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PARTENERIATUL PROIECTULUI 

„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. 
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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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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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Au fost continuate activităţile proiectului şi au fost realizate următoarele: 

 A fost depusă cerere de prefinanţare nr. 2 înregistrată la Ministerul Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - OIPOSDRU cu nr. 

239/10.07.2014; 

 A fost depusă cererea de rambursare nr. 3 înregistrata la Ministerul Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - OIPOSDRU cu nr. 

394/19.08.2014; 

 

 

 

 

STATUSUL  ACTIVITĂŢILOR 
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 Au fost actualizate documentele de planificare iniţială privind calendarul de 

implementare a activităţilor; 

 A fost actualizat graficul depunerii cererilor de rambursare ca urmare a 

depunerii acestora; 

 Au fost realizate modificări ale contractului de finanţare prin acte adiţionale şi 

notificări conform nevoilor identificate pe parcursul implementării activităţilor; 

 Au fost elaborate anunţuri pentru website proiect referitor la procedurile de 

achiziţie publică derulate în cadrul proiectului, la noutăţile şi activităţile 

derulate în proiect; 

 Au fost postate noutăţi şi articole relevante pentru proiect pe pagina de 

facebook; 
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 Au fost derulate urmatoarele proceduri de achizţie publică: 

 Achiziţie „Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize (Servicii 

consultanţă prognoză, Servicii consultanţă bază de date, Servicii consultanţă 

self-service)” – Contract nr. 16018/23.07.2014; 

 Achiziţie „Servicii organizare cursuri” – Contract nr. 17588/11.08.2014; 

 Achiziţie „Servicii de tipărire şi livrare (suport de curs)” – Contract nr. 

84/18.08.2014; 

 Achiziţie „Închiriere de autoturisme particulare cu şofer” – Contract nr. 

133/26.08.2014; 
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 În cadrul activităţii de informare şi publicitate (implementarea campaniei de 

informare pentru promovarea serviciilor de ocupare), au fost produse materiale 

de informare şi promoţionale ale proiectului. 

Materialele informative tipărite au un rol deosebit în comunicare deoarece sunt 

adevărate surse de educare şi informare cu care subiectul poate interacţiona o 

perioadă oricât de lungă, spre deosebire de TV sau comunicarea directă care 

este limitată ca timp. În aceste materiale publicul poate găsi atât informaţii 

detaliate despre proiectul „SPO LOCAL – DIRECT ACCESIBIL”, cât şi informaţii 

generale despre Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007-2013.  
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Astfel, pornind de la conceptul grafic al proiectului, în luna iulie au fost produse 

materialele de informare: broşuri de informare, pliante, afișe şi mape, iar în 

luna august au fost realizate materialele promoţionale: seturi de pix şi stilou, 

memory stickuri, block notesuri, geanţi de conferințp, umbrele, calendare şi 

DVD-uri.  
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 A fost realizată analiza nevoii de publicitate din cadrul proiectului, a fost 

elaborată o propunere a metodologiei de organizare a evenimentelor de 

diseminare locală şi a fost elaborat un calendar de derulare a evenimentelor 

de diseminare locală; 

 Pentru buna desfăşurare a activtăţilor din cadrul proiectului, a fost realizată o 

analiză a necesarului de producţie privind suporturile de cursuri organizate în 

cadrul proiectului şi au fost propunse specificaţiile tehnice pentru multiplicarea 

acestora; 

 Coordonarea promovării serviciilor de ocupare locale a fost asigurată prin 

actualizarea planurilor de acţiune privind promovarea serviciilor şi prin 

monitorizarea derularii activităţii de către operatorii de arhivare, verificarea 

dosarelor şi elaborarea raportului de monitorizare; 

 Cu privire la dezvoltarea de mecanisme pentru consolidarea capacităţii de 

analiză şi prognoză privind piaţa muncii locale, a fost continuat studiul pentru 

identificarea cererilor de locuri de muncă de pe piaţă. Ca urmare a acţiunilor 

de identificare a acestora, au fost realizate urmatoarele: 

 Analiza numărului 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 continuate acţiunile privind realizarea următoarelor 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; 
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 A fost continuată 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 celor 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. 

Activitatea care se derulează timp de 10 luni se află în luna a treia de 

desfăşurare şi va contribui la dezvoltarea şi implementarea acţiunilor 

inovatoare menite să vină în sprijinul modernizării serviciului public din cele 

patru judeţe. 

