
BULETIN PERIODIC DE INFORMARE 

NR. 1 

1 



PARTENERIATUL PROIECTULUI 

FINANŢAREA PROIECTULUI 

OBIECTIVUL PROIECTULU 

CONTEXTUL PROIECTULUI 

UN PROIECT PLECAT ÎN URMA UNEI NEVOI 

INDICATORI 

GRUP-ŢINTĂ 

PROIECTUL PE SCURT 

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI 

STATUSUL ACTIVITĂŢILOR 

NOUTĂŢI 

 

 

 

 

 

CUPRINS 

2 



„SPO LOCAL – DIRECT ACCESIBIL” 

este un proiect derulat de AJOFM Argeş, ca beneficiar, în parteneriat cu 

AJOFM Călărași, AJOFM Teleorman, AJOFM Giurgiu 

şi cu agenţia de comunicare Media One. 

PARTENERIATUL PROIECTULUI 
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AJOFM Argeş - beneficiar 

Instituţie subordonată Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, AJOFM 

Argeş are drept obiectiv creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi implicit 

prevenirea şomajului. Preocuparea permanentă a agenţiei judeţene este 

îmbunătăţirea performanțelor angajaţilor.  

Schimbările rapide pe piaţa muncii presupun o continuă adaptare a activităţii, 

motiv pentru care Agenţia Judeţeană are o preocupare permanentă de 

îmbunătăţire a performanțelor angajaţilor pentru a oferi servicii de calitate 

persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. 

AJOFM Argeş oferă servicii de informare despre piaţa muncii, evoluţia şi dinamica 

ocupaţiilor, consiliere individuală şi de grup legată de posibilităţile de calificare şi 

servicii de orientare profesională. Totodată implementează proiecte finanţate prin 

POS DRU, precum: 

 

AGENŢIA JUDEŢEANĂ 

PENTRU OCUPAREA 

FORŢEI DE MUNCĂ 

ARGEŞ 

 „Formarea capitalului uman, element esenţial 

pentru ieşirea din criză”; 

 „CompEtent – dezvoltarea competenţelor angajaţilor 

SPO pentru creşterea Calităţii şi Eficienţei serviciilor 

furnizate”. 
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AJOFM Călăraşi 

AJOFM Călăraşi funcţionează ca unitate cu personalitate juridică în subordinea 

Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi este un serviciu public 

deconcentrat constituit la nivelul judeţului Călăraşi cu scopul de a realiza şi de a 

coordona ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în 

căutarea unui serviciu. 

AJOFM Călăraşi a implementat numeroase proiecte cu finanţare europeană: 

 „Serviciul Public de Ocupare în sprijinul dumneavoastră”; 

 „Antreprenoriatul – O opţiune de carieră pentru fiecare”; 

 „Pilotarea unui mecanism operaţional de dezvoltare locală a resurselor 

umane, în şase comunităţi rurale, instrument de încurajare a ocupării 

forţei de muncă în domenii nonagricole”. 

 

AGENŢIA JUDEŢEANĂ 

PENTRU OCUPAREA 

FORŢEI DE MUNCĂ 

CĂLĂRAŞI 

5 



AJOFM Teleorman 

AJOFM Teleorman, sub coordonarea şi îndrumarea Agenţiei Naţionale pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă, aplică politicile şi strategiile pentru ocuparea forţei de 

muncă şi pentru formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de 

muncă. Agenţia judeţeană are drept obiective creşterea ocupării forţei de muncă, 

asigurarea egalităţii de şanse şi creşterea incluziunii sociale pe piaţa muncii 

precum şi protecţia persoanelor în cadrul sistemului asigurărilor pentru şomaj. 

În prezent, AJOFM Teleorman implementează proiectele: 

 „TeleJob - Organizarea pieţei muncii adiacente Municipiului Bucureşti”; 

 „SEROP – Servicii de Ocupare Performante”; 

 Este partener în proiectul „ANTREPRENORIATUL ÎN MEDIUL RURAL - O 

şansă de ocupare”. 

