BULETIN PERIODIC DE INFORMARE
NR. 5

1

CUPRINS
PARTENERII PROIECTULUI
FINANŢAREA PROIECTULUI
OBIECTIV
UN PROIECT PLECAT ÎN URMA UNEI NEVOI
PREZENTAREA PE SCURT A PROIECTULUI
ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI
STATUS ACTIVITĂŢI
NOUTĂŢI

2

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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PARTENERII PROIECTULUI
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 din 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:
 “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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PARTENERII PROIECTULUI
AJOFM Călărași
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 6 comunităţi rurale, instrument de încurajare a
ocupării forţei de muncă în domenii non agricole
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.”

5

5

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 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”
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PARTENERII PROIECTULUI
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.
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-SiguranţăAcces 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;
„SPUNE - SPO 82/2020, Servicii Publice Unitare, Necesare și
Eficiente” – partener.
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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, 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; va facilita schimbul de date între structurile SPO; va
oferi modalităţi alternative de abordare a serviciilor SPO.
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UN PROIECT PLECAT ÎN URMA UNEI NEVOI

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.
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.
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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.

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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PREZENTAREA PE SCURT A PROIECTULUI

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.
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ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

A1. Management proiect:
1.1. Coordonare proiect
1.2. Monitorizare/raportare tehnică/financiară
1.3. Audit extern
1.4. Arhivarea documentelor
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{…}

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

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)
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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ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

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

15
15

STATUS ACTIVITĂȚI

Au fost continuate activităţile proiectului şi au fost realizate următoarele:

 În luna februarie a fost depusă cererea de rambursare nr. 5, aferentă
perioadei de raportare 01.11.2014 – 23.01.2015.
 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 următoarele proceduri de achiziţie publică după cum
urmează:
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STATUS ACTIVITĂŢI

 Au fost realizate următoarele proceduri de achiziţie publică după cum
urmează:
 A fost finalizată procedura de achiziţie pentru "Servicii dezvoltare
programe informatice şi furnizare echipamente informatice" care a
fost lansată în luna octombrie 2014. În data de 22.01.2015 a fost
semnat contractul pentru livrarea, instalarea și intretinerea soluţiei
tehnice din cadrul acestui proiect. Contractul a intrat în vigoare pe
data de 02.02.2015. Soluția achizitionată în cadrul proiectului are în
vedere servicii de dezvoltare programe informatice, furnizare
echipamente informatice în vederea implementării activităţilor
specifice menţionate în cererea de finanţare, oferirea de instruire
specifică în vederea implementării şi utilizării programelor
informatice la nivelul agenţiilor judeţene de ocupare a forţei de
muncă. Prima etapa a contractului este cea de realizare a analizri, în
cadrul căreia au fost identificate cerinţele partenerilor implicați,
fluxurile de lucru, aceste informaţii fiind necesare pentru
configurarea aplicaţiei;
Ulterior, au fost elaborate procedura de arhivare şi un ghid
metodologic privind stocarea şi controlul documentelor (arhivarea) şi
a început dezvoltarea aplicaţiilor informatice aferente.
 A fost aprobat spotul TV produs de furnizorul de servicii campanie integrată
de conștientizare.
 A fost demarată compania media după cum urmează:
 Campania TV (perioada desfăşurare februarie - mai 2015): au fost
realizate 450 de difuzari pe patru staţii locale astfel: judeţul Argeş Absolut TV, judeţul Teleorman - Media Sud TV, judeţul Giurgiu Valahia TV, judeţul Prahova - Wyl TV şi o staţie naţională - România
TV;
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STATUS ACTIVITĂŢI

