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PARTENERII 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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FINANŢAREA PROIECTULUI

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.
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OBIECTIV

Îmbunătăţirea şi diversificarea tipurilor de servicii furnizate cetăţenilor şi
instituţiilor, atât prin simplificarea accesului la serviciile oferite şi fluidizarea
schimbului de informaţii şi documente, cât şi prin accesul la informaţiile cuprinse
în documente. Proiectul vizează Serviciile Publice de Ocupare (SPO) de la nivel
judeţean. Prin atingerea acestui obiectiv general, instituţiile judeţene 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; schimbul de date între structurile SPO; modalităţi
alternative de abordare a serviciilor SPO.
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CONTEXT

Proiectul a pornit de la necesitatea creşterii calităţii, eficienţei şi transparenţei
serviciilor furnizate de Serviciul Public de Ocupare – prin oferirea unei
alternative în accesarea acestora, 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. 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.
Proiectul 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 structură de serviciu de tip „self-service” –
constă în utilarea şi modernizarea SPO pentru a oferi posibilitatea
persoanelor în căutarea 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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STATUS ACTIVITĂŢI

Au fost continuate activităţile proiectului şi au fost realizate următoarele:
 A fost depusă Notificarea nr. 4 înregistrată la M.M.F.P.S.P.V-OIPOSDRU cu nr.
509 /25.09.2014
 Au fost actualizate documente 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
 Au fost lansate următoarele proceduri de achiziţie publică după cum
urmează:
 Achiziţie servicii campanie integrată de conştientizare
 Achiziţie servicii dezvoltare programe informatice şi
furnizare echipamente informatice
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Pentru promovarea activităţilor proiectului, în cadrul activităţii de informare şi
publicitate, în luna septembrie a fost lansată achiziţia pentru campania integrată
de conștientizare a proiectului (producție și difuzare spot radio și TV, campanie
webbanere, comunicate de presă). Publicitatea este un sistem de comunicare şi de
difuzare care implică uneori toate canalele mediatice, aplicând o serie de tehnici
specifice pentru crearea vizibilităţii şi notorietăţii unui produs, serviciu, informaţie,
proiect, companie, instituţie etc.
Având în vedere că proiectul are o identitate vizuală clară, utilizată în toate
materialele realizate, pentru a avea o linie unitară în comunicarea către public,
campania de comunicare a proiectului „SPO LOCAL – DIRECT ACCESIBIL”va urmări
direcţiile principale ale conceptului creativ elaborat.
Este important de ştiut că toată campania de promovare a proiectului este gândită
sub umbrelă dezideratului european de transparenţă a iniţiativelor finanţate prin
fonduri UE. Totodată, rezumând proiectul „SPO LOCAL – DIRECT ACCESIBIL”, putem
spune că obiectivul iniţiatorilor acestui demers este îmbunătăţirea relaţiei dintre
SPO şi beneficiarii serviciilor sale. Adică, apropierea instituţiei Serviciului Public de
Ocupare de oamenii pe care îi sprijină.
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În contextul mediatic din România frământat de suspiciuni publice şi ştiri negative,
transparenţa este un atribut definitoriu pe care dorim să îl scoatem în evidenţă.
Enunţat simplu, obiectivul proiectului este următorul: „Îmbunătăţirea şi
diversificarea tipurilor de servicii furnizate cetăţenilor şi instituţiilor prin
simplificarea accesului la serviciile oferite. Fluidizarea schimbului de informaţii şi
documente şi facilitarea accesului la informaţiile cuprinse în documente.“
Dezideratul european în promovarea proiectelor europene şi obiectivul ţintă al
acestui proiect au un punct comun: TRANSPARENŢA. Acest important element a
generat conceptul campaniei de promovare:

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.