 

AGENŢIA JUDEŢEANĂ 

PENTRU OCUPAREA 

FORŢEI DE MUNCĂ 

TELEORMAN 
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AJOFM Giurgiu 

Sub coordonarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, AJOFM 

Giurgiu împreună cu agenţiile judeţene, aplică politicile şi strategiile pentru 

ocuparea forţei de muncă şi pentru formarea profesională a persoanelor în 

căutarea unui job, elaborate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. Agenţia 

Judeţeană are scopul de a stimula creşterea gradului de ocupare a forţei de 

muncă, de a preveni şomajul, de a asigura egalitatea de şanse pe piaţa internă a 

forţei de muncă şi de a proteja persoanele din sistemul asigurărilor pentru şomaj. 

AJOFM Giurgiu implementează o serie de proiecte cu finanţare europeană: 

 „Învaţă pentru cariera ta!”; 

 „Dezvoltare rurală şi integrare pe piaţa muncii”; 

 „Proiect Transnaţional Excelenţa prin competenţă şi profesionalism”. 

 

AGENŢIA JUDEŢEANĂ 

PENTRU OCUPAREA 

FORŢEI DE MUNCĂ 

GIURGIU 
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Media One 

Compania Media One s-a dezvoltat într-un motor generator de servicii de 

consultanţă, management şi comunicare de calitate. Având o echipă creativă şi 

dedicată, cu experienţă de peste 19 ani în derularea de proiecte de dezvoltare a 

resurselor umane, compania a reuşit să se poziţioneze şi ca o forţă activă în 

generarea şi gestionarea cu succes a unor proiecte majore cu recunoaştere la nivel 

naţional. 

Compania are un portofoliu bogat de proiecte dezvoltate pentru autorităţile publice 

şi guvernamentale din România, dar şi o reţea de parteneriate consolidate cu 

instituţii publice internaţionale, fiind implicată în proiecte importante de 

dezvoltarea resurselor umane, egalitate de şanse, incluziune socială şi comunicare 

instituţională.  
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Media One este implicată în proiecte importante de dezvoltarea resurselor umane, 

egalitate de şanse, incluziune socială şi comunicare instituţională: 

 „Campanie naţională de conştientizare publică privind egalitatea de gen şi 

şanse pe piaţa muncii şi sprijin instituţional pentru dezvoltarea activităţii 

factorilor interesaţi în problematica egalităţii de şansă şi de gen - Ş.A.N.S.A 

(Şansă-Acceptare-Nevoie-Siguranţă-Acces la muncă)” – beneficiar; 

 „Convergenţa pregătirii universitare cu viaţa activă în domeniul economic" - 

Centre Economice – partener; 

 „ Green Jobs – Crearea unui sistem de analiza si monitorizare a locurilor 

de munca verzi din Romania” – partener; 

 „Competenţe şi servicii pentru Europa 2020 PES.EU2020” – partener; 

 „Şansa ta pentru un viitor mai bun: EDUCAŢIA!” – partener; 

 „Incluziune şi coeziune socială prin metode alternative de educaţie” – 

partener; 

 „Performanţă pentru angajaţi” – beneficiar; 

 „Calificare pentru dezvoltare și sanse pentru femei - CALIFEM” – partener. 
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Proiectul strategic „SPO LOCAL – DIRECT ACCESIBIL” este cofinanţat din Fondul 

Social European, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013 fiind eligibil prin AXA PRIORITARĂ 4 - „Modernizarea 

Serviciului Public de Ocupare”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 4.1. - „Întărirea 

capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”. 

Valoarea totală a proiectului este de 12.114.769 de lei, din care valoarea 

asistenţei financiare nerambursabile este de 9.086.076,75 de lei, iar contribuţia 

proprie reprezintă 3.028.692,25 de lei. 

