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„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 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, dar şi accesul la informaţiile 
cuprinse în acestea, fără a mai fi nevoiţi să meargă la ghișeurile agenţiilor pentru 
ocuparea forței de muncă. 
 
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 transparenta în evidenţă 
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. 

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI 

5 



6 

Proiectul „SPO LOCAL – DIRECT ACCESIBIL” este derulat în perioada ianuarie 2014 
– septembrie 2015 şi urmăreşte crearea unui 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: 
 
 Prin Actul adiţional nr. 5, au fost introduse noi activități: 

 
o Organizarea a patru evenimente de diseminare locală, care vor fi 

organizate în județele din care provin AJOFM-urile partenere; 
 

o Realizarea unui sistem informatic (platforma web) cu rol în preluare 
feedback de la clienții SPO din regiunile vizate în proiect, 
subactivitate care va contribui la atingerea indicatorului de rezultat 
asumat prin proiect ,,Gradul de satisfacţie a clienţilor SPO"; 
 

 

STATUS  ACTIVITĂȚI 
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o Realizarea unui registru electronic al ofertei furnizorilor formare 
profesională la nivelul regiunilor de proveniență ale AJOFM-urilor 
partenere, care va fi publicat pe site-ul acestora; 

o Organizarea unui curs online de comunicare în cadrul căruia vor fi 
instruiți 40 de participanți SPO județene, câte 10 participanți din 
fiecare județ. 
 

Au fost lansate următoarele proceduri de achiziţie publică, după cum urmează: 
o "Servicii de consultanță privind sistemele informatice și servicii de 

consultanță  tehnică"; 
o "Servicii de consultanță profesională (realizare registru furnizori 

programe formare profesională)"; 
o "Servicii organizare evenimente de diseminare"; 
o "Servicii de formare a personalului curs comunicare online". 

 
A fost editat suportul de curs nițiere privind “Utilizarea TIC ca suport pentru self-

service”; 
A fost continuată compania media după cum urmează: 

o Campania TV, care este programată a se desfăşura în perioada 
februarie-mai 2015: au fost asigurate difuzări pe patru staţii locale 
din judeţele Argeş, Teleorman, Giurgiu şi Prahova şi o staţie 
naţională; 

o Campania radio, care este programată a se desfăşura în perioada 
februarie-mai 2015: au fost asigurate difuzări pe patru staţii locale 
din judeţele Argeş, Teleorman, Călăraşi şi Prahova şi o staţie 
naţională; 

 
 
 

 

% STATUS  ACTIVITĂŢI 
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 S-a lucrat la webbannerul de promovare a proiectului, în vederea derulării 
campaniei online, estimată a de desfăşura începând cu luna aprilie 2015; 
 

 A fost permanent actualizată imaginea paginii de facebook a proiectului - 
facebook.com/directspo; 
 

 Au fost actualizate informațiile şi galeria foto în cadrul website-ului 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; 
 

 În ceea ce privește dezvoltarea de mecanisme pentru consolidarea 
capacităţii de prognoză, au fost continuate activitățile de pregătire în 
vederea instruirii personalului SPO în utilizarea metodologiei, a 
mecanismului și a componenţei informatice pentru prognoză. În cadrul 
acestei activități, se va realiza un program de instruire în utilizarea 
metodologiei, a mecanismului şi a componenţei informatice pentru 
prognoza pentru un număr de 25 de persoane. 
 

% STATUS  ACTIVITĂŢI 
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 A fost continuată una dintre principalele activităţi ale proiectului: 
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. În cadrul activităţii de arhivare, în perioada martie - aprilie 2015 
au fost arhivate un număr total de 22.507dosare repartizate în cele 
patru județe.În 11 luni de implementare au fost arhivate aproximativ 
170.000 de dosare. Se estimează că la final 80% din arhivă să fie 
transpusă în format electronic.  

 În luna martie 2015, a fost demarată etapa a doua a arhivarii dosarelor, 
şi anume arhivarea documentelor pe suport electronic: scanarea şi 
prelucrarea electronică a dosarelor fizice şi încărcarea fişierelor 
electronice în baza de date aferenta sistemului software specific. Au fost 
arhivate electronic un număr de aproximativ 20.709 dosare. 

 
 Pentru dezvoltarea serviciilor "self-service", după ce au fost finalizate 

demersurile pentru strângerea grupului țintă şi au fost formate grupele 
cu persoanele participante la instruirea pentru "Utilizarea TIC ca suport 
pentru self-service" în cadrul celor 12 sesiuni de instruire, în lunile 
martie şi aprilie 2015 au avut loc alte patru astfel de cursuri; 
 

% STATUS  ACTIVITĂŢI 
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 De asemenea, tot în cadrul activității privind dezvoltarea serviciilor de 
"self-service" sunt prevăzute a se realiza două studii și anume: “Studiu 
privind utilizarea TIC la nivelul AJOFM” şi “Evaluarea nivelului de 
conştientizare al 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. 
 

