
Serviciul instruire 
la locul de muncă

Speranța are adresă!
sat. Răzeni, MD 7728, r. Ialoveni
str. Ştefan cel Mare 87b
e-mail: ecorazeni@gmail.com
web: www.ecorazeni.md
Facebook: Eco-Răzeni
Persoana de contact: Irina Mîndrescu, șefă serviciu
tel.: 0 268 73325; 0 680 66225

Partenerii și donatorii noștri:

Se distribuie gratuit. Partenerii și donatorii nu împărtășesc neapărat punctele de vedere 
și opiniile prezentate aici. Responsabilitatea aparține în totalitate autorilor.

Când vei finaliza să utilizezi acest pliant, reciclează-l, 
ajută la conservarea resurselor naturale.

AO „Eco-Răzeni” în parteneriat cu ÎSI “Floare de cireș” SRL reali-
zează Serviciul instruire la locul de muncă, destinat tinerilor din 
categorii defavorizate, inclusiv cu dizabilități, în scopul valorifi-
cării potențialului lor economic și sporirii șanselor de angajare 
prin formarea și dezvoltarea abilităților profesionale în domeniul 
industriei alimentare.



Bucătar auxiliar
 ŝ Respectarea regulilor de utilizare și îngrijire 

a echipamentului de protecție;
 ŝ Cunoașterea aspectelor privind calitatea și 

cerințele de depozitare a materiei prime;
 ŝ Prelucrarea legumelor (operații de sortare, 

spălare, curățare și tăiere);
 ŝ Prelucrarea peștelui, a cărnii de pasăre/vită/porc 

(operații de decongelare, eviscerare, dezosare, 
tranșare);

 ŝ Obținerea preparatelor culinare cu grad redus 
de complexitate.

Chelner/ospătar
 ŝ Realizarea activităților de curățenie la locul de 

muncă și gestionarea corectă a deșeurilor;
 ŝ Cunoașterea și manipularea obiectelor de 

inventar din dotare;
 ŝ Realizarea operațiilor specifice de aranjare 

pentru deservire;
 ŝ Servirea preparatelor și a băuturilor;
 ŝ Respectarea conduitei profesionale în relația 

cu consumatorii.

Ajutor de brutar
 ŝ Respectarea normelor de sănătate, securitate 

și igienă la locul de muncă;
 ŝ Cunoașterea echipamentului/utilajului din dotare 

și respectarea regulilor de exploatare a lor;
 ŝ Pregătirea materiilor prime și a produselor auxili-

are; 
 ŝ Realizarea proceselor tehnologice de producere 

a pâinii, chiflelor, plăcintelor, etc.;
 ŝ Pregătirea produselor pentru depozitare și livrare.

Serviciul este gratuit și se adresează tinerilor (femei/bărbați) 
din categorii defavorizate, cu vârste cuprinse între 16 și 35 de 
ani, din toate localitățile Republicii Moldova, dornici să învețe și 
să obțină experiență de muncă pentru meseriile: bucătar auxili-
ar, chelner/ospătar și ajutor de brutar.         

 Beneficiarii se selectează în bază de concurs, iar pentru a par-
ticipa, dosarul trebuie să cuprindă:

 2 Copia buletinului de identitate;
 2 Copia certificatului de studii;
 2 Copia certificatului de dizabilitate sau alte acte confirmative 

care atestă starea de vulnerabilitate a candidatului/candidatei;
 2 Scrisoare de recomandare din partea asistentului social sau a 

medicului de familie;
 2 Fişa medicală (forma 0-86/E);
 2 Fișa de caracterizare psihopedagogică și socială;
 2 Date de contact ale candidat(ei)/(ului) și a persoanei de spri-

jin sau a unui membru de familie: adresă domiciliu, telefon 
fix/mobil, e-mail.

Calendarul desfășurării Serviciului:

Termen de aplicare 
a dosarelor Perioada de instruire

15 decembrie - 20 ianuarie 1 februarie – 31 mai

15 iulie - 20 august 1 septembrie – 31 decembrie

Este posibilă aplicarea la Serviciul instruire în afara perioadei 
de selecție, ținând cont de faptul că dosarul va fi analizat în ca-
drul celui mai apropiat concurs de dosare.

 � Instruirea la locul de muncă se efectuează la zi și cuprinde 
patru luni de cursuri teoretice și practice. Persoanele instruite 
beneficiază de bursă, materiale pentru curs și cazare.

Activitățile Serviciului sunt structurate pe module, sesiunile de 
instruire și formare fiind orientate spre dezvoltarea de competențe 
și abilități specifice pentru meseriile:


