
CALIFICAREA TA 
RECUNOSCUTĂ 

ACASĂ

Acum ai posibilitatea 
să obții actele care să 
confirme calificarea ta 

pentru a te putea angaja conform 
experienței de muncă pe care o ai

În cadrul instituțiilor de învățământ
profesional tehnic care oferă programe
de studii la meseriile/specialitățile
indicate:

1. Centrul de Excelență în Construcții  
din Chișinău 

 or. Chișinău, str. Gheorghe Asachi 71; 
 tel: +(373 22) 73-10-89; 
 web: www.ccc.md; 
 email: colegiul2028@yahoo.com

2. Centrul de Excelență în Servicii  
și Prelucrarea Alimentelor din Bălți

 or. Bălți, str. Decebal 111; 
 tel.: +(373 231) 71-554, +(373 231) 72-572; 
 email: cespa.balti@gmail.com

3. Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău 
 or. Chișinău, str. A.S. Pușkin 54; 
 tel: +(373 22) 220 241; 
 email: colegiulalexeimateevici@gmail.com

4. Colegiul de Ecologie din Chișinău 
 or. Chișinău, str. Burebista 70; 
 tel: +(373 22) 55-91-67, +(373 22) 55-52-61; 
 email: colecologie@gmail.com

5. Centrul de Excelență în Transporturi 
din Chișinău 

 mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa nr. 31; 
 tel: +(373 22) 52-35-12, +(373 22) 55-00-53; 
 email: ctcav@araxinfo.com

6. Centrul de Excelență în Industria 
Ușoară din Chișinău

 mun. Chișinău, str. G. Coșbuc nr. 5; 
 tel: +(373 22) 22-33-15;
 email: centrulexcelentaiu@gmail.com

7. Centrul de Excelență în Informatică și 
Tehnologii Informaționale din Chișinău

 mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa nr. 48; 
 tel: +(373 22) 52-39-86; 
 email: secretariat@ceiti.md

8. Colegiul „Mondostud-Art” 
 mun. Chișinău, str. Meșterul Manole nr. 9;
 tel: +(373 22) 47-07-48, +(373 22) 47-25-86; 
 email: mondostudart@mail.ru

9. Centrul de Excelență în Medicină 
 și Farmacie „Raisa Pacalo” 
 mun. Chișinău, str. N. Testemițanu nr. 28;
 tel: +(373 22) 72-58-66 
 email: cancelarie@cemf.md
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PENTRU INFORMAȚII
Centrul de Apel – Piața Muncii

Republica Moldova: 0 8000 1000 (apel gratuit)

Străinătate: (+ 373 22) 838 414
Skype: Centrul-de-Apel-ANOFM



C U M  O BȚ I I 
certificatul de recunoaștere a calificării tale?

Adresează-te la secretarul Centrului de 
validare din instituția de învățământ și 
depune un dosar cu documentele indicate 
mai jos. Dacă ești beneficiarul structurii 
teritoriale a Agenției Naționale pentru 
Ocuparea Forței de Muncă din raionul/
municipiul unde ai domiciliul, solicită 
modelele de cerere și de fișă de înscriere și o 
recomandare de la această instituție.

Fiecare candidat va fi asistat de un 
consilier care vă va acorda ajutor 
pentru:

Susține o evaluare la Centrul de 
validare din cadrul instituției de 
învățământ și obține certificatul 
de recunoaștere a calificării tale.

ACTELE NECESARE:
 copia simplă a actului de identitate; 
 copiile simple ale actelor de studii anterioare, dacă există;
 2 fotografii color (3x4 cm);
 copiile simple ale contractelor de muncă, diplomelor de 

participare, ale eventualelor certificate de competențe, 
alte eventuale certificate ce atestă competențele 
dobândite anterior, recomandări de la foștii angajatori;
 declarația pe proprie răspundere privind respectarea 

normelor de protecție a muncii în timpul evaluării ce va 
urma; 
 chitanța de plată a taxei de evaluare. Plata poate fi 

făcută de candidat, angajator sau Agenția Națională 
pentru Ocuparea Forței de Muncă.

 întocmirea unui program de desfășurare a 
procesului de evaluare;
 precizarea denumirii calificării pentru care vei 

putea obține certificatul de recunoaștere.

* În cazul lipsei dovezilor, candidatul ar putea fi ghidat în for-
mare profesională suplimentară.

C I N E  P OAT E 
B E N E F I C I A ?
Cetățeni ai Republicii Moldova care dețin 
deja o experiență de muncă, abilități, 
cunoștințe și competențe, dar care nu 
au urmat un program de studii formale. 

* Beneficiari pot fi persoanele ce doresc să își valideze 
competențele în următoarele domenii: construcție, 
alimentație, pedagogie, ecologie, transport, 
industria ușoară, industria frumuseții, 
îngrijirea persoanelor vârstnice sau IT.

PASUL
I.

PASUL
II.

PASUL
III.

C A R E  S U N T 
etapele de recunoaștere 

a calificării tale?

 se identifică și se documentează experiența 
individuală de muncă a candidatului;
 se evaluează experiența de muncă;
 se susține o probă teoretică și una  

practică;
 se eliberează un certificat prin  

care se recunoaște o calificare,  
completă sau parțială.

C E  E S T E 
recunoașterea calificării? 

Cunoști bine o meserie și ești bun profesionist în 
ceea ce faci, dar 

 nu ai studii de profil? 
 ai nevoie de un document pentru a te 

putea angaja în câmpul muncii conform 
experienței și competențelor pe care le ai? 

Recunoașterea calificării presupune evaluarea 
competențelor tale și obținerea certificatului de 
calificare.