 

FINANŢAREA PROIECTULUI 
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OBIECTIVUL PROIECTULUI 

Obiectivul proiectului „SPO LOCAL – DIRECT ACCESIBIL”  este îmbunătăţirea şi 

diversificarea tipurilor de servicii furnizate cetăţenilor şi instituţiilor, prin 

simplificarea accesului la serviciile oferite şi fluidizarea schimbului de informaţii şi 

documente, cât şi accesul la informaţiile cuprinse în documente. 

Proiectul vizează Serviciile Publice de Ocupare (SPO) de la nivel judeţean. 

Prin atingerea acestui obiectiv general, instituţiile judeţele selectate şi implicit 

personalul acestora vor beneficia pe termen lung de: 

 reducerea timpului de răspuns la solicitările cetăţenilor şi instituţiilor; 

 transferul rapid de documente şi stocarea lor în format electronic; 

 claritate, accesibilitate şi transparenţă în evidenţa documentelor; 

 extinderea serviciilor în medii greu accesibile; 

 acces facil la măsurile active de ocupare; 

 facilitarea schimbului de date între structurile SPO; 

 oferirea de modalităţi alternative de abordare a serviciilor SPO. 
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Proiectul a pornit de la necesitatea creşterii calităţii, eficienţei şi transparenţei 

serviciilor de ocupare furnizate de Serviciul Public de Ocupare – prin oferirea unei 

alternative în accesarea serviciilor oferite de SPO, pentru orice tip de solicitant, 

folosind mijloace de comunicare informatice. Îmbunătăţirea furnizării serviciilor 

publice în scopul dezvoltării socio-economice durabile, diminuării disparităţilor şi 

asigurării unei bune guvernări. 

Proiectul îşi propune generarea de servicii online accesibile oricărei persoane, 

eliminând disparităţile în accesibilitatea la servicii, cauzate de integritatea fizică 

(handicapul fizic) şi locaţia solicitantului (localităţi izolate, penitenciare). 

De asemenea, prin implementarea activităţilor proiectului se oferă sprijin direct 

personalului propriu al SPO pentru care alternativa accesării online a serviciilor, 

aduce o scădere a presiunii generate de volumul mare de muncă, permiţând 

reorientarea spre creşterea calitativă a serviciului furnizat.  

 

CONTEXTUL PROIECTULUI 
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Prin implementarea activităţilor 

proiectului se permite 

îmbunătăţirea sistemului de 

primire, transmitere, prelucrare şi 

stocare a datelor, ceea ce 

generează în mod direct o mai 

mare flexibilitate a serviciilor 

oferite de SPO.  
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Proiectul „SPO LOCAL – DIRECT ACCESIBIL” îşi propune două mari direcţii de 

acţiune: 

 Proiectul vine în sprijinul întăririi capacităţii SPO pentru furnizarea 

serviciilor de ocupare, prin dezvoltarea alternativelor la modalităţile clasice 

de oferire a serviciilor şi prin ridicarea nivelului de instruire a personalului 

propriu pentru folosirea în mod eficient a infrastructurii IT pentru a 

răspunde online solicitărilor clienţilor.  

 Proiectul – dezvoltat ca structura de serviciu de tip „self-service” – constă 

în utilarea şi modernizarea SPO pentru a oferi posibilitatea persoanelor în 

cautarea unui loc de muncă să beneficieze de asistenţă şi consiliere 

online din partea specialiştilor SPO, dar şi posibilitatea de a găsi singur 

răspunsurile propriilor probleme şi interese, accesând oferta electronică. 
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UN PROIECT 

PLECAT 

ÎN URMA 

UNEI NEVOI 

Proiectul îşi propune îmbunătăţirea şi diversificarea tipurilor de servicii furnizate 

cetăţenilor şi instituţiilor, prin simplificarea accesului la serviciile oferite                          

şi fluidizarea schimbului de informaţii şi documente                                                   

şi accesul la informaţiile cuprinse în documente,                                                         

fără a mai fi nevoiţi să mearga la ghişeurile                                                      

agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă. 
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Piaţa muncii a suferit schimbări majore în ultimul deceniu, în special în ultimii ani. 

