani
str. Independenţei nr. 15,

0 247 61 404
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21. Colegiul
Industrial 
- Pedagogic al 
Universităţii 
de Stat 
„B.P. Haşdeu”

• Pedagogia învăţămîntului primar 
/ învăţător

• Pedagogia preşcolară / educator 
în învăţămîntul preşcolar

• Instruire muzicală / profesor de 
muzică

• Instruire în arte plastice / 
profesor de artă plastică

• Contabilitate / contabil
• Informatică / tehnician
 

or. Cahul
str. Independenţei nr. 1,

 0 299 25 491 

22. Colegiul
Pedagogic „M. 
Ciachir”

• Pedagogia învăţămîntului primar 
/ învăţător

• Pedagogia preşcolară / educator 
în învăţămîntul preşcolar

• Instruire muzicală / profesor de 
muzică

or.  Comrat 
str. Lenin nr. 146,
U.T.A Găgăuzia 

0 298 22 504

23. Colegiul
Pedagogic 
„Sf. Kiril şi 
Metodiu”

• Pedagogia învăţămîntului primar 
/ învăţător

• Pedagogia preşcolară / educator 
în învăţămîntul preşcolar

• Instruire muzicală / profesor de 
muzică

or. Taraclia 
str. Păcii nr. 4,

0 294 24 140

MINISTERUL CULTURII ŞI TURISMULUI
24. Colegiul 

de Muzică şi 
Pedagogie

• Interpretare muzicală / artist 
instrumentist

• Dirijare corală / dirijor de cor
• Instruire muzicală / profesor de 

muzică

mun. Bălţi
str. C. Porumbescu nr. 18,

0231 20 569
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25. Colegiul
 de Muzică
 „Ştefan 
Neaga”

• Interpretare muzicală / artist 
instrumentist

• Dirijare corală / dirijor de cor
• Muzicologie / muzician
• Canto / cîntăreţ

mun. Chişinău
str. H. Botev nr. 4, 

56 00 58

26. Colegiul 
de Arte 
Plastice
„Alexandru 
Plămădeală”

• Pictură / pictor
• Arte decorative / pictor
• Design-ul interiorului / pictor
• Design vestimentar / pictor

mun. Chişinău
str. Independenţei nr. 1,

76 64 96  

27. Colegiul
de Arte 

• Interpretare muzicală / artist 
instrumentist

• Dirijare corală / dirijor de cor
• Arte decorative / pictor
• Coregrafie / dansator
• Culturologie / culturolog

or. Soroca
str. Ştefan cel Mare nr. 39,

0 230 23 357

28. Colegiul
Naţional
de Coregrafie

• Coregrafie / dansator mun. Chişinău
str. M. Eminescu nr. 31, 

21 35 94 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

29. Colegiul 
Naţional de 
Medicină
şi Farmacie

• Medicină generală / felcer, 
asistent medical, moaşă, 
asistent igienist epidemiolog, 
felcer-laborant

• Stomatologie / tehnician
• Farmacie / asistent farmacist 

mun. Chişinău
str. N. Testemiţeanu 

nr. 28,

72 58 66

30. Colegiul 
de Medicină

• Medicină generală / felcer, 
asistent medical, felcer-laborant

• Stomatologie / tehnician

mun. Bălţi
str. Decebal nr. 101,

0 231 30 103 
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31. Colegiul
de Medicină

• Medicină generală / felcer, 
asistent medical, moaşă

or. Orhei
str. Renaşterii Naţionale 

nr. 7,
0 235 23 656

32. Colegiul
de Medicină

• Medicină generală / felcer, 
asistent medical, moaşă

or. Cahul
str. Alexei Mateevici  

nr. 103/1,
0 299 35 096

33. Colegiul 
de Medicină 

• Medicină generală / felcer, 
asistent medical, moaşă

or. Ungheni
str. Mihai Eminescu nr. 73,

0 236 22 108

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE  
34. Colegiul 

Naţional de 
Viticultură 
şi Vinificaţie 

•  Tehnologia păstrării  
şi prelucrării fructelor şi 
legumelor / tehnician

• Tehnologia vinului şi produselor 
obţinute prin fermentare / 
tehnician

• Horticultură şi viticultură / 
agronom

• Maşini şi aparate în industria 
alimentară / tehnician

mun. Chişinău, 
or. Stăuceni,

32 64 08

35. Colegiul 
Tehnic Agricol

• Agronomie / agronom
• Marketing / economist
• Mecanizarea agriculturii / 

tehnician
• Tehnologii agricole / tehnician

com. Svetlîi
U.T.A Găgăuzia,

0 294 32 450
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36. Colegiul
Agricol 