Esenţializat: CLAR, ACCESIBIL, TRANSPARENT – DRUMUL DE
LA CETĂŢEAN SPRE UN INSTITUT EFICIENT
Acest concept se va reflecta şi în materialele audio-video ce urmează a fi elaborate
în proiect. Mesajul campaniei va avea în vedere aducerea la cunoştinţa cetăţenilor
existenţa şi implementarea proiectului, ținând cont de natură și complexitatea
proiectului, aria de acoperire, publicul țintă vizat.
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Componentele campaniei de
conştientizare:

Campanie TV şi radio
Vor fi realizate şi difuzate un spot TV şi unul radio, care vor urmări conceptul unitar
şi vor respecta liniile creative propuse în celelalte materiale de comunicare deja
realizate. Acestea vor fi difuzate timp de trei luni, în intervalul octombrie 2014 iunie 2015. Spotul TV va fi difuzat pe cel puţin o staţie generalistă din top 5 la nivel
naţional şi pe cel puţin patru staţii cu acoperire regională/locală , cu acoperire în
zonele de derulare a proiectului. Spotul radio va fi difuzat pe cel puţin o staţie
naţională şi cel puţin patru staţii cu acoperire regională/locală, cu acoperire în
zonele de derulare a proiectului.

Campanie online
Campania de webbannere va avea o durată de trei luni, în intervalul octombrie
2014 - iunie 2015, concomitent cu campania radio-TV şi va urmări conceptul unitar
al celorlalte materiale de comunicare realizate. Este vorba despre o campanie
online la nivel naţional, care va însuma minim 15 milioane de afişări pe un mix de
minim 10 site-uri cu mare trafic și relevanță față de natura proiectului.
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Componentele campaniei de
conştientizare:

Campanie în presa scrisă
Vor fi publicate şase comunicate de presă , în momente distincte stabilite în
funcţie de nevoile de promovare, în intervalul octombrie 2014 - iunie 2015, în
publicaţii naţionale, locale sau regionale.
Spoturile TV şi radio, machetele în presă şi web bannerele au în vedere în principal
transmiterea mesajului general al proiectului – informarea publicului privind faptul
că se implementează proiectul „SPO LOCAL – DIRECT ACCESIBIL”.
A fost realizată analiză a nevoii de publicitate din cadrul proiectului şi a fost
elaborată o propunere a metodologiei de organizare a evenimentelor de
diseminare locală şi a fost elaborat şi un calendar de derulare a evenimentelor de
diseminare locală
Pentru bună desfăşurare a activităţilor din cadrul proiectului, a fost realizată o
analiză a necesarului de producţie privind suporturile de cursuri organizate în
cadrul proiectului şi propunere specificaţii tehnice multiplicare suporturi de curs
Coordonarea promovării serviciilor de ocupare locale a fost asigurată prin
actualizarea planurilor de acţiune privind promovarea serviciilor şi prin
monitorizarea derulării activităţii de către operatorii de arhivare, verificarea
dosarelor şi elaborarea raportului de monitorizare.
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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
cererilor de locuri de muncă de pe piaţă a fost realizate următoarele:
 Analiza numărului de şomeri şi a ratei şomajului în anul 2013
 Analiza ocupaţiilor cu cel mai mare număr de şomeri
În ceea ce priveşte dezvoltarea unor instrumente aplicaţii informatice tip bază au
fost continuate acţiuni 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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Activitatea privind realizarea ghidurilor prevăzute în cadrul proiectului a fost
subcontractată prin lansarea anunţului de achiziţie publică Servicii privind studii
de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize (servicii consultanţă prognoză,
servicii consultanţă bază de date, servicii consultanţă self-service), din data de
10.06.2014.
Conform documentaţiei de atribuire a contractului de servicii, activitatea de
consultanţă şi elaborare ghiduri presupune următoarele etape:

