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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. 

 

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 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. 

„SPO LOCAL – DIRECT ACCESIBIL” pe scurt 
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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 
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Au fost continuate activităţile proiectului şi au fost realizate următoarele: 

 

 A fost prelungită perioada de implementare a proiectului, până în 

septembrie 2015. 

 A fost realizată o evaluare a derulării campaniei media, cu 

componentele sale, cu urmatoarele rezultate: 

 

 

 

STATUS  ACTIVITĂȚI 
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o CAMPANIA TV: 450 difuzări  pe patru staţii locale şi una 

naţională; 

o CAMPANIA RADIO: 501 difuzări pe patru staţii locale şi una 

naţională; 

o CAMPANIA ONLINE: aprilie - iunie 2015, total 15 milioane de 

afişări; 

o PRESĂ SCRISĂ: şase machete de presă în România Liberă 

(cotidian cu acoperire națională) pentru anunțarea stadiului 

proiectului și a evenimentelor majore: comunicate de presă 

referitoare la evenimentele de diseminare locală şi la 

funcţionarea registrului electronic al ofertelor de formare 

profesională judeţene. 

 

 

 Au fost derulate cele patru evenimente de diseminare locală, câte unul în 

fiecare judeţ din care provin cele patru AJOFM partenere, care au reunit 

270 de participanţi: 

 

o evenimentul de diseminare locală Piteşti, pe 16 iunie 2015; 

o evenimentul de diseminare locală Giurgiu, pe 18 iunie 2015; 

o evenimentul de diseminare locală Calarasi, pe 23 iunie 2015; 

o evenimentul de diseminare locală Alexandria, pe 25 iunie 2015. 

 

% STATUS  ACTIVITĂŢI 
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 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. 

 

 În ceea ce privește dezvoltarea şi implementarea componentei informatice 

suport pentru prognoza pieţei muncii locale, a fost realizat un Sistem 

INFORMATIC (platformă web) cu rol în preluare feedback de la clienţii SPO 

din regiunile vizate în proiect. Acesta va fi un suport real și pe termen lung 

pentru îmbunătățirea unor aspecte de lucru cu clienții fiecărui SPO. 

Încercând să îmbunătăţim şi să simplificăm serviciile oferite, am identificat 

nevoia înfiinţării unui sistem comunicaţional, prin intermediul căruia să 

poată fi măsurat impactul pe care proiectul îl are asupra populaţiei căreia i 

se adresează. În cadrul acestei facilităţi, prin feedback-ul primit de la 

public se vor centraliza automat: propunerile, sesizări, reclamaţiile, ideile 

de îmbunătăţire a activităţii SPO şi diverse situaţii de interesul SPO pentru 

a avea o imagine cât mai realistă a cerinţelor clienţilor SPO. 

 

 

% STATUS  ACTIVITĂŢI 

http://www.directspo.ro/
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 În ceea ce priveşte implementarea bazei de date şi actualziarea aplicaţiilor 

informatice specifice, a fost elaborată o primă propunere privind a 

REGISTRULUI ELECTRONIC al ofertei furnizorilor judeţeni de formare 

profesională, care a fost supus dezbaterii în cadrul sesiunilor de 

diseminare. Beneficiile registrului electronic: 

 

o Orice client fie el șomer sau angajator al AJOFM va putea 

identifica ușor, consultand site-ul AJOFM-urilor respective, 

furnizori de formare profesională potriviți și localizați în zona 

proprie de locuire, acțiune și interes; 

 

o Orice persoana interesată de formare profesională va avea 

posibilitatea mult mai ușor și facil sa acceseze coordonatele de 

contact/alte informații relevante ale furnizorilor de formare din 

județ. 

% STATUS  ACTIVITĂŢI 
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În cadrul activității de instruire a beneficiarilor direcţi – personal propriu al SPO 

judeţene, s-a derulat cursul online de comunicare pentru 40 de persoane din 

cadrul SPO partenere, câte 10 persoane din fiecare AJOFM partener. 