 Campania radio (perioada desfăşurare februarie - mai 2015): au fost
realizate 501 difuzari pe 4 staţii locale astfel: judeţul Argeş - Galaxy
FM Piteşti, judeţul Teleorman - Galaxy FM Alexandria, judeţul Călăraşi
- Voces Campi FM, judeţul Prahova- Radio Wyl şi o staţie naţională Radio National FM.
 A fost realizată monitorizarea campaniei media pe baza informatiilor primite
din partea furnizorului servicii campanie.
 A fost elaborat conținutul pentru webbanner promovare proiect, în vederea
derulării campaniei online, estimată a de desfăşura începând cu luna aprilie
2015.
 A fost actualizată imaginea şi conţinutul paginii de facebook a proiectului cu
articole referitoare la domeniul proiectului.
 A fost elaborată o propunere de mesaj de promovare online a beneficiilor
aduse angajatorilor prin proiect.
 Au fost elaborate ştiri privind piaţa muncii pentru sectiunea "Noutăţi" a
website-ului proiectului.
 Au fost actualizate informațiile în cadrul secțiunii "Stadiul derulării
activităţilor" website proiect.
 A fost actualizată galeriea foto website proiect.
 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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STATUS ACTIVITĂŢI

 În ceea ce privește dezvoltarea de mecanisme pentru consolidarea
capacitatii de prognoză, au fost demarate activitățile de pregătire în vederea
instruirii personalului SPO în utilizarea metodologiei, a mecanismului și a
componentei informatice pentru prognoza. În cadrul acestei activități se va
realiza un program de instruire in utilizarea metodologiei, a mecanismului şi
a componentei informatice pentru prognoză pentru un număr de 25 de
persoane.
 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
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 va derula timp de 10 luni se află în luna a 9-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 cadrul
activităţii de arhivare în perioada ianuarie - februarie 2015 au fost arhivate
un număr total de 28.808 dosare repartizate în cele 4 județe astfel:
 Argeş - 6.389
 Teleorman - 10.000
 Giurgiu - 4.016
 Călăraşi - 8.403
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STATUS ACTIVITĂŢI

 În cele nouă luni de implementare, au fost arhivate aproximativ un număr de
147.000 de dosare. Se estimează că la final 80% din arhivă să fie transpusă
în format electronic. Se preconizează ca arhivarea electronică a dosarelor să
înceapă în luna martie 2015 și se pregătește prelungirea acesteia până la
finalul proiectului.
 Pentru dezvoltarea serviciilor de "self-service" au fost finalizate demersurile
pentru strângerea grupului țintă, au fost formate grupele cu persoanele ce vor
participa la instruirea pentru utilizarea TIC. Pentru susținerea cursului a fost
realizată o curriculă și un suport de curs. Cursul de TIC își propune își
propune să promoveze ideea de self-service în secolul XXI prin utilizarea
sistemelor informatice dedicate, abordând următoarele teme:
 Cunoaşterea terminologiei de bază din domeniul IT;
 Posibilităţi de utilizare a calculatorului (prezentare generală);
 Mediul online;
 Cunoașterea conceptului de self-service, în cadrul careia participanții
vor afla despre self-service în SPO – utilitatea și impactul acestora
asupra percepției publicului larg asupra activității funcționarului public,
beneficii ale utilizării self service în relația cu cetățeanul – reducerea
timpilor de răspuns, îmbunătățirea calității serviciilor, medierea
electronică a muncii – concepte, informare și consiliere asistată de
calculator – concepte, mijloace electronice de planificare a activităților,
instrumente suport pentru realizarea consilierii, consultarea informațiilor
privind dosarul propriu folosind instrumente informatice – stocarea
documentelor în format electronic, accesibilitate și transparență în lucrul
cu documentele, servicii Publice de Ocupare în secolul XXI – sisteme
informatice ca suport pentru self-service (prezentare aplicată a
conceptului de self-service).
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STATUS ACTIVITĂŢI