• Marketing / economist
• Contabilitate / contabil
• Agronomie / agronom
• Horticultură şi viticultură agronom
• Silvicultură şi grădini publice / 

tehnician

com. Ţaul 
r-nul Donduşeni,

0 251 61 344

37. Colegiul 
Agroindustrial 

• Mecanizarea agriculturii / tehnician
• Tehnologia laptelui şi produselor 

lactate / tehnician
• Tehnologia cărnii şi produselor 

din carne / tehnician

com. Grinăuţi, 
r-nul Ocniţa

0 271 71 522

38. Colegiul
Agroindustrial

• Maşini şi aparate în industria 
alimentară / tehnician

• Merceologie / merceolog
• Contabilitate / contabil
• Tehnologia produselor cosmetice 

şi medicinale / tehnician

or. Râşcani
str. Trandafirilor nr. 37,

0 256 28 741

39. Colegiul 
Tehnic Agricol

• Maşini şi aparate electrice de uz 
casnic / tehnician

• Mecanizarea agriculturii /tehnician
• Electrificarea agriculturii / tehnician
• Electromecanică / tehnician

or. Soroca
Calea Bălţului nr. 28,

0 230 22 327

40. Colegiul
de Zootehnie 
şi Medicină 
Veterinară  

• Medicină veterinară / felcer 
veterinar

• Zootehnie / zootehnician

com. Brătuşeni
r-nul. Edineţ
0 246 75 594

41. Colegiul
Agroindustrial

• Marketing / economist
• Tehnologii agricole / agronom
• Mecanizarea agriculturii / 

tehnician
• Contabilitate / contabil

or. Ungheni
str. Decebal, nr. 38, 

0 236 20 056 
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1. Liceul 
Profesional 
nr. 1, mun. 
Chişinău

• Bucătar 

• Chelner

• Funcţionar de serviciu  
pe eiaj (hotel, camping, 
pensiune)

• Controlor-casier 

• Cofetar

• Vânzător produse  
alimentare

• Vânzător produse  
nealimentare

• Barman 

• Ghid turism intern

mun. Chişinău
str. Ion Creangă, nr. 59 

74 14 08, 74 29 03

Nr.
crt.

Instituţia de 
învăţămînt

Specialitate / Calificare
Adresa/telefoane

pentru relaţii

Nr.
crt.

Instituţia de 
învăţămînt

Specialitate / Calificare
Adresa/telefoane

pentru relaţii

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
42. Colegiul

de  Poliţie „D. 
Cantemir”
al Academiei 
„Ştefan cel 
Mare” a MAI

• Drept / jurist mun. Chişinău
str. Doina, nr. 102,

46 07 91 

INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÎNT SECUNDAR 
PROFESIONAL DIN REPUBLICA MOLDOVA

ŞCOLI PROFESIONALE
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pentru relaţii

2. Liceul 
Profesional 
nr. 2, mun. 
Chişinău

• Tencuitor 
• Pietrar-zidar 
• Lăcătuş instalator tehnica 

sanitara Electrogazosudor-
montator

• Electromontor la repararea  
şi întreţinerea utilajului electric 
Placator cu plăci 

• Tîmplar 
• Zugrav

mun. Chişinău, 
str. Decebal, nr. 70
55 10 60, 55 10 97 

4. Şcoala 
profesională  
nr. 4, mun. 
Chişinău

• Tîmplar 
• Restaurator de tencuieli 

decorative şi modenatură 
• Sculptor în  lemn 
• Decorator vitrine 
• Pompier

mun. Chişinău, 
str. Munceşti, nr. 790

52 54 29, 52 54 35

5. Şcoala 
profesională   
nr. 5, mun. 
Chişinău

• Ciontolitor-dezosator 
• Operator la linia automată de 

obţinere a produselor lactate 
• Operator la sterilizarea 

conservelor Prelucrător 
mezeluri

mun. Chişinău, 
str. Burebista, nr. 66,
52 32 92, 55 00 76

6. Şcoala 
profesională   
nr. 6, mun. 
Chişinău

• Radiomecanic la întreţinerea    
şi repararea aparatelor radio 
şi TV Lăcătuş la repararea 
automobilelor