În cele trei luni, au fost arhivate aproximativ 51.000 de dosare. Se estimează 

ca la final 80% din arhivă să fie transpusă în format electronic; 
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 Pentru dezvoltarea serviciilor de „self-service”,  au fost continuate procedurile 

de realizare şi lansare a unui set de instrumente electronicede acest tip, care 

vor asigura următoarele servicii: informare şi consiliere profesională online, 

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; 

 Prin intermediul acestei activităţi, în timpul proiectului vor fi implementate 

următoarele activităţi: 

 Dezvoltare servicii de informare şi consiliere profesională online, care va 

permite: furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor; 

metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă – model CV, model scrisoare 

intenţie; consultarea facilităţilor pentru stimularea ocupării; consultanţă 

legislativă piaţa muncii; forum de consultaţii şi discuţii;  

 Integrare servicii de medierea electronică a muncii online, activitate ce va 

permite: accesarea locurilor de muncă vacante la nivel de judeţ/naţional; 

accesarea de locuri de muncă vacante – EURES; depunerea documentelor de 

înscriere la Bursa Locurilor de Muncă; primirea prin intermediul poştei 

electronice a informaţiilor privind piaţa muncii, în funcţie de calificarea avută; 

 Dezvoltare componentă ce facilitează accesul online la propriul dosar, ce va 

permite: posibilitatea de a vizualiza copia propriului dosar, programările la viză, 

planul de mediere propriu, eventualele debite; transmiterea online de 

documente care să completeze/actualizeze dosarul propriu de somaj;  
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 Dezvoltare componentă pentru recrutarea online a angajaţilor, ce va permite: 

depunerea locurilor vacante; comunicarea participării la Bursa Locurilor de 

Muncă; interogarea pentru identificarea persoanelor în cautare loc de munca 

şi a absolvenţilor de programe de formare profesională; 

 Dezvoltare componentă pentru acces online la propriul dosar şi la documente 

relevante pentru activitatea firmei, ce va permite: comunicarea declaraţiei de 

somaj; extragerea stagiilor de cotizare pentru angajaţi; extragerea raportului 

asupra declaraţiilor depuse; consultarea debitorilor persoanelor juridice; 

consultanţa legislativă aferentă pieţei muncii; accesul la modulul statistic al 

ocupării; accesul la forumul pentru consultaţii şi discuţii;  

 Implementare pilot a modulului de comunicare prin SMS, ce va permite: 

comunicarea informaţiilor de interes în mod direct pe telefonul mobil de 

contact al beneficiarilor; interacţiunea via SMS pentru anumite informaţii, pe 

baza utilizării unor maşini virtuale de răspuns; aspecte privind statusul unor 

dosare aflate în procesare; aspecte privind convocările la anumite acţiuni 

comune sau de interes; oferte de locuri de muncă transmise în mod direct prin 

SMS; 
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 Instruire privind utilizarea TIC ca suport pentru self-service în folosul 

beneficiarilor serviciilor AJOFM, în cadrul căreia se va furniza pe lângă 

componenta tehnică self-service şi două cursuri:  

• Curs specializat pentru self-service la care va participa doar grupul ţintă 

aferent celor patru parteneri AJOFM din proiect; 

• Curs „Utilizarea TIC ca suport pentru self-service” ce are caracter general şi 

este potrivit pentru oricare din membrii grupului ţintă al proiectului, indiferent 

de AJOFM-ul de provenienţă. Rolul acestui curs cu caracter general este de a 

pregăti contextul resurselor umane pentru o trecere facilă şi proactiva la 

servicii de tip self-service la nivelul oricărui AJOFM participant la proiect; 

 Studii privind TIC şi self-service la nivel AJOFM, activitate în cadrul căreia vor fi 

realizate două studii suplimentare faţă de cele trei prevazute iniţial. Rolul 

acestor studii este de a reliefa contextul tehnic şi metodologic privitor la self-

service la nivelul fiecărui AJOFM care va face obiectul studiilor. Cele două 

studii suplimentare planificate sunt: „Studiu privind utilizarea TIC la nivelul 

AJOFM” şi „Evaluarea nivelului de conştientizare al oportunităţilor privind self-

service la nivel AJOFM”; 
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 Referitor la certificarea ISO privind managementul calităţii şi extinderea 

sistemului de management al calităţii celor patru SPO din proiect, aceasta se 

realizează prin crearea de proceduri de funcţionare privind serviciile furnizate 

clienţilor SPO, formarea personalului şi sprijinirea procedurilor de acreditare a 

calităţii. Acţiunile întreprinse vor urmări atingerea următoarelor rezultate 

prevăzute în cadrul proiectului: 

 Elaborarea unor noi proceduri de lucru în cadrul SPO; 