Competențele de comunicare dobandite în cadrul cursului completează și pun 

în valoare cunostințele de natură tehnică dobandite personalul SPO în cadrul 

celorlalte cursuri de instruire: 

 

o program de instruire in utilizarea metodologiei, a mecanismului şi a 

componentei informatice pentru prognoză;  

 

o program de instruire referitor la procedura (manual de utilizare) 

privind accesibilitatea aplicaţiei; condiţii de acces; mod de 

funcţionare în cadrul SPO;  

 

o program de instruire în utilizarea TIC ca suport pentru self-service;  

 

o program de instruire pentru self-service;  

 

o program de instruire pentru SMC. 

 

% STATUS  ACTIVITĂŢI 
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 În cadrul activității de arhivare a dosarelor fizice și integrare a informațiilor în 

baza de date, 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 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. În cadrul activităţii de arhivare, în luna iunie 2015 au fost arhivate fizic 

un număr total de 4.625 și electronic un număr de 10.382 în toate cele patru 

județe. În 13 luni de implementare, au fost arhivate aproximativ 180.000 de 

dosare. Se estimează ca la final 80% din arhivă să fie transpusă în format 

electronic.  

 

În luna iunie 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 40.000 dosare. 

 

% STATUS  ACTIVITĂŢI 
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 Au fost finalizate 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. 

% STATUS  ACTIVITĂŢI 
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A început cursul online de comunicare 

 

În luna iunie 2015, se derulează cursul online de comunicare susţinut în cadrul 

proiectului, adresat unui număr total de 40 de angajaţi din cadrul celor patru agenţii 

judeţene de ocupare a forţei de muncă. Cursul acoperă un necesar de formare de 40 

de ore, instruirea având ca scop creşterea competitivităţii personalului SPO care în 

activitatea curentă are de multe ori rolul de interfaţă între angajatori şi someri şi 

funcţionează ca un liant între aceştia. 

NOUTĂȚI 
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A fost creată o platformă specifică, iar cursanţii pot parcurge modulele pe bază de 

conturi de acces active pe perioada cursului, formarea acoperind şi aspectele de 

tip teorie şi cele de tip practică: comunicare și planificare: lucrul în echipe 

multidisciplinare, dezvoltarea personală, comunicare interactivă, comunicare 

interpersonală, planificarea activităţii proprii; organizare evenimente şi realizarea 

materialelor de informare; campanii de relații publice: organizarea campaniilor 

integrate, evaluarea eficienţei programelor de relaţii publice, participarea la 

eficientizarea comunicării în organizaţie, menţinerea relaţiilor cu mass-media, 

pregătirea întâlnirilor de lucru. 

La finalizarea cursului, participanţii primesc un certificat de participare dacă au 

parcurs cu succesmodulele şi au fost admis în urma testului final de evaluare. 

  

Au avut loc cele patru evenimente de diseminare locală 

 

În luna iunie 2015, au fost organizate cele patru evenimente de diseminare locală 

în toate judeţele partenere: la Argeş pe 16 iunie, la Giurgiu pe 18 iunie, la Călăraşi 

pe 23 iunie şi la Alexandria pe 25 iunie.  

Acţiunile au reunit peste 260 de persoane din rândul Servicului Public de Ocupare 

(SPO) şi clienților acestuia - șomeri şi alte persoane în căutarea unui loc de muncă, 

angajatori, furnizori de formare, autorităţi locale, ONG-uri, dar și profesioniști din 

domeniul medierii și plasării forței de muncă. La fiecare eveniment, reprezentanţii 

proiectului au prezentat obiectivele şi activităţile la zi ale acestui amplu demers, 

precum și modul efectiv de funcționare a noului sistem self-service dezvoltat prin 

proiect. 

În cadrul evenimentelor de diseminare, a fost prezentată şi aplicaţia nou creată 

prin proiect - formularul de preluare a feedback-ului pentru analiza gradului de 

satisfacţie a clienţilor Serviciului Public de Ocupare din cele patru judeţe - care va fi 

accesibil pe site-urile fiecărui AJOFM. Proiectul urmăreşte oferirea unei alternative 

în accesarea facilităților oferite de serviciile publice de ocupare din cele patru 

judeţe, folosind mijloace de comunicare informatice moderne și permanent 

accesibile oricărui tip de solicitant, eliminându-se astfel disparităţile în rândul 

clienților SPO.  