De asemenea, privind lucrurile mai în ansamblu, putem spune în acelaşi timp că 

evoluţia rapidă a tehnologiei a schimbat faţa tuturor instituţiilor europene.  

Apariţia perpetuă a noi instrumente de lucru, instrumente dedicate fiecărui 

domeniu de activitate în parte, a eficientizat dar a şi remodelat întreg sistemul, de 

la microfirme până la instituţiile de stat. 
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În prezent, dinamica schimbărilor din întreg sistemul şi implicit cea de pe piaţa 

muncii cer de la sine implementarea de noi măsuri de ocupare care să contribuie 

la îmbunătăţirea relaţiei dintre Serviciul Public de Ocupare (SPO) şi beneficiarii 

serviciilor sale, beneficiari care au nevoie de sprijin realist, eficient şi adaptat la 

condiţiile pieţei de azi. 

Un pas firesc în acest sens a fost demararea unui proiect care să ţintească 

îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor furnizate cetăţenilor şi instituţiilor prin 

simplificarea accesului la aceste servicii, prin fluidizarea schimbului de informaţii şi 

prin facilitarea accesului la documente. 
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 4 agenţii de ocupare sprijinite prin proiect 

 4  analize şi prognoze despre piaţa muncii 

 2 evenimente de comunicare şi de promovare la nivel naţional  

 6 evenimente de comunicare şi de promovare la nivel judeţean  

 5 studii, analize, rapoarte şi strategii elaborate de Serviciul Public de 

Ocupare 

 

INDICATORI 

GRUP-ŢINTĂ 

Grupul ţintă al proiectului este format din 400 de persoane, din cele patru SPO 

partenere şi al altor agenţii din ţară. 
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Proiectul „SPO LOCAL – DIRECT ACCESIBIL”,                                                        

derulat în perioada ianuarie 2014 – iunie 2015,                                                        

are drept obiectiv îmbunătăţirea serviciilor oferite de Serviciul Public de Ocupare 

persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. 

În cadrul proiectului va fi creat un sistem electronic care va simplifica            

accesul publicului şi al angajaţilor la orice informaţii sau documente relevante      

din cadrul instituţiei.  

Instituţiile judeţene selectate în proiect vor beneficia de reducerea timpului           

de răspuns la solicitări, de un transfer mult mai rapid                                                  

al documentelor şi de stocarea în format electronic. 

Claritatea, accesibilitatea şi transparenţa sunt dezideratele proiectului „SPO LOCAL 

– DIRECT ACCESIBIL”, un demers care îşi propune să simplifice,                               

să eficientizeze şi să aducă într-o eră modernă                                                          

serviciile de ocupare a forţei de muncă la nivel local.  

PROIECTUL PE SCURT 
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ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI 

A1. Management proiect: 

1.1. Coordonare proiect  

1.2. Monitorizare/raportare tehnică/financiară 

1.3. Audit extern 

1.4. Arhivarea documentelor 

A2. Informare şi publicitate proiect şi campanii de informare pentru promovarea 

serviciilor de ocupare 

2.1. Organizare conferinţe de presă 

2.2. Dezvoltarea, actualizarea şi mentenanţa website-ului proiectului 

2.3. Buletin periodic referitor la proiect 

2.4. Materiale promoţionale proiect 

2.5 Campanii de informare pentru promovarea serviciilor de ocupare (rezultate şi 

poveşti de succes locale) 
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A3. Dezvoltarea de mecanisme pentru consolidarea capacităţii de prognoză 

3.1. Elaborarea metodologiei de lucru şi a mecanismului de analiză şi prognoză a 

pieţei muncii locale (inclusiv realizare analiză şi prognoza privind piaţa muncii 

locale) 

