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prevenirea muncii la negru

Faceți alegerea corectă! Abonați-vă la “Vocea poporului“!
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Sute de tineri din Republica Moldova 
sunt în căutarea unui loc de muncă

Dacă vrei să obții un loc de muncă atractiv acum, vino la Târgul locurilor 
de muncă din Chișinău

Peste 1700 de joburi vacante 
sunt scoase în perioada 12-18 oc-
tombrie la Târgul locurilor de mun-
că din municipiul Chișinău, ediția 
a XIII-a. În acest an, va avea loc și 
Târgul on-line al locurilor de mun-
că. Astfel, candidații pot aplica la 
un post de muncă dorit chiar de 
acasă.

Oportunităţile de carieră din 
Chișinău sunt dedicate pentru di-
ferite categorii sociale: persoane-
le fără un loc de muncă, veterani, 
persoane angajate, dar care do-
resc să-şi schimbe locul de lucru, 
candidaţi cu experienţă profesio-
nală, tineri specialişti sau cei care 
nu deţin o meserie. 

Peste 35 de agenţi economici 
şi-au expus locurile de muncă va-
cante din diverse domenii: comerț, 
medicină, management, servicii 

pază și securitate, inginerie, indus-
tria ușoară etc.

Totodată, persoanele aflate în 
căutarea unui loc de muncă au 
șansa să obțină informații despre 
serviciile prestate de agențiile te-
ritoriale pentru ocuparea forței de 
muncă, despre cele peste 10700 
de locuri de muncă vacante înre-
gistrate în baza de date a Agenției 
Naționale pentru Ocuparea Forței 
de Muncă (ANOFM) , dintre care 
circa 3800 de locuri vacante în 

municipiul Chişinău. De asemenea, 
pe platoul Târgului sunt amplasate 
posturi de informare electronică, 
ce le oferă celor prezenţi posibi-
litatea să acceseze gratuit cana-
lele de informare despre locurile 
vacante, gestionate de Agenţia 
Naţională pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă: portalul locurilor de 
muncă vacante www.angajat.md
și platforma Târgului on line  
www.e-angajare.md. 

Galina MUNTEANU,
g.munteanu@vocea.md
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Actual

Pe 15 octombrie, 
este Ziua Mondială 
a Femeilor 
din Mediul Rural; 
la 17 octombrie, 
se consemnează 
Ziua Mondială pentru 
Eradicarea Sărăciei;
pe 19 octombrie, 
e Ziua Juristului.

Scutirile  
personale  
de impozitul  
pe venit vs.  
nivelul minimului 
de existenţă
Vrem să devenim din ce 
în ce mai independenţi de 
donatorii externi... 

Cinci școli de tip 
internat vor fi  
lichidate:  
„Nu este o decizie 
bine gândită” 
Elevii din școlile-internat 
lichidate trebuie plasați în 
alte școli care mai func-
ționează în țară.

Ajutor social  
și ajutor pentru 
perioada rece  
a anului
Dreptul la ajutorul social se 
stabilește pentru o perioa-
dă ce nu va depăși doi ani 
și este revizuit periodic. 
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