 

13 

NOUTĂȚI 
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EVENIMENT DISEMINARE – Argeş [16 iunie 2015] 
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EVENIMENT DISEMINARE – Giurgiu [18 iunie 2015] 
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EVENIMENT DISEMINARE – Călăraşi [23 iunie 2015] 



 

17 

EVENIMENT DISEMINARE – Teleorman [25 iunie 2015] 
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A fost finalizat studiul privind utilizarea TIC la nivel AJOFM 

 

Studiul privind utilizarea TIC la nivelul AJOFM are în vedere construirea unei 

premise în baza căreia să poată fi dezvoltate pe viitor acțiuni de îmbunătățire şi 

dezvoltare a serviciilor în beneficiul angajaților proprii şi al cetățenilor. Acestă 

premisă urmăreşte identificarea situației existente la nivelul AJOFM în întreaga 

țară, referitor la dotarea cu sisteme TIC, pregătirea personalului în utilizarea TIC, 

utilizarea internetului şi evaluarea necesităților de dezvoltare. 

 

Studiul pune accent pe autoevaluarea realizată de către angajații instituțiilor cu 

privire la necesitatea introducerii TIC în cadrul serviciilor prestate sau a activității 

interne şi interesul pentru planificarea viitoare a dezvoltării unor noi soluții TIC în 

cadrul instituției. Este foarte importantă înțelegerea punctului de vedere al 

angajaților, problemele cu care se confruntă în activitatea zilnică fiind cele care vor 

constitui premisa viitoarelor strategii de îmbunătățire şi dezvoltare.  

 

Obiectivul general al cercetării, respectiv studiului, este identificarea modului în 

care TIC (Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor) este utilizat în activitatea 

curentă şi în activitatea cu publicul larg, la nivelul agenţiilor judeţene de ocupare. 

Pentru evaluarea acestui aspect, au fost stabilite patru obiective specifice 

operaţionale ale studiului: 

 

 Identificarea dotării şi gradului de utilizare a instrumentelor TIC în 

activitatea zilnică generală şi specifică şi pe ompartimente de lucru; 

 Evaluarea necesarului şi interesului privind pregătirea personalului în 

domeniul TIC; 

 Identificarea gradului de utilizare şi accesibilitate la internet; 

 Evaluarea necesităţii introducerii instrumentelor TIC în cadrul serviciilor 

prestate sau a activităţii interne. 

18 

NOUTĂȚI 
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Populaţia cercetării este formată din 38 de agenţii judeţene pentru ocuparea forţei 

de muncă la nivel naţional. Pentru că în cadrul proiectului 

POSDRU/123/4.1/S/13021 „SPO LOCAL – DIRECT ACCESIBIL" sunt implicate 

patru dintre agenţiile judeţene de ocupare, respectiv AJOFM Argeş, Călăraşi, 

Teleorman şi Giurgiu, iar proiectul în sine presupune introducerea de instrumente 

TIC şi elaborarea de analize şi studii în acest sens, cele patru instituţii nu au fost 

implicate în prezentul studiu, acesta axându-se pe colectarea de date din partea 

celorlalte agenţii judeţene din ţară.  

 

În urma aplicării chestionarelor şi prelucării datelor, pot fi prezentate rezultatele 

studiului. În ceea ce priveşte identificarea dotării şi gradului de utilizare a 

instrumentelor TIC în activitatea zilnică generală şi specifică şi pe compartimente 

de lucru, pot fi formulate următoarele concluzii: 

 

 peste 70% dintre AJOFM–uri utilizează soluţii TIC în realizarea serviciilor 

publice şi dispun, de asemenea, de o bază de date care să asigure 

stocarea centralizată şi gestionarea informaţiilor utilizate în desfăşurarea 

activităţilor pentru public; 

 peste 85% dintre AJOFM–uri dispun de facilitatea unei conectivităţi cu 

alte instituţii în cadrul unei reţele dedicate şi de facilitatea utilizării unei 

reţele interne care să asigure colaborarea şi schimbul electronic de 

documente între departamente. Un număr de cinci AJOFM-uri nu 

beneficiază de facilităţile menţionate mai sus: Bihor, Dolj, Harghita, Satu 

Mare, Sibiu; 

 însă, doar cinci dintre cele 38 de AJOFM-uri dispun de soluţii TIC atât 

pentru gestionarea fluxului de documente, cât şi pentru stocarea şi 

arhivarea documentelor – Arad, Bacău, Bistriţa Năsăud, Caraş-Severin, 

Dolj; 

 doar două dintre cele 38 de AJOFM-uri utilizează semnătura electronică 

atât în relaţia cu publicul, cât şi în relaţia cu alte instituţii – Buzău şi 

Caraş-Severin. În schimb 32 AJOFM-uri din cele 38 utilizează semnătură 

electronică în relaţia cu alte instituţii. 