PROGNOZA pieţii muncii
Este procesul de prognozare a schimbărilor care au loc în structura forţei de muncă
şi extinderea cunoştinţelor asupra acestui domeniu.
Pot fi evidenţiate următoarele aspecte importante în prognoza:
evaluarea cererii pe piaţa economică a produselor şi serviciilor;
investiţii pentru dezvoltarea activităţii;
evoluţia cererii de angajaţi;
situaţia privind disponibilizarea angajaţilor;
crearea locurilor noi de muncă;
lipsa forţei de muncă;
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Datele obţinute din prognoza oferă informaţii generale despre principalele
tendinţe de pe piaţa forţei de muncă, cum ar fi:
structura ocupării forţei de munca pe activităţi;
crearea locurilor noi de muncă;
motivele deficitului forţei de muncă;
agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în raport cu programele
de formare profesională;
Prognoza oferă informaţii generale despre principalele tendinţe de pe piaţa
forţei de munca: evaluarea schimbărilor ce vor avea loc pe piaţa muncii;
structura ocupării forţei de munca pe activităţi; crearea locurilor de muncă şi
deficitul forţei de muncă; cooperarea angajatorilor cu agenţiile pentru ocuparea
forţei de munca prin programe de formare profesională; sursa de informare a
absolvenţilor liceelor şi gimnaziilor la alegerea profesiei; instrument de
marketing al pieţei muncii, planificarea activităţii agenţiei şi structurilor sale
teritoriale, identificarea numărului de şomeri ce urmează a fi îndreptaţi la
cursuri de formare profesională în corelare cu necesitatea pieţei muncii.
Prognoza pieţei muncii se elaborează pentru necesitatea de a obţine
indicatori calitativi şi cantitativi ai pieţei forţei de muncă. Aceasta furnizează
date esenţiale asupra posibilităţilor de corelare şi structurare a ofertei forţei de
muncă.
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BAZA DE DATE pentru ARHIVARE / ARHIVARE
În România domeniul arhivarii electronice este reglementat prin ordin MCSI
493/2009 privind normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr.
135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică.
Definiţia unor termeni aferenţi arhivarii electronice: 1. sistem de administrare a
documentelor electronice - aplicaţie informatică destinată recepţiei, clasării,
utilizării şi selecţionării documentelor în formă electronică; 2. evidentă de auditare
- ansamblu de informaţii privind operaţiuni sau orice alte activităţi care au afectat
sau au modificat documentul, culese cu suficiente detalii astfel încât să permită
reconstituirea unei activităţi anterioare; 3. nomenclator arhivistic - lista structurata
alcătuită din schema de clasare, termenele de păstrare corespunzătoare
categoriilor de documente din schema de clasare şi acţiunile de dispoziţie asupra
documentelor dintr-un sistem de administrare a documentelor electronice.
Activităţile de arhivare electronică se realizează cu respectarea dispoziţiilor Legii
nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare
Conform normelor naţionale în domeniu, exista un conţinut minimal al structurii
registrului arhivei electronice:
 Date privind beneficiarul: nume şi prenume/denumire; adresa; cod.
 Date referitoare la documentele stocate: forma utilizată; cuvinte-cheie
necesare identificării documentului în formă electronică (tag); politica de
acces la documentele arhivate; dimensiunea documentului arhivat; data
introducerii în arhivă; data expirării perioadei de arhivare.
Arhivarea electronică a documentelor este procesul de prelucrare şi gestionare a
datelor prin mutare pe un dispozitiv de stocare a datelor separat, în scopul stocării
pe termen lung. Baza de date pentru arhivare este constituită din date importante
şi necesare ca referinţă pentru viitor precum şi date ce trebuie să fie păstrate
conform reglementărilor.
Bazele de date de arhivare sunt indexate şi prezintă posibilităţi de căutare, astfel
încât fişierele sau părţi de fişiere pot fi uşor de localizat, accesat şi recuperat.
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Servicii de tip „SELF SERVICE”
Sunt acele servicii oferite de un operator public său privat, prin care oferă
posibilitatea efectuării mai multor operaţiuni beneficiarilor/clienţilor de servicii.
Modalitatea prin care se efectuează aceste servicii, este aproape
independenta/transparenta în raport cu furnizorul de servicii în sine şi este
aproape total dependenta de acţiunile beneficiarului serviciilor. Un astfel de
serviciu permite personalizarea unor opţiuni şi fluxuri de lucru funcţie de
obişnuinţele şi preferinţele fiecărui utilizator în parte.
În general la baza oferirii de servicii self-service stau platformele informatice şi
dispozitivele hardware aferente acestora (infochioscuri, terminale, etc).
Elemente de tip self-service pe care un AJOFM le-ar putea oferi cetăţenilor:
 consultarea locurilor de muncă vacante în ţara şi străinătate aflate în
baza de date a AJOFM;
 identificarea de informaţii despre cursurile de formare profesională şi
calificare derulate de o Agenţie;
 documente necesare diverselor operaţiuni;
 furnizare de informaţii în regim de autoservire cu privire la
oportunităţile de orientare, formare, dezvoltare profesională şi
integrare socio-profesională pe piaţa muncii a persoanelor aflate în
căutarea unui loc de muncă;
 viza electronica prin interacţiune electronică cu un dispozitiv şi nu
prin apelarea la un funcţionar la ghişeu;