• Operator la calculatoarele 
electronice

mun. Chişinău, 
str. Alba Iulia, nr. 75, 
51 40 30, 51 41 47
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7. Şcoala 
profesională 
nr. 7, mun. 
Chişinău 

• Zugrav 
• Operator la maşinile  

de prelucrat lemn 
• Tencuitor 
• Electrogazosudor-montator
• Electromontor la repararea şi 

întreţinerea utilajului electric 
• Tîmplar 
• Placator cu plăci

mun. Chişinău 
str. M. Dragan, nr. 3 
47 38 36, 47 37 78

8. Şcoala 
profesională   
nr. 8, mun. 
Chişinău 

• Cusătoreasă (industria 
confecţiilor) 

• Cusător (industria uşoară) 
• Croitor

mun. Chişinău
str. Mincu, nr. 5, 

22 33 15, 22 32 21

9. Şcoala 
profesională   
nr. 9, mun. 
Chişinău 

• Electromontor la reparaţia şi 
întreţinerea utilajului electric, 

• Electrogazosudor-montator, 
• Lăcătuş-sculier 
• Operator la calculatoare 

electronice 
• Lăcătuş la repararea 

automobilelor 
• Strungar multiprofil
• Electromecanic ascensoare

mun. Chişinău,
str. Ion Pelivan, nr. 30, 75 

09 29, 75 05 18

10. Şcoala 
profesională   
nr. 10, mun. 
Chişinău 

• Turnător metale şi aliaje 
• Lăcătuş la repararea 

automobilelor Lăcâtuş-
electrician la repararea utilajului 
electric 

• Strungar multiprofil 
• Electrogazosudr-montator

mun. Chişinău 
str. Otovasca, 27

47 51 67, 47 70 46
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11. Şcoala 
profesională  
nr. l, mun. Bălţi 

• Bucătar 
• Operator la calculatoare 

electronice 
• Pietrar-zidar 
• Tîmplar 
• Electrogazasdor-montator 
• Zugrav

mun. Bălţi 
str. I. Franco, nr. 9 

0 231 71 357, 71 440

12. Şcoala 
profesională  
nr. 2, mun. 
Bălţi 

• Tencuitor 
• Pietrar-zidar 
• Tîmplar 
• Zugrav

mun. Bălţi 
str. Decebal, nr. 111

0 231 71 557, 75 572

13. Şcoala 
profesională   
nr. 3, mun. 
Bălţi 

• Cusător 
• Blănar-croitor

mun. Bălţi 
str. Victoriei, nr. 62 A  
0 231 30 366, 30 364

14. Şcoala 
profesională 
nr. 4, mun. 
Bălţi 

• Lăcătuş la repararea 
automobilelor

• Electrogazosudor-montator
• Electromontor la repararea 

utilajului electric 
• Lăcătuş-carosier

mun. Bălţi 
str. I. Franco, nr. 7 

0 231 72 457, 30 531

15. Şcoala 
profesionala    
nr. 5, mun. 
Bălţi 

• Radiomecanic la întreţinerea 
şi repararea aparatelor radio si 
televizoarelor 

• Strungar multiprofil
• Operator la calculatoare 

electronice 
• Electromecanic utilaj frigorific şi 

comercial
• Lăcătuş la repararea 

automobilelor 
• Lăcătuş la lucrările de 

asamblare mecanică

mun. Bălţi 
str. I. Franco, nr. 15

0 231 72 334, 73 199
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16. Şcoala 
profesionala 
din or. Ocniţa 