19 

NOUTĂȚI 
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În ceea ce priveşte evaluarea necesarului şi interesului privind pregătirea 

personalului în domeniul TIC, formulăm următoarele concluzii relevante pentru 

studiu: 

 

 în mai mult de 85% dintre AJOFM-uri există angajaţi specialişti care să 

asigure personalului suportul necesar în utilizarea echipamentului TIC; 

 se constată un interes crescut faţă de activităţile de formare şi training 

pentru dezvoltarea cunoştinţelor TIC la nivelul personalului, mai mult de 

60% dintre AJOFM-uri asigurând în ultimul an astfel de cursuri pentru 

angajaţi; 

 se constată că departamentul Relaţii cu Publicul beneficiază de 

activităţi de formare şi training pentru dezvoltarea cunoştinţelor TIC, 

acesta fiind şi departamentul cu numărul cel mai mare de posturi; 

 în trei dintre AJOFM-uri (Bihor, Maramureş, Zalău) nu există specialişti 

angajaţi şi nici activităţi de formare în acest sens desfăşurate în ultimul 

an. În acest sens, poate fi analizat în continuare dacă această situaţie 

este cauzată de un interes scăzut în acest sens, de lipsa unei necesităţi 

reale privind formarea personalului în acest domeniu, acesta stăpânind 

sau fiind suficient de familiarizat cu utilizarea TIC sau de lipsa resurselor 

finaciare în acest sens;  

 cu toate acestea, putem vorbi despre o planificare insuficientă pentru 

asigurarea pe termen lung a activităţilor de formare şi training pentru 

dezvoltarea cunoştinţelor TIC, doar 37% dintre AJOFM-uri având în 

planificare pentru anul în curs activităţi de formare şi training a 

angajaţilor pentru dezvoltarea cunoştinţelor TIC. 

20 

NOUTĂȚI 



21 

Pentru identificarea gradului de utilizare şi accesibilitate la internet, formulăm 

următoarele concluzii: 

 

 toate AJOFM-urile dispun de website funcțional şi actualizat periodic şi 

de conexiune la internet pentru toate calculatoarele utilizate în 

activitatea zilnică a personalului; 

 toţi respondenţii consideră necesară conexiunea la internet pentru 

desfăşurarea activităţilor zilnice în cadrul instituţiei; 

 se constată o accesibilitate scăzută a angajaţilor la distanţă la e-mail, 

documente sau orice tip de aplicaţii din cadrul instituţiie. Mai departe, 

poate fi identificat motivul acestui acces limitat, fie din cauza lipsei de 

informaţii tehnice privind modalitatea de accesare la distanţă a e-

mailului sau altor documente, fie din cauza reglementărilor interne ale 

instiituţiei care limitează sau interzic accesul angajaţilor. 

 

Legat de evaluarea necesităţii introducerii instrumentelor TIC în cadrul serviciilor 

prestate sau a activităţii interne, pot fi formulate următoarele concluzii: 

 

 aproximativ 30% dintre AJOFM-uri consideră necesară introducerea 

utilizării TIC în cadrul unor compartimente de lucru sau servicii. Acest 

lucru nu reprezintă neapărat un interes scăzut pentru introducerea pe 

viitor a utilizarii TIC în alte servicii sau compartimente de lucru care nu 

beneficiază încă de utilizarea acestuia, având în vedere că la întrebări 

anterioare a reieşit că o mare parte din AJOFM-uri dispun de angajaţi 

specialişti care să asigure personalului suportul necesar în utilizarea 

echipamentului TIC şi există un interes crescut faţă de activităţile de 

formare şi training pentru dezvoltarea cunoştinţelor TIC la nivelul 

personalului, prin asigurarea în ultimul an a astfel de cursuri pentru 

angajaţi. De asemenea, peste 70% dintre AJOFM–uri utilizează soluţii 

TIC în realizarea serviciilor publice şi dispun, de asemenea, de o 

bază de date care să asigure stocarea centralizată şi gestionarea 

informaţiilor utilizate în desfăşurarea activităţilor pentru public.  