3.2. Dezvoltare şi implementare componentă informatică suport pentru prognoza 

pieţei muncii locale 

3.3. Instruire în utilizarea metodologiei, a mecanismului şi a componentei 

informatice pentru prognoză 

A4. Dezvoltarea unor instrumente aplicaţii informatice tip bază de date 

4.1. Realizare metodologie privind stocarea şi controlul documentelor şi 

dezvoltarea aplicaţiilor informatice 

4.2. Implementarea bazei de date şi actualizarea aplicaţiilor informatice specifice 

4.3. Instruirea beneficiarilor direcţi – personal propriu al SPO din cele 4 judeţe 

4.4. Activităţi de arhivare a dosarelor fizice şi integrare a informaăţiilor în baza de 

date 
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A.5 Dezvoltarea şi implementarea serviciilor bazate pe sistemul “self-service” 

5.1. Dezvoltare servicii de informare şi consiliere profesională online 

5.2. Integrare servicii de medierea electronică a muncii online 

5.3. Dezvoltare componentă ce facilitează accesul online la propriul dosar 

5.4. Dezvoltare componentă pentru recrutarea online a angajaţilor 

5.5. Dezvoltare componentă pentru acces online la propriul dosar şi la documente 

relevante pentru activitatea firmei 

5.6. Implementare pilot modul comunicare prin SMS 

5.7. Instruire privind utilizarea TIC ca suport pentru self-service în folosul 

beneficiarilor serviciilor AJOFM 

5.8. Studii privind TIC şi self-service la nivel AJOFM 

A.6. Extinderea sistemului managementului calităţii 

6.1. Organizarea din punct de vedere a personalului pentru integrarea cu noile 

servicii oferite; Elaborarea unor noi proceduri de lucru in cadrul SPO 

6.2. Implementarea noilor proceduri, organigrame; obţinerea unui nou certificat al 

managementului calităţii 
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Au fost demarate activităţile proiectului şi au fost realizate urmatoarele: 

 Angajarea experţilor în cadrul proiectului 

 Documente de planificare iniţială privind calendarul de implementare 

 Realizarea identităţii vizuale a proiectului prin realizarea logo-ului 

personalizat al proiectului şi a semnăturii compuse  

 Crearea paginii internet a proiectului: www.directspo.ro 

 Elaborarea de materiale de informare şi publicitate 

 În vederea evitării blocajelor financiare şi a implementării la timp a tuturor 

activităţilor proiectului a fost stabilit un calendar clar al depunerii cererilor 

de rambursare 

 Au fost realizate proceduri privind derularea achiziţiilor pentru asigurarea 

respectării tuturor prevederilor legale şi transparenţei privind desfăşurarea 

acestora 

 

 

 

STATUSUL  ACTIVITĂŢILOR 
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 Au fost realizate următoarele achiziţii: 

 Achiziţie servicii audit - Contract nr. 2812/12.02.2014 

 Achiziţie „Servicii organizare evenimente” – Contract nr. 1/18.02.2014  

 Achiziţie „Servicii de proiectare de site-uri WWW” – Contract nr. 

2/18.02.2014  

 Achiziţie „Realizare şi livrare materiale publicitare” – Contract nr. 

3/15.04.2014  

 În ceea ce priveşte dezvoltarea de mecanisme pentru consolidarea 

capacităţii de analiză şi prognoză privind piaţa muncii locale au fost 

demarate activităţi de studiu privind identificarea cererilor de locuri de 

muncă de pe piaţă. Ca urmare a acţiunilor de identificare a cererilor de 

locuri de muncă de pe piaţa a fost realizate următoarele: 

  Situaţia centralizatoare a locurilor de muncă vacante din judeţul Argeş în 

anul 2013; 

 Analiza a locurilor de muncă vacante; 

 Analiza numarului de şomeri şi a ratei şomajului în anul 2013; 

 Analiza ocupaţiilor cu cel mai mare număr de şomeri; 
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 În ceea ce priveşte dezvoltarea unor instrumente aplicaţii informatice tip 

bază au fost demarate acţiuni privind realizarea urmatoarelor activităţi:  

 Realizarea unor ghiduri/rapoarte metodologice: primirea/transmiterea 

documentelor; 

 Organizarea, stocarea, accesarea documentelor;  

 Controlul şi monitorizarea fluxului de documente;  

 Începerea constituirii bazei de date;  

 Realizarea unei proceduri de securitate şi siguranţă; 

 Dezvoltarea aplicaţiilor informatice privind scanarea, stocarea şi 

prelucrarea datelor; 

 Accesare informaţii formare profesională. 