• Lăcătuş la repararea 
automobilelor

• Electromontor la repararea şi 
întreţinerea utilajului electric 

• Tîmplar 
• Tractorist-maşinisi în producţia 

agricolă 
• Bucătar

or. Ocniţa
str. 50 de ani ai Victoriei, 

nr. 204
 0 271 22 277, 22 293

17. Şcoala 
profesională 
din com. 
Tîrnova, 
raionul 
Donduşeni 

• Tractorist-maşinist în     
producţia agricolă

• Electrogazosudor-montator
• Cusător 
• Lăcătuş la repararea 

automobilelor 
• Tractorist 
• Bucătar 
• Frizer

com. Tîrnova, 
raionul Donduşeni 

0 251 55 344, 55 342

18. Şcoala 
profesională 
din com. 
Corbu, raionul 
Donduşeni 

• Electromontor la repararea si 
întreţinerea utilajului electric 

• Frizer

com. Corbu, 
raionul Donduşeni 

0 251 42 320

19. Şcoala 
profesională 
nr. 1, or. 
Cupcini, 
raionul Edineţ 

• Cofetar 
• Electromontor la repararea şi 

întreţinerea utilajului electric 
• Operator la sterilizarea 

conservelor 
• Operator la calculatoare 

electronice
• Electrogazosudor 
• Reglor în industria alimentară

or. Cupcini, 
raionul Edineţ 

str. Chişinău, nr. 5, 
0 246 71 591, 72 497
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20. Şcoala 
Profesională 
nr. 2, or. 
Cupcini, 
raionul Edineţ 

• Bucătar 
• Lăcătuş la repararea 

automobilelor 
• Tîmplar 
• Tencuitor 
• Tractorist-maşinist în     

producţia agricola 
• Achizitor mărfuri materie primă 
• Electrosudor la sudarea 

manuala

or. Cupcini, 
raionul Edineţ

str. Ştefan cel Mare, nr.154 
0 246 72 783

21. Şcoala 
profesională 
din or. Drochia 

• Lăcătuş-instalator tehnică 
sanitară 

• Pietrar-zidar 
• Electrogazosudor-montator
• Cusător 
• Tencuitor

or. Drochia 
str. Chişinăului, nr.27 
0 252 28 417, 22 278

22. Şcoala 
profesională 
din com. 
Zguriţa,  
raionul 
Drochia 

• Traclorist-maşinist în producţia 
agricolă 

• Cusător 
• Tractorist

com. Zguriţa,  
raionul Drochia

0 252 44 343, 44 742

23. Şcoala 
profesională 
din or. Rîşcani 

• Bucătar 
• Electrogazosudor-montator
• Cusător
• Tîmplar 
• Tractorist - maşinist în producţia 

agricolă 
• Fermier-apicultor

or. Rîşcani 
str. A. Lăpuşneanu, nr. 30

0 256 28 451, 28 883
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24. Şcoala 
profesională 
din com. 
Ciuciulea,  
raionul 
Glodeni 

• Tractorisi-maşinist în  
produciia agricolă

• Electromontor la repararea şi 
întreţinerea utilajului electric 

• Operator la linia în industria 
alimentară 

• Bucătar 
• Lăcătuş la repararea 

automobilelor

com. Ciuciulea,  
raionul Glodeni 

0 249 79 433

25. Şcoala 
profesională 
din or. Soroca 

• Cusător 
• Croitor 
• Tencuitor 
• Operator la calculatoare 

electronice 
• Frizer

or. Soroca 
str. Ştefan cel Mare, nr. 6 

0 230 22 210, 22 533

26. Şcoala 
profesională 
din or. Floresti

• Maşinist la excavatorul  
cu o singură cupă 

• Tîmplar
• Bucătar 
• Cusător 
• Frizer 
• Tencuitor 
• Placator cu plăci 
• Topitor-turnător-suflător sticla

or. Floresti 
str. Miron Costin, nr. 32 

0 250 22 182, 20 658

27. Şcoala 
profesională 
din com. 
Mărculeşti, 
raionul 
Floreşti 

• Cusător 
• Bucătar 
• Tractorist-maşinist în     

producţia agricolă
• Electrogazosudor-montator
• Tractorist 
• Lăcătuş la repararea 

automobilelor 
• Frizer

com. Mărculeşti, 
raionul Floreşti 

0 250 45 403, 45 234
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28. Şcoala 
profesională 
din com. 
Tîrgul 
Vertiujeni, 
raionul 
Floreşti