21 

NOUTĂȚI 
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 Cu toate acestea, doar cinci dintre cele 38 de AJOFM-uri dispun de 

soluţii TIC pentru gestionarea fluxului de documente şi pentru stocarea 

şi arhivarea documentelor. Poate fi analizat în continuare dacă acest 

procent (de aproximativ 30% privind necesitatea introducerii utilizării TIC 

în cadrul unor compartimente de lucru sau servicii) se datorează unei 

informări scăzute cu privire la beneficiile pe care le-ar putea avea acest 

demers şi identificarea unor modalităţi de a îmbunătăţi modalitatea de 

lucru sau serviciile oferite. 

 se constată ca în aproximativ 90% din cazuri nu există o planificare 

pentru anul în curs pentru introducerea utilizării TIC în servicii sau 

compartimente de lucru care nu dispun de această tehnologie;   

 cu toate acestea, se identifică o necesitate mare pentru introducerea 

unei soluţii TIC care să ajute la înlocuirea fluxului de documente pe 

hârtie cu un flux de documente electronic, aceasta necesitate fiind 

confirmată în procent de 87% de răspunsurile primite. 

 

Serviciile "self-service" sunt în concordanţă cu politicile naţionale şi europene, 

respectând cerinţa de a dezvolta servicii uşor accesibile, transparente şi rapide 

pentru fiecare client posibil. Serviciile dezvoltate vor constitui o măsură eficientă 

pentru creşterea ocupării – vizând rata de ocupare a Strategiei EU 2020 de 75%, 

cu ţinta pentru România de 70% – în general, dar şi în mod special prin dedicarea 

acestor servicii unor categorii în rândul cărora rata de şomaj este mai mare decât 

media globală, deci categorii cu risc crescut de marginalizare profesională şi 

socială. Evoluţiile demografice, modificările structurale şi de volum ale resurselor 

de muncă din România din ultimii 10 ani au generat un context general mai puţin 

favorabil pentru implementarea cu succes a cadrului strategic anterior, care a avut 

ca principal obiectiv realizarea unei ocupări depline, de calitate, durabile şi 

inclusive.  

 

În ultimul deceniu şi mai ales în ultimii ani, piaţa muncii a suferit schimbări majore. 

Dacă privim lucrurile mai în ansamblu, putem spune 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. 
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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. 

 

De aceea, proiectul „SPO LOCAL – DIRECT ACCESIBIL” ţinteşte îmbunătăţirea şi 

diversificarea serviciilor furnizate cetăţenilor şi instituţiilor prin simplificarea 

accesului la aceste servicii, prin fluidizarea schimbului de informaţii cât şi prin 

facilitarea accesului la documente.  

Modernizarea SPO nu se poate realiza fără cuprinderea ca grup țintă dinstinct a 

personalului propriu al SPO – responsabil direct cu furnizarea serviciilor către 

beneficiari. Prin implementarea serviciilor de tip “self-service” cât şi a a aplicațiilor 

informatice suport, se asigură menținerea în proiect a grupului ƫintă format din 

SPO.  

 

În ultimii trei ani a sporit numărul de documente stocate în formatul clasic, 

fluctuația şi schimbările de pe piaƫa muncii au crescut, motiv pentru care s-a creat 

o supra-încărcare a volumului de muncă pentru angajatul SPO. Proiectul vine astfel 

să rezolve aceste aspecte legate de stocarea, gestionarea şi manipularea 

volumelor mari de date aferente serviciilor SPO şi vine să faciliteze realizarea de 

prognoze şi analize privind piața muncii, prin instrumente dedicate. 

