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„SPO LOCAL – DIRECT ACCESIBIL” pe scurt
Proiectul „SPO LOCAL – DIRECT ACCESIBIL" este derulat de AJOFM Argeş, ca
beneficiar, în parteneriat cu AJOFM Călărași, AJOFM Teleorman, AJOFM Giurgiu şi
cu agenţia de comunicare Media One, în perioada ianuarie 2014 – septembrie
2015.
Acesta 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.
Proiectul 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.
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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OBIECTIVELE PROIECTULUI

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.
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STATUS ACTIVITĂȚI

Au fost continuate activităţile proiectului şi au fost realizate următoarele:
 Au fost finalizate următoarele proceduri de achiziţie publică și au fost
semnate contracte cu furnizorii după cum urmează:
o "Servicii organizare evenimente de diseminare";
o "Servicii de formare a personalului curs comunicare online".
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STATUS ACTIVITĂŢI

Au fost elaborate urmatoarele suporturi de curs: "Aplicaţii pentru self-service",
"Aplicaţii pentru metodologie şi prognoză" şi Iniţiere privind "Stocare şi bază de
date".
A fost continuată şi s-a încheiat compania media, pe cele două componente
ale sale:
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.
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 www.directspo.ro;
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;
A fost pregătită organizarea celor patru evenimente de diseminare locală ce
vor avea loc în luna iunie 2015 în toate judeţele partenere;
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STATUS ACTIVITĂŢI

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 prognoza. În cadrul
acestei activități se va realiza un program de instruire în utilizarea
metodologiei, a mecanismului şi a componenţei informatice pentru prognoză
pentru un număr de 25 de persoane. În cadrul acestei activităţi, a avut loc
un curs de instruire pentru utilizarea metodologiei, a mecanismului şi a
componenţei informatice pentru prognoză;
În ceea ce priveşte activitatea "Instruirea beneficiarilor direcţi – personal
propriu al SPO din cele patru judeţe", a fost derulat cursul de "Iniţiere privind
Stocare şi baza de date ".
Tot în cadrul aceleaşi activităţi, 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 AJOFMuri 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. În cadrul activităţii de arhivare, în
luna mai 2015 au fost arhivate un număr total de 6.258 dosare repartizate
în cele patru județe astfel: Argeş - a finalizat activitatea de arhivare fizică a
dosarelor; Teleorman - 427 de dosare, Giurgiu - 1.214 dosare, Călăraşi 4.617 dosare.
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STATUS ACTIVITĂŢI

În 12 luni de implementare, au fost arhivate aproximativ 176.000 de dosare. Se
estimează ca la final 80% din arhivă să fie transpusă în format electronic.
În luna mai 2015, a fost continuată şi etapa a doua a arhivării 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 10.200 dosare.
În cadrul activităţii pentru dezvoltarea serviciilor "self-service", în cursul lunii mai
2015 a fost derulat cursul de "Aplicaţii pentru self-service".
Tot pentru dezvoltarea serviciilor de "self-service" a continuat instruirea pentru
utilizarea TIC în cadrul seriei de 12 sesiuni de instruire. Astfel, în luna mai 2015
au fost organizate ultimele saşe astfel de sesiuni.
În luna mai 2015, a continuat lucrul la cele două studii derulate în cadrul
activităţii privind dezvoltarea serviciilor "self-service" - “Studiu privind utilizarea
TIC la nivelul AJOFM” şi “Evaluarea nivelului de conştientizare al oportunităţilor
privind self-service la nivel AJOFM”.
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.

