Oportunități de formare profesională
oferite de Fundația Regina Pacis

Fundația Regina Pacis organizează, începând
cu anul 2013, cursuri de instruire profesională
calificată pentru minorii aflați în detenție.
Cursurile de formare profesională au scopul de a
facilita procesul de integrare a minorilor pe piaţa
muncii după eliberarea din detenție.
La ce meserii se pot înscrie minorii?
Meseria "Bucătar", durata - 4 luni (480 ore)
Meseria "Cizmar-reparator încălțăminte",
durata - 4 luni (480 ore)
Meseria "Frizer", durata - 4 luni (480 ore)
Meseria "Tencuitor", durata - 4 luni (480 ore)
Meseria "Lăcătuș-electromontator",
durata - 5 luni (720 ore)
Instruirea profesională îi asigură fiecărui minor un
loc de muncă menit să-i garanteze independența,
resursele de subzistență, respectul și, nu în ultimul
rând, valorizarea capacității, deprinderilor și
cunoștințelor căpătate în cadrul orelor de curs,
după eliberare.

Pentru a afla mai multe informații
poți contacta:
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de
Muncă (ANOFM)
MD-2009, Chișinău, Republica Moldova,
str. Vasile Alecsandri, 1
Centrul de apel al ANOFM: 0 8000 1000 (apel gratuit)
www.anofm.md
Email: anofm@anofm.md
Skype: Centrul-de-Apel-ANOFM
www.facebook.com/anofm.md

Fundația Regina Pacis
MD-2012, Chișinău, Republica Moldova,
str. Sfatul Țării, 17, Tel.: 022 23 55 11
www.reginapacis.org
Email: office@reginapacis.org
www.facebook.com/ReginaPacis.fundatia

ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ MAI BUNĂ!
Acest material a fost elaborat de Fundația Regina Pacis
în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței
de Muncă, în cadrul proiectului
„Facilitarea reintegrării tinerilor deținuți prin intermediul
accesului la instruirea vocațională calitativă”,
cu sprijinul financiar al Ambasadei Regatului Țărilor de Jos.

AM DREPTUL
SĂ MUNCESC!
Primii pași în identificarea
unui loc de muncă
Întrebări și răspunsuri

De la ce vârstă poți munci oficial?
„Orice persoana are dreptul la muncă, la libera
alegere a muncii sale, la condiții echitabile și
satisfăcătoare de muncă, precum și la ocrotirea
împotriva șomajului.
Toți oamenii, fără nicio discriminare, au dreptul la
un salariu echitabil pentru o muncă egală.
Orice om, care muncește, are dreptul la o
retribuire echitabilă și satisfăcătoare care să-i
asigure atât lui,
cât și familiei sale, o existență conformă cu
demnitatea umană și completată, la nevoie, prin
alte mijloace de protecție socială. ...”
Art. 23, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului

„Toţi minorii trebuie să aibă dreptul de a beneficia
de pregătire profesională pentru meserii care să le
poată asigura o angajare în viitor.”
Pct. 42, Normele Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru
protecţia minorilor privaţi de libertate

Potrivit Codului muncii al Republicii Moldova, vârsta
legală care permite angajarea unui adolescent în câmpul
muncii este de 16 ani. Acesta poate lucra până la 7 ore pe
zi. Dacă părinții își dau acordul în scris, tânărul poate să
muncească și de la vârsta de 15 ani. În acest caz, durata
zilnică a timpului de muncă este de până la 5 ore.

Unde te poți adresa pentru angajarea în
câmpul muncii?
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
(ANOFM) este autoritatea împuternicită să asigure
implementarea politicii în domeniul promovării ocupării
forței de muncă, migrației forței de muncă și asigurării
de șomaj.
Prin urmare, dacă ai decis să te angajezi, te poți adresa
la ANOFM sau la subdiviziunile teritoriale pentru
ocuparea forței de muncă, iar angajații te vor ghida în
căutarea unui loc de muncă potrivit ție.
Adresele subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea
forței de muncă pot fi găsite pe site-ul ANOFM,
accesând: http://anofm.md/network/agency.

Vreau să muncesc, dar nu sunt
sigur în ce domeniu

Structurile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă
ale ANOFM oferă gratuit persoanelor aflate în căutarea
unui loc de muncă următoarele servicii:
informarea privind piața muncii;
ghidarea în carieră (suport la identificarea
oportunităților educaționale și profesionale);
intermedierea muncii (legătura cu potențialii
angajatori pentru a ocupa un loc de muncă);
măsuri active de formare profesională (cursuri,
instruire la locul de muncă, stagii profesionale);
stimularea mobilității forței de muncă;
sprijin în inițierea unei afaceri ș.a.

Ce documente trebuie să prezinți?

Înregistrarea persoanei aflate în căutarea unui loc de
muncă se face în baza buletinului de identitate sau
permisului de ședere, după caz, cu termenul valabil, și în
baza cererii depuse.
Formularul îl poți solicita de la subdiviziunile ANOFM.