• Bucătar
• Croitor
• Electrogazosudor
• Tractorist

com. Tîrgul Vertiujeni, 
raionul Floreşti

0 250 68 213, 68 324

29. Şcoala 
profesională 
din com. 
Cuhureştii de 
Sus, raionul 
Floreşti 

• Cusător 
• Bucătar 
• Tractorist-maşinist în    

producţia agricolă 
• Lăcătuş la repararea 

automobilelor 
• Silvicultor 
• Tractorist

com. Cuhureştii de Sus, 
raionul Floreşti

0 250 57 325, 57 368

30. Şcoala 
profesională 
din com. 
Alexandre-
ni, raionul 
Sîngerei

• Bucătar 
• Operator la fierberea masei  

de zahăr 
• Electromontor la repararea şi 

întretinererea utilajului electric 
• Cofetar

com. Alexandreni,  
raionul Sîngerei 

str. Independenţei, nr. 4, 
0 262 61 358, 61 782

31. Şcoala 
profesională 
din or. 
Teleneşti, 

• Bucătar 
• Tractorist-maşinist în producţia 

agricolă 
• Tîmplar 
• Cusător

or. Teleneşti 
str. Ştefan cel Mare, nr. 41 

0 258 22 132

32. Şcoala 
profesională 
din or. Rezina 

• Cusător 
• Tîmplar 
• Strungar multiprofil Tencuitor 
• Electrogazosudor-montator
• Confecţionar obiecte de artă 

din lemn

or. Rezina 
str. A. Matrosov, nr.6 
0 254 24 362, 23 640
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33. Şcoala 
profesională 
din  or. Orhei 

• Lăcătuş la repararea 
automobilelor 

• Strungar-multiprofil
• Maşinist la excavatorul  

cu o singură cupă 
• Tencuitor 
• Maşinist la automacara
• Tractorist

or. Orhei 
str. 31 August, nr. 80 
0 235 22 200, 20 656

34. Şcoala 
profesională 
din com. 
Cucuruzenii 
de Sus, raionul 
Orhei  

• Tencuitor 
• Bucătar 
• Tractorist 
• Vînzător produse alimentare
• Tîmplar

com. Cucuruzenii de Sus, 
raionul Orhei

0 235 69 230, 69 268

35. Şcoala 
profesională 
din or. 
Ungheni 

• Vînzător produse alimentare
• Cofetar 
• Maşinist la excavatorul cu o 

singură cupă 
• Electromontor la repararea şi 

întreţinerea utilajului electric 
• Lăcătuş la repararea 

automobilelor 
• Electrogazosudor-montator
• Controlor-casier 
• Controlor produse alimentare 
• Bucătar

or. Ungheni
str. Ştefan cel Mare, nr. 

149
0 236 33 835, 34 033

36. Şcoala 
profesională 
din or. 
Nisporeni 

• Tractorist-maşinist în producţia 
agricolă 

• Bucătar 
• Lăcătuş la repararea 

automobilelor 
• Cusător

or. Nisporeni 
str. Suveranităţii, nr. 2 
0 264 22 297, 23 556
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37. Şcoala 
profesională 
din or. Călăraşi 

• Cusător 
• Bucătar 
• Vînzator produse alimentare
• Tencuitor 
• Maşinist la excavatorul cu o 

singură cupă 
• Lăcătuş la repararea 

automobilelor

or. Călăraşi 
str. Ştefan cel Mare, nr. 42 

0 244 22 454, 23 403

38. Şcoala 
profesională 
nr. l, or. 
Criuleni 

• Tencuitor 
• Tîmplar 
• Pietrar-zidar

or. Criuleni 
str. 31 August, nr. 130 
0 248 22 184, 22 251

39. Şcoala 
profesională  
nr. 2, 
or.Criuleni 

• Cusător 
• Rihtuitor feţe de încălţăminte 
• Lăcătuş-reparator 
• Ţesător covoare 
• Operator la calculatoare 

electronice
• Electrogazosudor-montator

or. Criuleni 
b-dul Biruinţei, nr. 2A 
0 248 21202, 22 309

40. Şcoala 
profesională 
din com. 
Răzeni, raionul 
Ialoveni 

• Montator linii aeriene de 
telecomunicaţii 

• Operator telecomunicaţii
• Cusător 
• Tîmplar

com. Răzeni, 
raionul Ialoveni 

 0 268 64 924, 64 994

41. Şcoala 
profesională 
din or. 
Hînceşti 

• Tencuitor 
• Tîmplar 
• Tinichigiu 
• Fierar-betonist
• Electrogazosudor-montator
• Placator de plăci 
• Pietrar-zidar

or. Hînceşti 
str. Chişinăului, nr. 17 
0 269 22 140, 22 167
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42. Şcoala 
profesională 
din com. 
Cărpineni, 
raionul 
Hînceşti 