8

NOUTĂȚI

Au loc activităţile premergătoare cursului online de comunicare
Cursul online de comunicare este derulat în cadrul activităţii "Instruirea beneficiarilor
direcţi – personal propriu al SPO judeţene". Activităţile desfăşurate în cadrul
proiectului au ca scop principal îmbunătăţirea şi diversificarea tipurilor de servicii
furnizate cetăţenilor şi instituţiilor, prin simplificarea accesului la serviciile oferite şi
fluidizarea schimbului de informaţii între personalul SPO şi clienţii acestuia care
beneficiază de servicii de ocupare. Însă, ca toate aceste servicii să ajungă la clienţii
SPO, este nevoie să fie oferite de un personal instruit, care să ştie să interacţioneze
cu clienţii SPO. Ca urmare, pentru oferirea unor servicii de calitate, se pune accent şi
pe dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii acestuia. În acest sens,
în proiect, este prevăzută instruirea a 400 de persoane provenite de la cele patru
SPO-uri, din care 40 de persoane vor beneficia de acest curs efectuat pe platforma
online.
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NOUTĂȚI
Serviciul Public de Ocupare trebuie să fie performant, întrucât contribuie la accesul
facil al persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, prin oferirea de servicii
de mediere, consiliere şi formare profesională, fiind permanent în directă legătură
cu beneficiarii serviciilor publice de ocupare. Cursul de comunicare completează şi
pune în valoare cunoştinţele de natură tehnică dobândite de grupul-ţintă
participant în proiect în cadrul celorlalte cursuri de instruire.
Astfel, competenţele de comunicare vor ajuta grupul ţinta să pună în valoare, în
raport direct cu clientul AJOFM, toate abilităţile şi competentele
preluate/achiziţionate prin participarea la una dintre instruirile următoare: program
de instruire în utilizarea metodologiei, a mecanismului şi a componentei
informatice pentru prognoză, program de instruire referitor la procedură (manual
de utilizare) privind accesibilitatea aplicaţiei; condiţii de acces; mod de funcţionare
în cadrul SPO, program de instruire în utilizarea TIC că suport pentru "self-service",
program de instruire pentru "self-service", program de instruire pentru SMC. Acest
program de instruire se adresează personalului din cadrul SPO care
interacţionează în mod constant cu persoanele aflate în căutarea unui loc de
muncă, şomeri, angajatori, publicul larg etc.
Instruirea are ca scop creşterea competitivităţii personalului SPO care în prestarea
serviciului public, are de multe ori rolul de interfaţă între angajatori şi şomeri, şi
funcţionează ca un liant între aceştia.