 De asemenea, tot în cadrul activității privind dezvoltarea serviciilor de "selfservice" sunt prevăzute a se realiza două studii și anume: “Studiu privind
utilizarea TIC la nivelul AJOFM” şi “Evaluarea nivelului de constientizare a
oportunităţilor privind self-service la nivel AJOFM”. Rolul acestor studii este de
a reliefa contextul tehnic şi metodologic privitor la self-service la nivelul
fiecărui AJOFM care va face obiectul studiilor. În vederea realizării studiilor, sau elaborat proceduri de elaborare şi documentări, precum și chestionare
care vor fi aplicate personalului din cadrul SPO.
Chestionarul referitor la studiul “Evaluarea nivelului de constientizare al
oportunitatilor privind self-service la nivel AJOFM” conține întrebări care
urmăresc să reliefeze interesul şi conştientizarea oportunităţilor aduse de
self-service în rândul personalului angajat al AJOFM de tipul:
o În ce măsură consideraţi că introducerea aplicațiilor informatice de
tipul ,,self-service" ar putea să eficientizeze activitatea angajaților
din cadrul AJOFM?
a) în foarte mare măsură
b) în mare măsură
c) în mică măsură
d) în foarte mică măsură
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STATUS ACTIVITĂŢI

o Care dintre serviciile ce pot fi oferite prin intermediul aplicațiilor
informatice de tipul ,,self-service" ar putea să crească gradul de
eficientizare a activităților desfășurate de către angajații AJOFM?
a) înregistrare beneficiari
b) orientare către formare
c) orientare profesională
d) medierea muncii
e) alte servicii (specificați)..............................
o Utilizarea aplicațiilor informatice de tipul ,,self-service" ar trebui să
fie de tipul:
a) portal online
b) info-chioșcuri
c) alte tipuri (specificați)...................................
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STATUS ACTIVITĂŢI

 A fost demarată activitatea de aplicare a chestionarului privind evaluarea
nivelului de conștientizare al oportunităților privind self-service la nivelul
AJOFM.
Chestionarul referitor la studiul “Studiu privind utilizarea TIC la nivelul AJOFM”
va conține întrebări care urmăresc să reliefeze dotarea tehnică şi nivelul de
utilizare TIC la nivelul AJOFM, de tipul:
o La nivelul instituției este utilizată o rețea internă care să asigure
colaborarea şi schimbul electronic de documente între
departamente?
o Instituția dispune de conectivitate cu alte instituții în cadrul unei
rețele dedicate?
o Este utilizată o soluție TIC pentru serviciile publice prestate în
cadul instituției?
o La nivelul relației cu publicul este utilizată o bază de date pentru
gestionarea informațiilor?
 Referitor la certificarea ISO privind managementul calităţii şi extinderea
sistemului de management al calităţii a celor patru 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. A continuat activitatea de elaborare a noilor proceduri de lucru, în
vederea elaborării/revizuirii acestora. Astfel, în urma analizării celor trei
ghiduri metodologice elaborate în cadrul proiectului au fost identificate
modificările necesare în cadrul Manualului calității.
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A demarat activitatea privind desfășurarea cursului de iniţiere privind “Utilizarea
TIC ca suport pentru self-service” – 300 persoane. Acest curs participă la
atingerea obiectivului general al proiectului reprezentat de îmbunatățirea și
diversificarea tipurilor de servicii furnizate cetatenilor și instituțiilor, prin
simplificarea accesului la serviciile oferite și fluidizarea schimbului de informatii și
documente, cât și accesul la informațiile cuprinse în documente.

NOUTĂȚI

Prin intermediul acestui curs, instituţiile judeţene selectate și implicit personalul
acestora vor beneficia pe termen lung de: reducerea timpului de răspuns la solicitarile
cetățenilor și instituțiilor; transferul rapid de documente și stocarea lor în format
electronic; claritate, accesibilitate și transparenta în evidența documentelor; extinderea
serviciilor în medii greu accesibile; acces facil la masurile active de ocupare; va facilita
schimbul de date între structurile SPO; va oferi modalitati alternative de abordare a
serviciilor SPO.
Primele două grupe din cadrul acestui curs s-au desfășurat după cum urmează:
perioada 20 – 22 februarie 2015 – Popas turistic Bucovina, Suceviţa, jud. Suceava
perioada 20 – 22 februarie 2015 - Hotel Floris, Cheia, jud. Prahova
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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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