Serviciile de self-service sunt o direcţie actuală în domeniul ocupării/forţei de
muncă, în toată Europa, în baza faptului că utilizatorii pe scară largă au acces
la Internet şi la dispozitive inteligente pentru preluarea diverselor date şi
informaţii şi pentru transmiterea de feedback electronic.
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A fost continuată una dintre principalele activităţi ale proiectului „SPO LOCALDIRECT 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 baza de date şi arhivarea
dosarelor în format electronic în această bază, care să faciliteze accesul online al
beneficiarilor la propriul dosar. Activitatea care se va derula timp de 10 luni, se află
în luna a 3-a de implementare şi va contribui la dezvoltarea şi implementarea
acţiunilor inovatoare menite să vină în sprijinul modernizării serviciului public din
cele patru judeţe. În cele 3 luni de implementare au fost arhivate aproximativ un
număr de 69.000 de dosare. Se estimează că 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 electronice tip self-service, care vor
asigura următoarele 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.
Prin intermediul activităţii A5, în timpul proiectului vor fi implementate următoarele
activităţi după cum urmează:
 Dezvoltare servicii de Informare şi consiliere profesională online: va permite:
furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor; metode şi
tehnici căutare loc de munca – model CV, model scrisoare intenţie;
consultarea facilitaţilor pentru stimularea ocupării; consultanta legislativă
pieta muncii; forum de consultaţii şi discuţii;
 Integrare servicii de medierea electronică a muncii online: activitate ce va
permite: accesare locuri de munca vacante la judeţ/naţional; accesarea de
locuri de munca vacante – EURES; depunere documente înscrierea la Bursa
Locurilor de Muncă; primirea prin intermediul postei electronice a informaţiilor
privind piaţa muncii, în funcţie de calificarea avută;
 Dezvoltare componenta ce facilitează accesul online la propriul dosar: 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 şomaj;
 Dezvoltare componenta pentru recrutarea online a angajaţilor: va permite:
depunerea locurilor vacante; comunică participarea la Bursa Locurilor de
Muncă; interogarea pentru identificarea persoanelor în căutare loc de muncă
şi a absolvenţilor de programe de formare profesională;
 Dezvoltare componenta pentru acces online la propriul dosar şi la documente
relevante pentru activitatea firmei: va permite : comunicarea declaraţiei de
şomaj; extragerea stagiilor de cotizare pentru angajaţi; extragere raport asupra
declaraţiilor depuse; consultare debitori persoane juridice; consultanta
legislativă aferenta pieţei muncii; acces la modulul statistic al ocupării; acces
la forumul pentru consultaţii şi discuţii;
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 Implementare pilot modul comunicare prin SMS: 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 munca transmise în mod direct
prin SMS.
 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 2 cursuri:
 Curs specializat pentru self-service la care vor participa doar grup tinta
aferent celor 4 parteneri AJOFM din proiect
 Curs “Utilizarea TIC ca suport pentru self-service” ce are caracter general şi
care este potrivit pentru oricare din membri grupului ţintă al proiectului,
indiferent de AJOFM-ul de provenienţa. 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; În cadrul acestei activităţii vor
fi realizate 2 studii suplimentare faţă de cele 3 iniţial prevăzute. 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 2 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 a celor 4 SPO-uri din proiect 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
 Revizuire proceduri curente de lucru a SPO
 Revizuire servicii oferite în cadrul SPO
 4 SPO judeţene certificate pt 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 procedurile 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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Finalizarea celor 3 ghiduri ale proiectului: Ghid metodologic privind stocarea şi
controlul documentelor (arhivare) – structură generală; Ghid metodologic privind
consolidarea capacităţii de prognoza – structură generală; Ghid metodologic
privind implementarea serviciilor de tip „self-service”

NOUTĂȚI
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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
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