• Tractorist-maşinist  
în producţia agricolă 

• Brutar 
• Vînzător produse alimentare
• Cusător 
• Bucătar

com. Cărpineni, raionul 
Hînceşti

str. Independenţei, nr. 94 
0 269 61 400, 61 478

43. Şcoala 
profesională  
din or. Leova 

• Tractorist-maşinist  
în producţia agricolă 

• Bucătar 
• Cusãtor 
• Lăcătuş la repararea 

automobilelor 
• Tractorist 
• Tîmplar

or. Leova 
str. Independenţei, nr.60 

0 263 22 185, 22 232

44. Şcoala 
profesională  
din or. Cimişlia

• Tractorist-maşinist  
în producţia agricolă 

• Maşinist la excavator cu o 
singura cupă 

• Tîmplar 
• Pietrar-zidar 
• Tencuitor 
• Cusãtor 
• Bucătar 
• Electrogazosudor-montator

or. Cimişlia 
str. Ştefan cel Mare, nr. 12 

0 241 23 135, 23 676

45. Şcoala 
profesională 
din or. 
Căuşeni 

• Tîmplar 
• Pietrar-zidar 
• Bucătar 
• Tencuitor 
• Cusător 
• Zugrav

Or. Căuşeni,
str. Unirii, nr. 30 

0 243 25 905
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46. Şcoala 
profesională 
din com. 
Taraclia, 
raionul 
Căuşeni 

• Tractorist Cusätor Bucătar 
Tencuitor Electrosudor la 
sudarea manuală Pietrar -zidar

com. Taraclia, 
raionul Căuşeni 

0 243 61 210, 61 474

47. Şcoala 
profesională 
din or. Ştefan 
Vodă 

• Tractorist-maşinist în producţia 
agricolă 

• Lăcătuş la repararea 
automobilelor 

• Tencuitor 
• Pietrar-zidar 
• Tîmplar 
• Bucătar 
• Cusător 
• Tractorist

or. Ştefan Vodă 
str. 31 August, nr. 10 
0 242 23 439, 22 960

48. Şcoala 
profesională 
nr. l, or. Cahul 

• Tîmplar 
• Laborant la analiza chimico-

bacteriologică 
• Operator la calculatoare 

electronice 
• Electromontor la repararea şi 

întreţinerea utilajului electric 
• Controlor produse alimentare 
• Brînzar 
• Secretară dactilografă

or. Cahul
str. M. Şolohov, nr. 40 
0 299 21 603, 20 969

49. Şcoala 
profesională 
nr. 2, or. Cahul 

• Maşinist la excavatorul  
cu o singură cupă 

• Maşinist la automacara
• Tencuitor
• Electrogazosudor-montator
• Lăcătuş la repararea 

automobilelor 
• Maşinist la buldozere
• Placator cu plăci

Or. Cahul
str. Ştefan cel Mare, nr. 

125 
0 299 34 903, 34 808
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50. Şcoala 
profesională 
din mun. 
Comrat, U.T.A. 
Găgăuzia 

• Electromontor la repararea şi 
întreţinerea utilajului electric 

• Lăcătuş la repararea 
automobilelor 

• Electrician-montator reţele  
de iluminat 

• Tîmplar 
• Pietrar-zidar 
• Tencuitor

mun. Comrat 
str. Lenin, nr. 204 

0 298 22 383, 25 056

51. Şcoala 
profesională 
din or. Ceadîr-
Lunga, U.T.A. 
Găgăuzia  

• Bucătar 
• Tractorist-maşinist  

în producţia agricolă 
• Cusător 
• Tîmplar      

or. Ceadîr-Lunga 
str. Lenin, nr. 3

0 298 23 141, 23 147

52. Şcoala 
profesională 
din or. 
Vulcănesti, 
U.T.A. 
Găgăuzia  

• Tractorist-maşinist  
în producţia agricolă 

• Maşinist la excavatorul  
cu o singură cupă 

• Bucătar 
• Cusător 
• Pietrar-zidar 
• Tîmplar 
• Lăcătuş la repararea 

automobilelor

or. Vulcăneşti
str. Cahulului, nr. 62 
0 293 23 790, 23 553

53. Şcoala 
profesională 
nr.1, mun. 
Chişinău  

• Frizer 
• Cusător/croitor      

mun. Chişinău 
str. Nicolae Costin nr. 55

74 29 86, 74 29 49
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Şcoli de meserii
1. Şcoala de 