10
10

NOUTĂȚI
Curs de instruire pentru utilizarea metodologiei, a mecanismului şi a componentei
informatice pentru prognoză
În cadrul activităţii privind dezvoltarea de mecanisme pentru consolidarea
capacităţii de prognoză, a avut loc un curs de instruire pentru utilizarea
metodologiei, a mecanismului şi a componenţei informatice. Cursul a avut loc în
perioada 29-31 mai 2015, la Călăraşi, iar participanţii au fost reprezentaţi de
personalul Serviciului Public de Ocupare. Iniţiativa contribuie la îndeplinirea unuia
dintre obiectivele specifice ale proiectului – consolidarea capacităţii de analiză şi
prognoză şi a planificării prin implementarea unor mecanisme şi a unei
componente informatice la nivelul celor patru judeţe selectate şi prin formarea de
specialitate a personalului propriu; elaborarea unor mecanisme de analiză, studii şi
prognoze privind nivelul general al muncii, gradul de ocupare, tendinţe de formare
profesională şi de migraţia muncii; realizarea la nivelul fiecărui judeţ implicat a
câte unei analize şi prognoze privind piaţa muncii.
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CURS PROGNOZĂ CĂLĂRAȘI [29-31 mai]
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NOUTĂȚI
Curs de iniţiere privind stocare şi baza de date
În cadrul activităţii "Instruirea beneficiarilor direcţi – personal propriu al SPO din
cele patru judeţe", a fost derulat cursul de "Iniţiere privind stocare şi baza de date".
Prin acesta, au fost instruiţi câte 25 de participanţi din fiecare judeţ partener, în
total 100 de persoane. Cursul a presupus însuşirea de către persoanele
desemnate de fiecare SPO a procedurii, prin manualul de utilizare, a accesibilităţii
aplicaţiei, condiţiilor de acces, modului de funcţionare în cadrul SPO. Demersul
contribuie la atingerea unuia dintre obiectivele specifice ale proiectului, şi anume
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.
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CURS BAZĂ DE DATE CĂLĂRAȘI [29-31 mai]
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NOUTĂȚI
Curs "aplicaţii pentru self-service“
În cadrul activităţii pentru dezvoltarea serviciilor "self-service", în cursul lunii mai
2015 a fost derulat cursul de "Aplicaţii pentru self-service", desfăşurat în perioada
29-31 mai, la Călăraşi. Este vorba despre un curs la care a participat doar grupulţintă aferent celor patru parteneri AJOFM din proiect.
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CURS SELF-SERVICE CĂLĂRAȘI [29-31 mai]
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NOUTĂȚI
Sesiuni de instruire privind "Utilizarea TIC ca suport pentru self-service“
S-a încheiat seria de 12 cursuri de instruire privind "Utilizarea TIC ca suport pentru
self-service", cu ultimele şase evenimente:
 Sesiunile de instruire şapte, opt şi nouă s-au derulat în perioada 08-10 mai
2015 în paralel, două la Predeal şi unul la Piatra Neamţ;
 A zecea sesiune de instruire s-a derulat în perioada 15-17 mai 2015, la
Mamaia;
 Sesiunile 11 şi 12 au încheiat cu succes seria evenimentelor, la Rânca şi la
Zolt.
Toate sesiunile 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. La fiecare dintre acestea, personalul
Serviciului Public de Ocupare a fost instruit de traineri specializaţi în noţiuni
specifice de TIC şi self-service, cunoştinţe care urmează a fi integrate în activitatea
cotidiană a acestora, bazate pe suportul de curs elaborat prin proiect şi distribuit
tuturor participanţilor:
 Cunoaşterea terminologiei de bază din domeniul IT: sistemul informatic,
calculatorul, 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);
 Posibilităţi de utilizare a calculatorului (prezentare generală): 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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NOUTĂȚI
 Mediul online: pagini web – concepte și noțiuni, poșta electronică – bune
practici în utilizarea serviciilor de postă electronică în comunicarea la locul
de muncă, forumuri de discuții – concepte și noțiuni, utilitatea, publicarea
de conținut în mediul online – concepte și noțiuni, bloguri;
 Cunoașterea conceptului "self-service": "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, exemple, 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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CURS TIC PREDEAL [8-10 mai]
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CURS TIC PIATRA NEAMȚ [8-10 mai]
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CURS TIC MAMAIA [15-17 mai]
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CURS TIC ZOLT [22-24 mai]
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NOUTĂȚI
Studiu privind evaluarea nivelului de conştientizare al oportunităţilor privind selfservice la nivel AJOFM
În luna mai 2015, s-a încheiat aplicarea chestionarelor pentru studiul privind
evaluarea nivelului de conștientizare al oportunităților privind self-service la nivelul
AJOFM. Au fost culese datele la nivelul AJOFM-uri din întreaga ţară, urmând ca
acestea să fie centralizate şi interpretate până la finalul lunii iunie 2015.
Studiul este extrem de important din perspectiva evaluării nivelului actual de
informare, conştientizare şi necesitate a unui sistem self-service la nivelul
agenţiilor pentru ocupare. Rolul acestor studii este de a reliefa contextul tehnic şi
metodologic privitor la self-service la nivelul fiecărui AJOFM care face obiectul
studiilor. Pornind de la modelul de succes care aduce un concept inovator, ce
contribuie la dezvoltarea şi implementarea serviciilor bazate pe sistemul „selfservice”, orice sistem de tip "self-service" poate fi implementat prin elaborarea unei
soluţii tehnice informatice care urmăreşte o metodologie strictă privind regulile de
funcţionare a AJOFM-urilor. Este evident că dinamica schimbărilor din întregul
sistem, inclusiv 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, care au nevoie de sprijin realist,
eficient şi adaptat la condiţiile pieţei de azi.
Pregătirea evenimentelor de diseminare locală
A fost pregătită organizarea celor patru evenimente de diseminare locală ce vor
avea loc în luna iunie 2015 în toate judeţele partenere, conform următorului
calendar: la Argeş pe 16 iunie, la Giurgiu pe 18 iunie, la Călăraşi pe 23 iunie şi la
Alexandria pe 25 iunie. A fost realizat conţinutul prezentării proiectului şi
activităţilor şi a fost realizată o prezentare a registrului electronic al ofertei
furnizorilor de formare profesională la nivel judeţean.
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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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