 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. 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. 
 

% STATUS  ACTIVITĂŢI 
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Sesiuni de instruire privind "Utilizarea TIC ca suport pentru self-service“ 
 
A continuat organizarea seriei de 12 cursuri de instruire privind "Utilizarea TIC ca 
suport pentru self-service", astfel: 
 

 A treia şi a patra sesiune de instruire s-au derulat în perioada 6-8 
martie 2015, la Sighişoara şi la Vidraru; 

 A cincea sesiune de instruire s-a derulat în perioada 17-19 aprilie 
2015, la Sâncraiu de Mureş; 

 A șasea sesiune de instruire curs de inițiere “Utilizarea TIC ca suport 
pentru self-service”, s-a derulat în perioada 24-26 aprilie, la Piteşti. 
 

 

NOUTĂȚI 
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TIC SIGHIȘOARA ȘI VIDRARU [6-8 martie] 



14 
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TIC SÂNCRAIU DE MUREȘ [17-19 aprilie] 



15 
15 

TIC PITEȘTI [24-26 martie] 
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Fiecare din aceste sesiuni de instruire au avut o durată de trei zile, iar grupul țintă 
asumat prin proiect a fost de 25 persoane/grupă, fiind constituit din personal al 
Serviciului Public de Ocupare, selectat la nivel regional. Acest curs s-a adresat 
funcționarilor publici din cadrul agențiilor județene pentru ocuparea forței de 
muncă în vederea familiarizării acestora cu noțiuni și concepte TIC și self-service 
cu ajutorul TIC. 
 
Printre modulele cursului, se numără cunoaşterea terminologiei de bază din 
domeniul IT: sistem informatic, calculator electronic, hard şi soft (program, 
aplicaţie), tehnologii informaţionale (IT), echipamente specifice (calculator, 
multifuncționale cu funcții de scanare), aplicații software necesare procesării 
curente a informațiilor (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint), domenii de utilizare a 
calculatorului, ergonomia locului de muncă, măsuri de siguranţă şi sănătate în 
utilizarea calculatorului, viruşii calculatoarelor, pierderea accidentală a datelor, 
accesul neautorizat la calculator, metode de asigurare a securităţii datelor, dreptul 
de autor, modalităţi de distribuire a soft-ului: shareware, freeware, licenţă, 
legislaţia românească privind protejarea datelor. 
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Sistem informatic (platforma web) cu rol în  preluare feedback de la clienții SPO din 
regiunile vizate în proiect 
 
Prin proiect va fi creat un sistem comunicaţional, prin intermediul căruia să poată fi 
măsurat impactul pe care acesta îl are asupra populației căreia i se adresează. 
Proiectul a desfăşurat  activități care au vizat atât grupul țintă direct, şi anume 
personalul SPO, cât şi activităţi care au vizat publicul larg care apelează la 
serviciile SPO, constituit din şomeri, angajatori, persoane aflate în căutarea unui 
loc de muncă, publicul larg. Realizarea acestui sistem de preluare feedback va 
putea interconecta activităţile adresate atât personalului SPO, cât şi clienţilor 
acestuia şi va putea măsura impactul pe care l-a avut proiectul asupra tuturor celor 
implicaţi în furnizarea de servicii de ocupare, cât şi celor care beneficiază de 
servicii de ocupare. Prin feedback-ul primit se vor centraliza: propuneri, sesizări, 
reclamaţii, idei de îmbunătăţire a activităţii SPO, diverse situaţii de interesul SPO 
etc.  
 
Instrumentul de preluare feedback va fi un suport real şi pe termen lung pentru 
îmbunătăţirea unor aspecte de lucru cu clienţii fiecărui SPO. Parte din feedback-ul 
preluat poate fi utilizat în activităţile viitoare de comunicare SPO-client, inclusiv 
poate fi baza unei comunicări proactive din partea SPO în sensul deschiderii unei 
relaţii de comunicare bidirecţionale. 
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NOUTĂȚI 
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Registrul electronic al ofertei furnizorilor formare profesională 
 
Registrul electronic al ofertei furnizorilor de formare profesională, la nivelul 
regiunilor de proveniență ale AJOFM-urilor partenere include colaborarea cu 
furnizorii publici şi privaţi, aducând plus valoare serviciului oferit de aceştia, prin 
punerea în comun a expertizelor complementare ale entităţilor implicate. Acesta va 
fi corelat cu informaţiile existente în domeniul formării în acest moment în bazele 
de date ale AJOFM solicitant şi parteneri. Astfel, orice client al AJOFM, fie el şomer 
sau angajator, va putea identifica uşor, consultând site-ul instituţiei, furnizorii de 
formare profesională potriviţi şi localizaţi în zona proprie de locuire, acţiune şi 
interes. 
 