Meserii nr. 2, 
mun. Chişinău 

• Operator la maşinile  
de copiat şi multiplicat

• Muncitor tipăritor:  
tipar înalt, tipar plat 

• Secretară-dactilografă
• Legător de broşuri
• Operator la calculatoare 

electronice 
• Reglor utilaje poligrafice
• Operator în sistemul editorial 

computerizat

mun. Chişinău 
str. Alexandru cel Bun, 

nr. 111 
21 33 20, 24 50 48

2. Şcoala de 
Meserii nr. 3, 
mun. Chişinău 

• Brutar 
• Cofetar 
• Morar 
• Cofetar bomboane
• Malţificator

mun. Chişinău 
str. Sarmizegetusa, nr. 

18/3, bloc 7 
55 83 66, 55 83 17

3. Şcoala de 
Meserii nr. 4, 
com. Bubuieci, 
mun. Chişinău 

• Floricultor 
• Vânzător produse alimentare 
• Apicultor 
• Bucătar 
• Controlor la bancă
• Controlor-casier

com. Bubuieci, 
mun. Chişinău 

str. Livezilor, nr. 25
41 49 71, 41 48 79

4. Şcoala de 
Meserii nr. 5, 
mun. Chişinău 

• Lăcătuş la repararea 
automobilelor 

• Conducător troleibuz

mun. Chişinău 
str. Meşterul Manole, nr. 8 

47 04 87

5. Şcoala 
Republicană 
de Meserii, 
mun. Chişinău 

• Frizer 
• Cosmetician

Mun. Chişinău
str. Ştefan cel Mare, nr. 

169 
59 20 25, 59 20 40
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6. Şcoala de 
Meserii nr.6, 
mun. Bălţi 

• Electrogazosudor-montator
• Strungar-multiprofil
• Lăcătuş electrician la   repararea 

utilajului electric
• Lăcătuş – reparator
• Electrosudor la sudarea 

manuală 
• Electromontor la întreţinerea 

instalaţiilor electrice

mun. Bălţi 
str. Ştefan cel Mare, nr. 

160
0 231 21 592

7. Şcoala de 
Meserii nr. 7, 
mun. Bălţi

• Controlor-casier 
• Cofetar 
• Bucătar 
• Vînzător produse alimentare 
• Vînzător produse nealimentare 
• Achizitor mărfuri  

şi materie primă

mun. Bălţi 
str. Moscovei, nr. 11 
0 231 24 058, 24 406

8. Şcoala de 
Meserii nr. 8, 
com. Todireşti, 
raionul 
Anenii-Noi 

• Tractorist 
• Tencuitor 
• Bucătar 
• Lăcătuş la repararea 

automobilelor

com. Todireşti, 
raionul Anenii-Noi

0 265 23 033

9. Şcoala de 
Meserii nr. 9, 
or. Făleşti 

• Pietrar-zidar 
• Tencuitor 
• Lăcătuş la repararea 

automobilelor 
• Tîmplar

or. Făleşti 
str. Ştefan cel Mare, nr. 4 

0 259 23 901, 23 860

10. Şcoala de 
Meseni nr. 10, 
or. Briceni 

• Tîmplar 
• Cusător 
• Pietrar-zidar 
• Bucătar

or. Briceni
str. Turghenev, nr. 59 
0 247 22 332, 23 732
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11. Şcoala de 
Meserii nr. 11, 
com. Dănceni, 
raionul 
Ialoveni 

• Tractorist
• Lăcătuş la repararea 

automobilelor
• Electrogazosudor
• Bucătar
• Tencuitor-placator
• Electrician 

com. Dănceni, 
raionul Ialoveni

0 268 34 438, 34 460

12. Şcoala de 
Meserii nr. 12, 
com. Viişoara, 
raionul Ştefan 
Vodă 

• Viticultor 
• Tractorist-maşinist în    

producţia agricolă 
• Maşinist la excavatorul  

cu o singură cupă
• Electrosudor la sudarea 

manuală 
• Cusător 
• Apicultor 
• Bucătar

com. Viişoara, 
raionul Ştefan Vodă 

0 242 31 221

13. Şcoala de 
Meserii nr. 13, 
com. Ciumai, 
raionul 
Taraclia 

• Tractorist-maşinist  
în producţia agricolă

• Tencuitor 
• Bucătar

com. Ciumai, 
raionul Taraclia 

0 294 51 248, 51 346

14. Şcoala de 
Meserii nr. 15, 
or. Cantemir 

• Tractorist 
• Tencuitor 
• Tîmplar 
• Cusător 
• Zugrav 
• Placator cu plăci

or. Cantemir 
str. Ştefan Vodă, nr. 14 

0 273 22 907
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15. Şcoala de 
Meserii nr. 16, 
com. Valea 
Norocului, 
raionul 
Sîngerei 