 Revizuirea procedurilor curente de lucru a SPO; 

 Revizuirea serviciilor oferite în cadrul SPO; 

 Certificarea celor patru SPO judeţene pentru managementul calităţii; 

 Elaborarea/revizuirea procedurilor de lucru care să cuprindă noile servicii 

oferite de SPO; 

Pentru implementarea activităţii s-a desfăşurat cursul de Manager al 

Sistemelor de Management al Calităţii, în urma căruia agenţiile care sunt deja 

certificate pe activităţile curente ale agenţiei îşi vor extinde sistemul 

managementului calităţii, vor revizui provedurile curente de lucru şi serviciile 

oferite (organigramele, fişele de post, atribuţiile şi departamentele de lucru)  

prin introducerea noilor servicii realizate prin activităţile proiectului, obţinând o 

nouă certificare a managementului calităţii, iar agenţiile care nu sunt 

certificate se vor certifica atât pe activităţile agenţiei, cât şi pe cele ale 

proiectului elaborând proceduri de lucru conforme. 
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NOUTĂŢI 

Desfăşurarea cursului de „Manager al Sistemelor de 

Management al Calităţii” (SMC) 

 

În perioada 19-24 august 2014, s-a derulat cursul de „Manager al Sistemelor de 

Management al Calităţii”, în cadrul activităţii 6 – Extinderea sistemului 

managementului calităţii.  

La curs au participat 25 de cursanţi, personal din cadrul celor patru SPO partenere 

care fac parte din grupul ţintă al proiectului, iar susţinerea examenului a avut loc 

pe 24 august 2014, la Costineşti. 
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Cursul şi-a propus educarea, instruirea şi motivarea pentru calitate, contribuind la 

îndeplinirea unuia dintre obiectivele proiectului, respectiv extinderea sistemului de 

management al calităţii celor patru SPO, prin crearea de proceduri de funcţionare 

privind serviciile furnizate clienţilor, formarea personalului şi sprijinirea procedurilor 

de acreditare a calităţii. Obiectivele propuse a fi atinse la finalul cursului au fost 

următoarele: 

 Educarea, instruirea şi motivarea pentru calitate a personalului; 

 Evaluarea furnizorilor; 

 Îmbunătăţirea propriei pregătiri profesionale; 

 Menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului calităţii; 

 Stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu clienţii şi furnizorii în scopul asigurării 

calităţii; 
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 Tratarea neconformităţilor şi stabilirea măsurilor corective implementare; 

 Asigurarea şi implementarea tehnicilor, metodelor şi instrumentelor specifice 

managementului calităţii; 

 Elaborarea şi implementarea tehnicilor şi metodelor de asigurare asistată de 

calculator a calităţii; 

 Implementarea sistemului calităţii; 

 Planificarea şi elaborarea politicii în domeniul calităţii; 

 Implementarea politicii în domeniul calităţii; 

 Organizarea funcţiunii „calitate”; 

 Verificarea, elaborarea şi urmărirea programelor de audit; 

 Monitorizarea efectuării inspecţiilor şi încercărilor. 
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Prin derularea cursului, proiectul şi-a propus să clarifice cursanţilor ce înseamnă 

sistemul de management al calităţii şi care este importanţa acestuia într-o 

organizaţie.  

Adoptarea unui sistem de management al calității ar tebui să fie o decizie 

startegică a unei organizații. Proiectarea și implementarea unui sistem de 

management al calității al unei organizații sunt influențate de necesități diferite, de 

obiective specifice, de produsele pe cale le furnizează, de procesele utilizate și de 

mărimea și structura organizației. 

Prin acest standard internațional nu se intenționează impunerea unei uniformizări 

a structurii sistemelor de management al calității sau uniformizarea documentației. 

Acest standard poate fi utilizat de părți interne și externe, inclusiv de organismele 

de certificare, pentru a evalua capabilitatea organizației de a satisface cerințele 

clientului și cerințele proprii organizații. 