 

Studiul privind utilizarea TIC la nivelul AJOFM are în vedere construirea unei 

premise în baza căreia să poată fi dezvoltate pe viitor acțiuni de îmbunătățire şi 

dezvoltare a serviciilor în beneficiul angajaților proprii şi al cetățenilor. Acestă 

premisă are în vedere identificarea situației existente la nivelul AJOFM în intreaga 

țară, referitor la dotarea cu sisteme TIC, pregătirea personalului în utilizarea TIC, 

utilizarea internetului şi evaluarea necesităților de dezvoltare.  
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A fost finalizat studiul privind evaluarea nivelului de conştientizare al oportunităţilor 

privind self-service la nivel AJOFM 

 

Studiul a urmărit evaluarea interesului şi conştientizării oportunităţilor aduse de 

self-service în rândul personalului angajat al agenţiilor judeţene de ocupare. 

Aplicarea chestionarelor s-a realizat în perioada februarie - mai 2015 şi a urmărit 

acoperirea unui număr cât mai mare de agenţii de ocupare la nivelul întregii ţări, 

fiind posibilă obţinerea de răspusuri din partea a 33 de instituţii: AJOFM, ALOFM şi 

AMOFM, totalizând un număr de 272 de respondenţi, din 

departamente/compartimenete diferite. 

 

În urma centralizării şi interpretării răspunsurilor, pot fi formulate următoarele 

concluzii. În ceea ce priveşte evaluarea nivelului autoevaluat de cunoaştere a 

conceptului de self-service, răspunsurile obţinute arată că: 

 

 82% din totalul de intervievaţi declară că sunt familiarizaţi în foarte 

mare şi mare măsură cu conceptul self-service, însă există un procent 

de 18% care cunosc conceptul în mică măsură. 

 

Legat de conştientizarea eficienţei şi a oportunităţilor privind introducerea şi 

funcţionarea sistemului self-service la nivelul AJOFM în vederea satisfacerii 

nevoilor angajaţilor şi clienţilor, pot fi spune următoarele: 

 

 Aproape toţi repondenţii (97%) consideră în mare şi foarte mare măsură 

că introducerea aplicațiilor informatice de tipul self-service le-ar putea 

eficientiza activitatea AJOFM. De asemenea, aproape toţi respondenţii 

(96%) consideră în mare şi foarte mare măsură că introducerea 

aplicațiilor informatice de tipul self-service ar putea răspunde nevoilor 

beneficiarilor/clienților AJOFM.  
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Pot fi trase câteva concluzii şi legate de serviciile self-service necesar a fi introduse 

la nivelul AJOFM şi stabilirea interesului pentru instruirea în acest domeniu: 

 

 Pe primul loc se situează aplicaţia ce permite înregistrarea beneficiarilor, 

clasare ce poate arăta faptul că anagajaţii sunt interesaţi de scăderea 

timpului necesitat de o activitate rutinieră, care ar putea fi foarte eficient 

realizată de fiecare beneficiar în parte, degrevând personalul SPO de aceste 

acţiuni.  

 

 Pe urmatoarele trei locuri, cu mici diferenţe între ele, au fost clasate 

activităţile: medierea muncii, orientare către formare şi orientare 

profesională. Clasamentul în ceea ce priveşte serviciile self-service care ar 

putea răspunde în cea mai mare măsură nevoilor beneficiarilor/clienților 

AJOFM este extrem de similar.  

 

 Însă, mediile sunt destul de apropiate, cu o tendinţă spre nivelul maxim, care 

demonstrează conştientizarea de către angajaţi a necesităţii acestor tipuri de 

servicii. Printre alte servicii identificate de angajaţii AJOFM se regăsesc 

accesarea dosarului (indemnizaţie şomaj), formarea competenţelor, vizele 

lunare, subvenţionarea locurilor de muncă, EURES, convenţii angajatori şi 

fond de garantare, verificare stagii de cotizare.  
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 În ceea ce priveşte identificarea tipurilor de aplicații self-service necesare, pe 

primul loc în preferinţa respondenţilor se plasează portalul online (80% dintre 

repondenţi au selectat această opţiune), iar pentru infochioşcuri au optat 

64% dintre respondenţi. Rezultatul arată disponibilitatea anagajaţilor AJOFM 

către mijloacele de informare online. 

