ADRESARE
Stimate absolvent al Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din
mun. Chişinău!
Vă felicităm cu obținerea diplomei de licență/master şi vă dorim angajare şi
carieră profesională reuşită!
Dacă nu aţi reuşit să determinaţi încă locul de muncă după absolvirea Universităţii,
vă recomandăm soluţionarea problemei prin intermediul:
- Agenţiilor teritoriale (raionale) de stat pentru ocuparea forţei de muncă, care acordă
gratuit servicii de mediere privind angajarea în câmpul muncii. Coordonatele Agenţiilor
teritoriale pot fi obţinute accesând www.anofm.md;
- Internetului, accesând:
www.anofm.md; www.jobmarket.gov.md; www.jobinfo.md; www.birjatruda.md;
www.studii.md; www.hr.md; www.cv.md; www.555.md;
- Mijloacelor de informare mass-media (Presa, Radio, TV);
- Vizitării instituţiilor preuniversitare/întreprinderilor respective cu depunerea CV.
În scopul promovării valorilor universitare şi a imaginii Universităţii optăm pentru
ajustarea continuă a pregătirii cadrelor la cererea pieţei muncii. La acest proces va rugăm
să vă aduceţi aportul şi Dvs., accesînd site-ul universităţii şi completînd fişa absolventului.
Vă mulţumim anticipat. Păstraţi relaţiile cu Universitatea. Vom fi bucuroşi să vă
acordăm asistenţă privind soluţionarea problemelor cu care vă veţi confrunta atât la
angajare în câmpul muncii, cât şi în activităţile profesionale.
CGCC

Universitatea Pedagogică de stat „Ion Creangă” din municipiul Chişinău

FIŞA ABSOLVENTULUI
Prin indicarea datelor personale vă daţi benevol acordul în păstrarea legăturii cu UPS „I. Creangă”. Toate informaţiile
cu caracter personal vor fi folosite, doar în scopul îndeplinirii misiunii Centrului de ghidare şi consiliere în carieră şi nu vor fi
distribuite persoanelor terţe fără acordul Dvs.

I. Date personale
1.1 Numele

Prenumele

Patronimicul

1.2 Sexul:
M – masculin aa F – feminin aa (bifaţi )
1.3 Starea civilă (bifaţi )  Celibatar(ă)
 Căsătorit(ă) sau Concubinaj
1.4 Data, luna şi anul naşterii a ||
|a
a
1.5 Locul naşterii _____________________________________________________________________________
1.6 Mediul de trai: U – urban aa R – rural aa
1.7 Adresa de domiciliu permanent
Raionul ______________________________ Localitatea ________________________________________
Str. ________________________, nr. ______, bl. _____, ap. ______
1.8 Telefon: la domiciliu _________________, GSM_________________
1.9 e-mail ____________________________________________________
1.10 Adresa de domiciliu a părinţilor
Raionul ______________________________ Localitatea ________________________________________
Str. ________________________, nr. ______, bl. _____, ap. ______
1.11 Telefon: la domiciliu ________________, GSM_________________
II. Date cu privire la locul de muncă
Locul de muncă la momentul absolvirii (dacă există):
2.1 Angajat la lucru la instituţia preuniversitară/unitatea economică_________________
2.2 Funcţia ocupată____________________________________________
2.3 Angajat conform specialităţii_________________________________
2.4 Domeniul în care activează instituţia preuniversitară/unitatea economică_________________
2.5 Stagiul de practică l-aţi petrecut la aceeaşi unitate economică?________
2.6 Cînd aţi găsit locul actual de muncă?
Anul.....................................
Luna....................................
2.7 Care este metoda principală folosită de dvs. pentru a găsi locul actual de muncă?
 Prin intermediul CGCC
 Contactarea directă a patronilor
 Înregistrarea la ANOFM
 Răspuns la anunţuri
 Încercarea de a începe o activitate pe cont
 Publicarea de anunţuri
propriu
 Alta
 Apel la prieteni, rude, colegi
2.8 Stagiul de muncă (perioada)
Promoţia
Luna_______________ şi anul____________________ absolvirii
Facultatea absolvită______________________________________________________
Specialitatea/Specializarea_________________________________________________
Media___________________________________________________________________
Studii la masterat__________________________________________________________
Studii la doctorat___________________________________________________________
SEMNĂTURA ABSOLVENTULUI _____________________
data completării _________________