 Pentru dezvoltarea serviciilor de "self-service" au fost începute procedurile 

de realizare şi lansare a unui set de instrumente electronice tip self-

service, care vor asigura urmatoarele servicii: servicii de informare şi 

consiliere profesională online, servicii de mediere electronică a muncii 

online, facilitarea accesului online la propriul dosar, recrutarea online a 

angajaţilor, accesul online la propriul dosar şi la documente relevante 

pentru activitatea firmei. 
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NOUTĂŢI 

Conferinţa de lansare a proiectului 

 

Pe 21 februarie 2014 a avut loc lansarea oficială a proiectului "SPO LOCAL - 

DIRECT ACCESIBIL".  

Evenimentul s-a desfăşurat la Hotel Ramada din Piteşti (Calea Bucureşti nr. 31). 

La conferinţa de lansare, au fost prezenţi reprezentanţii parteneriatului proiectului, 

care au prezentat activităţile şi rezultatele aşteptate ale acestuia, respectiv 

modalitatea de îmbunătăţire şi diversificare a tipurilor de servicii furnizate 

cetăţenilor şi instituţiilor, prin simplificarea accesului la serviciile oferite şi 

fluidizarea schimbului de informaţii şi documente. 
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Demararea activităţii de arhivare a documentelor 

 

La începutul lunii iunie 2014, a fost demarată una dintre principalele activităţi ale 

proiectului „SPO LOCAL-DIRECT ACCESIBIL”: arhivarea dosarelor fizice şi integrarea 

informaţiilor în baza de date, la nivelul celor patru AJOFM-uri partenere din Argeş, 

Călăraşi, Teleorman şi Giurgiu. 

Obiectivul specific al activității îl reprezintă dezvoltarea şi implementarea de acţiuni 

inovatoare în sprijinul modernizării a patru SPO de nivel judeţean inclusiv prin 

implementarea unei aplicaţii informatice tip bază de date şi arhivarea dosarelor în 

format electronic în această bază, care să faciliteze accesul online al beneficiarilor 

la propriul dosar.  
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În cadrul acestei activităţi sunt prevăzute următoarele rezultate anticipate care duc 

la antingerea unuia dintre obiectivele proiectului: 

 Ghid privind metodologie privind stocarea şi controlul documentelor si 

dezvoltarea aplicatiilor informatice; 

 Program de instruire implementat;   

 25 de participanţi instruiţi;  

 Aplicaţie informatică tip bază de date implementată;  

 Dosare fizice arhivate şi informaţii integrate în baza de date (estimat 

aproximativ 80% din arhivă transpusă în format electronic). 

Este vorba despre o activitate extrem de laborioasă, care necesită o foarte bună 

organizare. Cu sprijinul partenerului 4 – Media One, a fost implicată în proiect o 

echipă de câte 12 persoane pentru fiecare partener SPO judeţean. 

Întreaga activitate care se va derula timp de 10 luni va contribui la dezvoltarea şi 

implementarea acţiunilor inovatoare menite să vină în sprijinul modernizării 

serviciului public din cele patru judeţe. 

Se estimează ca la final 80% din arhivă să fie transpusă în format electronic. 
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AJOFM Argeş 

Piteşti, B-dul Republicii nr. 11, 

tel.: 0248 222 415, fax: 0248 222 582  

E-mail: ajofm@ag.anofm.ro 

www.arges.anofm.ro 

 

 

www.directspo.ro 
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