• Tractorist 
• Lăcătuş la repararea 

automobilelor 
• Bucătar 
• Tencuitor 
• Tîmplar 
• Amenajator spaţii verzi

com. Valea Norocului, 
raionul Sîngerei

0 262 38 349, 38 371

16. Şcoala de 
Meserii nr. 17, 
or. Glodeni 

• Pietrar-zidar 
• Tîmplar 
• Tencuitor 
• Lăcătuş la repararea 

automobilelor

or. Glodeni 
str. Ştefan cel Mare, nr. 11

0 249 22 764

17. Şcoala 
Republicană 
de Meserii 
pentru 
nevăzători şi 
slab văzători, 
mun. Chişinău

• Operator la calculatoare
• Secretar
• Masajist 

Mun. Chişinău, 
str. M. Cogîlniceanu, nr. 83

23 81 50

18. Şcoala  
de Meserii 
pentru surzi 
şi hipoacuzici, 
mun. Chişinău

• Cizmari
• Sculptori în lemn
• Cusători

Mun. Chişinău, str. 
Făntalului, nr. 8

24 17 09
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Telefoanele pentru relaţii ale agenţiilor teritoriale  
pentru ocuparea forţei de muncă

Agenţia Adresa Telefon 

Chişinău  
(oficiul central)

str. V.Alecsandri 1, et.6 
www.anofm.md 

721003, 721637

Anenii-Noi str. 31 august 1989 nr. 4 0 265 23 982

Basarabeasca str. K. Marx nr. 55 0 297 22 505

Briceni str. Independenţei nr. 3 0 247 22 653

Cahul str. Ştefan cel Mare nr. 15 0 299 22 186

Cantemir str. Trandafirilor nr. 2 0 273 22 541

Călăraşi str. M. Eminescu nr. 19  0 244 22 071

Căuşeni str. A. Mateevici nr. 9 0 243 23 055

Cimişlia str. Ştefan cel Mare nr. 14 0 241 23 036

Criuleni str. 31 august nr. 139 0 248 21 450

Donduşeni str. Independenţei nr. 25 0 251 22 489

Drochia bd. Independenţei nr. 15 0 252 22 782

Dubăsari str. Ţărmului nr. 2 0 248 52 369

Edineţ str. M. Eminescu nr. 24 0 246 22 779

Făleşti str. Ştefan cel Mare nr. 50 0 259 22 262

Floreşti bd. Victoriei nr. 2 0 250 20 134



75

Agenţia Adresa Telefon 

Glodeni str. Suveranităţii nr. 4 0 249 23 360

Hînceşti str. M. Hîncu nr. 123 0 269 23 961

Ialoveni str. Alexandru cel Bun nr. 49 0 268 23 452

Leova str. Independenţei nr. 3 0 263 22 046

Nisporeni str. Suveranităţii nr. 2 0 264 23 055

Ocniţa str. Independenţei nr. 47 0 271 23 760

Orhei str. V. Lupu nr. 36 0 235 21 490

Rezina str. 27 august 1989 nr. 1  0 254 23 173

Rîşcani str. 31august nr. 16 0 256 23 261

Sîngerei str. Independenţei nr. 25 0 262 25 102

Soroca str. V. Alecsandri nr. 2 0 230 22 302

Străşeni str. M. Eminescu nr. 56 0 237 22 620

Şoldăneşti str. Păcii nr. 8 0 272 22 454

Ştefan Vodă str. Libertăţii nr. 1 0 242 23 670

Taraclia str. V. I. Lenin nr. 167 0 294 25 382

Teleneşti str. Renaşterii nr. 69 0 258 22 795

Ungheni str. Naţională nr. 33 0 236 23 280

Mun. Chişinău str. Mitropolitul Varlaam nr. 90 22 44 40

Mun. Bălţi str. A. Puşkin nr. 16 0 231 20 522

UTA Găgăuzia str. Tretiacov nr. 36 0 298 24 433
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