 

23 



 Principalele avantaje ale implementării unui SMC sunt: 

 o mai bună relaţie cu clienţii şi cu furnizorii de materiale şi servicii; 

 o mai bună proiectare a produselor; 

 reducerea neconformităţilor în fabricaţie, a rebuturilor şi reclamaţiilor clienţilor; 

 calitate îmbunătăţită a produselor; 

 utilizarea eficientă a personalului şi a infrastructurii organizaţiei prin creşterea 

productivităţii; 

 eliminarea disfuncţionalităţilor în producţie şi a atmosferei de lucru; 

 obţinerea constientizării calităţii şi a unei satisfacţii mai mari a muncii printre 

angajaţi, creînd astfel un cult al calităţii la nivelul organizaţiei; 

 creşterea gradului de încredere şi al satisfacţiei clienţilor; 

 îmbunătăţirea imaginii organizaţiei şi a credibilităţii pe piaţa internă şi externă 

ceea ce este esenţial pentru succesul în afaceri al organizaţiei. 
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Avantajele ISO 9001:  

 păstrarea poziției de piață; 

 cucerirea a noi nise de piață;  

 îmbunătățirea imaginii organizației; 

 creșterea încrederii clienților și furnizorilor în serviciile și produsele oferite;  

 certificarea în faţa clienților că societatea funcționează pe baza unui sistem de 

 calitate recunoscut internațional;  

 crearea cadrului pentru îmbunătățirea continuă; 

 îndeplinirea condițiilor de participare la licitații. 
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La finalul cursului, împreună cu cei 25 de cursanţi au fost stabilite responsabilități 

ale responsabilului de calitate astfel: 

 este investit cu autoritatea necesara implementării, evaluării şi menținerii 

sistemului calității; 

 se asigură în permanență că procesele necesare sistemului de management 

al calității (SMC) sunt stabilite, implementate şi menținute; 

 raporteaza managementului de la cel mai înalt nivel despre funcționarea 

SMC şi despre orice necesitate de îmbunătățire; 

 urmăreşte evoluția SMC; 

 elaborează programul de audit intern, rapoartele de audit, înregistrările 

referitoare la acțiunile corective şi preventive; 

 participă la analizele SMC, efectuate de management şi asigură secretariatul; 

 prezintă rapoarte de management al calității, rapoarte de audit și 

neconformitățile în funcționarea și implementarea sistemului; 

26 



 propune acțiuni corective şi preventive şi verifică aplicarea acestora; 

 asigură difuzarea documentelor SMC; 

 difuzează controlat documentele SMC; 

 identifică și înregistrează problemele de calitate; 

 centralizează şi ține evidența reclamațiilor de la clienți; 

 participă la evaluarea furnizorilor; 

 participă la analizele comenzilor/contractelor, când este solicitat; 
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 identifică și stabilește nevoile de instruire pe linie de management al calității; 

 avizează instrucțiunile de execuţie și inspecție; 

 elaborează, gestionează și actualizează manualul calității după cum este 

stabilit; 

 elaborează (participă la) și actualizează procedurile/instrucțiunile; 

 verifică cu ajutorul auditurilor interne, dacă SMC trebuie îmbunătățit, dacă 

măsurile luate sunt eficiente și dacă se respectă de către toți colaboratorii; 

 identifică neconformitățile existente și stabilește, de comun acord cu cei 

auditați, acțiunile corective care se impun. 
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Concluzii 

Un Sistem de Management al Calităţii vizează pe langă identificarea tuturor 

sarcinilor legate de calitatea produselor, distribuirea responsabilităţilor, stabilirea 

relaţiilor de colaborare. 

De asemenea, are ca scop stabilirea mecanismelor pentru integrarea tuturor 

funcţiilor într-un sistem integrat. Orice SMC trebuie să fie transparent în aşa fel 

încât atât personalul propriu, cât şi furnizorii şi clienţii săi să înţeleagă clar cum 

intenţionează societatea să se asigure că produsele livrate vor satisface cerinţele 

clienţilor. 

Globalizarea în continuă creştere a comerţului şi aderarea României la Uniunea 

Europeană fac ca un Sistem de Management al Calităţii să fie esenţial pentru orice 

organizaţiei. Un astfel de sistem face posibil ca organizaţiile să asigure dovada 

obiectivă a funcţionării unui SMC care le-ar înlesni îndeplinirea tuturor cerinţelor 

clienţilor precum şi a celor de reglementare. 

Implementarea unui SMC inspiră încrederea clienţilor în situaţii contractuale. Este, 

de asemenea, de o inestimabilă valoare pentru toate organizaţiile pentru că 

transformă sistemele aleatoare ale controlului calităţii în sisteme organizate care 

pot asigura avantaje competitive organizaţiilor prin combinarea unei calităţii 

ridicate cu aspecte legate de continua îmbunataţire a organizaţiei şi creşterea 

perfomanţelor generale. 

Un număr tot mai mare de organizaţii nu numai că implementează Sisteme de 

Management al Calităţii în propriile societăţi, dar şi insistă ca principalii lor furnizori 

de materiale şi servicii să aibă Sisteme de Management al Calităţii implementate şi 

certificate. 
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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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