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PROIECTUL
„SPO LOCAL – DIRECT ACCESIBIL”
PE SCURT
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 lor 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.
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FINANŢAREA PROIECTULUI
Proiectul „SPO LOCAL – DIRECT ACCESIBIL” este cofinanţat din
Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 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.

www.directspo.ro
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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 este îmbunătăţirea
performanţelor angajaţilor.
Schimbările rapide pe piaţa muncii presupun o
continuă adaptare a activităţii, motiv pentru care
agenţia judeţeană are o preocupare permanentă
de îmbunătăţire a performanţelor 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.
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PARTENERII PROIECTULUI

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, Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice. 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 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.
AGENŢIA JUDEŢEANĂ
PENTRU OCUPAREA
FORŢEI DE MUNCĂ
CĂLĂRAȘI

Călăraşi, Str. 13 Decembrie nr. 12
Cod poştal 910014, jud. Călăraşi

AGENŢIA JUDEŢEANĂ
PENTRU OCUPAREA
FORŢEI DE MUNCĂ
GIURGIU

Giurgiu, Str. Bucureşti, Bl. 202/5D mezanin,
jud. Giurgiu

MEDIA ONE
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.

AGENŢIA JUDEŢEANĂ
PENTRU OCUPAREA
FORŢEI DE MUNCĂ
TELEORMAN

Alexandria, Str. Dunarii nr. 1
Cod poştal 140002, jud. Teleorman

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.
Bucureşti, Str. Mavrogheni nr. 1, sector 3
Cod poştal 030181

