FORMAREA
PROFESIONALĂ A FEMEILOR
ŞI BĂRBAŢILOR ŞOMERI

DESCRIERE
Serviciile de formare profesională a femeilor și bărbaților șomeri sunt organizate de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea
Forţei de Muncă, prin agențiile sale teritoriale. Solicitantul poate să însuşească astfel deprinderile unei profesii sau meserii,
poate obţine o recalificare într-un alt domeniu de activitate și/sau o perfecționare a cunoștințelor și aptitudinilor specifice
profesiei pe care deja o deține.

PAŞII NECESARI PENTRU A BENEFICIA DE SERVICIU

Depuneți la sediul Agenției Teritoriale
pentru Ocuparea Forței de Muncă
(ATOFM), următoarele documente, necesare
pentru înregistrare în calitate de șomer:

Încheiați cu ATOFM un contract privind
formarea profesională și plasarea în cîmpul
muncii.


Buletinul de identitate (original si copie);

Acte de studii (original şi copie);

Carnet de muncă (pentru persoanele cu

experienţă de muncă anterioară);

Certificat medical (original), din care să rezulte
că starea sănătății șomerului îi va permite
exercitarea meseriei respective.

BENEFICIARI
Femeile și bărbații șomeri care îndeplinesc
cumulativ următoarele cerințe:

Primiți de la ATOFM îndreptarea la
cursuri de formare profesională.
Frecventați cursurile și ridicați bursa sau
îndemnizația lunară de la instituția
bancară indicată, cu prezentarea
buletinului de identitate.

Prezentați-vă obligatoriu la ATOFM după
absolvirea cursurilor de formare
profesională, pentru a fi ajutați să vă găsiți
un loc de muncă.

Au beneficiat de servicii de orientare
profesională sau de mediere;
Nu au o meserie;
Nu pot fi încadraţi în muncă din lipsa
locurilor de muncă corespunzătoare.

IMPORTANT
La cursurile de formare profesională sînt referiţi, în
mod prioritar, absolvenţii şcolilor-internat, copiii
orfani, copiii rămaşi fără îngrijirea părintească şi cei
aflaţi sub tutelă, copiii din familii cu mulţi copii, copiii
din familii monoparentale, precum şi victimele
violenţei în familie, victimele traficului de fiinţe
umane, persoanele cu dizabilităţi, veteranii de
toate categoriile şi persoanele eliberate din locuri
de detenţie sau din instituţii de reabilitare socială.

Acest material informativ a fost elaborat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene,
în cadrul Proiectelor “Promovarea şi protejarea drepturilor femeilor lucrătoare migrante” și
“Sporirea abilitării economice a femeilor din localitățile de pe ambele maluri ale râului
Nistru în Republica Moldova”