Orice persoană interesată de formare profesională va avea posibilitatea mult mai 
uşor şi facil să acceseze coordonatele de contact/alte informaţii relevante ale 
furnizorilor de formare din judeţ. 
 
În acest fel, AJOFM se implică activ în susţinerea şi sprijinirea ocupării, prin 
facilitarea şi motivarea spre formare a clienţilor şi potenţialilor clienţi SPO. Având în 
vedere faptul că la nivelul AJOFM cursurile derulate nu acoperă toată expertiza şi 
necesarul cerut de piaţă de muncii, o astfel de oportunitate vine să completeze 
într-un mod natural oferta actuală de formare a AJOFM. Suplimentar, o astfel de 
oportunitate poate fi o manieră concretă a de întări la nivel judeţean legăturile şi 
relaţiile de cooperare şi sprijin reciproc dintre AJOFM şi furnizorii de formare 
profesională, respectiv potenţiali angajatori, şomeri şi persoane aflate în căutarea 
unui loc de muncă. 
Registrul electronic al ofertei furnizorilor formare profesională va fi disonibil pe site-
ul fiecărui AJOFM al proiectului. 
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Studiu privind evaluarea nivelului de conştientizare al oportunităţilor privind self-
service la nivel AJOFM 
 
În lunile martie şi aprilie 2015, a continuat aplicarea chestionarului privind 
evaluarea nivelului de conștientizare al oportunităților privind self-service la nivelul 
AJOFM. Sistemele de tip self-service reprezintă un subset din categoria software de 
management al cunoștințelor și care conțin o serie de soluții care automatizează 
modul în care informația, regulile și logica de proces sunt colectate, încadrate într-o 
taxonomie organizată, și accesate. Serviciu de tip self-service constă în utilarea şi 
modernizare 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.  
 
Instrumentul dezvoltat în cadrul proiectului urmăreşte obţinerea de informaţii cu 
privire la măsura în care personalul Serviciului Public de Ocupare este familiarizat 
cu conceptul self-service, eficientizarea activităţii angajaților din cadrul AJOFM prin 
introducerea aplicațiilor informatice de tipul self-service, în ce măsură acest lucru 
ar putea  răspunde nevoilor beneficiarilor/clienţilor AJOFM, 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 
etc.  
 
S-a continuat culegerea de date pentru elaborarea studiului privind evaluarea 
nivelului de conștientizare al oportunităților privind self-service la nivelul AJOFM. 
Sistemul de tip self-service poate fi implementat prin elaborarea unei soluţii 
tehnice informatice care va urmări o metodologie strictă privind regulile de 
funcţionare al AJOFM-urilor, metodologie ce va fi propusă prin intermediul unui 
Ghid metodologic, ce va fi realizat în cadrul proiectului. Însă, prin proiect, se 
urmăreşte realizarea unui studiu amplu care să poată evalua nivelul de 
conștientizare al oportunităților privind self-service în cadrul AJOFM-urilor care nu 
beneficiază de instrumentele acestui proiect.  

19 
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Astfel, chestionarul aplicat caută să obţină informaţii despre: identificarea 
serviciilor oferite prin intermediul aplicațiilor informatice de tipul self-service 
considerate utile pentru a răspunde în cea mai mare măsură  nevoilor 
beneficiarilor/clienților AJOFM, natura aplicațiilor informatice de tipul self-service e 
care ar fi nevoie, gradul în care aplicațiile informatice de tipul self-service vor oferi 
deschidere și transparență pentru beneficiarii AJOFM cu privire la serviciile 
furnizate, necesitatea ca personalul AJOFM să fie instruit cu privire la furnizarea 
aplicațiilor self-service, principalele avantaje ale utilizării aplicațiilor informatice de 
tipul self-service, principalele probleme care ar putea apărea în 
introducerea/utilizarea serviciilor de tip self-service, la nivelul beneficiarilor. 
 
 
 
Studiu privind utilizarea TIC la nivelul AJOFM 
 
În luna aprilie 2015, echipa proiectului a continuat elaborarea studiului privind 
utilizarea TIC la nivel de AJOFM. Pentru administraţia publică, se are în vedere 
crearea de mijloace electronice care să uşureze procesul de informatizare a 
structurilor administrative şi a actorilor cu care acestea intră în contact. Impactul 
extraordinar al TIC îşi pune amprenta asupra întregii vieţi economice, sociale şi 
culturale, guvernând practic toată lumea modernă. Nevoia integrării în munca 
administrativă şi de birou a tehnicilor moderne de comunicaţie şi prelucrare 
automată a datelor, în scopul creşterii calităţii acesteia a condus la consacrarea 
unui nou termen, cel de birotică. De aceea, în cadrul proiectului, se lucrează la 
realizarea unui studiu privind utilizarea TIC la nivelul agenţiilor judeţene pentru 
ocuparea forţei de muncă.  
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NOUTĂȚI 



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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