 

 În ceea ce priveşte necesitatea instruirii personalului AJOFM în self-service, 

trebuie remarcată unanimitatea răspunsurilor personalului AJOFM pentru 

instruire cu privire la furnizarea aplicațiilor self-service (dintre aceştia, 27% 

sunt interesaţi de instruirea în utilizarea aplicaţiilor, 5% de instruirea cu 

privire la competenţe, iar cei mai mulţi - 68% - sunt interesaţi de ambele 

aspecte). Aceste date indică necesitatea organizării şedinţelor sau cursurilor 

de training cu scopul de a uniformiza  conştientizarea impactului benefic al 

conceptului self-service la nivelul salariaţilor AJOFM. Totodata, trainingul 

periodic va contribui la actualizarea cunoştinţelor tehnice de utilizare a 

sistemelor self-service la angajaţii AJOFM, dar şi la angrenarea acelor 

angajaţi cu pregătire profesională mai slabă cu lipsă de motivaţie sau care 

manifestă un posibil dezinteres. 
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Au fost cercetate şi avantajele utilizării aplicațiilor informatice tip self-service la 

nivelul AJOFM: 

 

 Pe primul loc a fost evidenţiată abordarea unui număr mare de 

utilizatori, urmat pe locul doi de reducerea duratei de furnizare a 

serviciilor faţă-în-faţă, pe locul trei asistenţa continuă oferită 

utilizatorilor, pe locul patru reducerea timpului de aşteptare, pe locul 

cinci situându-se facilitarea accesului utilizatorilor cu dificultăţi de 

accesare a serviciilor furnizate de AJOFM-uri. Pe locul şase, se regăseşte 

actualizarea permanentă a informaţiilor, iar pe ultimul loc adoptarea 

unor sisteme de evaluare a impactului serviciilor furnizate prin 

intermediul  self-service.  

 

 95% din respondenţi consideră în mare şi foarte mare măsură că 

aplicațiile informatice de tipul self-service vor oferi deschidere și 

transparență pentru beneficiarii AJOFM cu privire la serviciile funizate de 

instituţie. Acest lucru poate demonstra încrederea şi deschiderea către 

nou a angajaţilor AJOFM, aceştia fiind conştienţi de impactul favorabil al 

sistemului self-service asupra comunicării cu beneficiarii serviciilor.  

 

 Procentul de 71% din totalul repondenţilor care consideră că utilizarea 

aplicațiilor informatice de tipul self-service la nivelul AJOFM va crește 

calitatea serviciilor oferite beneficiarilor arată opinia pozitivă, 

constructivă a angajaţilor asupra creşterii calităţii serviciilor oferite 

beneficiarilor.  
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În ceea ce priveşte identificarea potenţialelor probleme în urma introducerii 

serviciilor self-service şi a modalitățilori de îmbunătățire a activității la nivelul 

AJOFM, pot fi formulate următoarele concluzii: 

 

 Principala problemă identificată de angajaţii SPO este neînţelegerea 

modului de funcţionare/accesare a sistemului self-service (68%), 

urmată de reticenţa în utilizarea serviciilor respective (60%). Cu toate 

acestea, 40% dintre respondenţi consideră dorinţa de a relaţiona direct 

cu personalul AJOFM ca fiind o problemă.  

 

 În ceea ce priveşte propunerile de îmbunătăţire a activității la nivelul 

AJOFM, angajaţii SPO consideră că prin instroducerea serviciilor de tip 

self-service poate fi eficientizat timpului alocal serviciilor oferite 

beneficiarilor şi ar fi degrevat personalul supraîncărcat, în contextul în 

care deja este resimţită nevoi suplimentării numărului angajaţilor, fiind 

utilă o asistenţă faţă-în-faţă pentru utilizarea serviciilor self-service. În 

aceeaţi direcţie, există păreri conform cărora ar fi utilă introducerea de 

infochioşcuri la toate punctele de lucru, crearea de platforme online 

pentru medierea locurilor de muncă vacante, crearea arhivelor 

electronice şi dotarea instituţiilor cu aparatură performantă. Totodată, ar 

trebui ca programele folosite să fie complete şi să relaţioneze între ele 

astfel încât funcţionarul să nu fie nevoit să încarce informaţia în mai 

multe programe. Pe de altă parte, ei cred că ar avea nevoie de cursuri 

de perfecţionare, schimburi de bune practici sau instruiri periodice şi de 

o actualizarea permanentă a datelor preluate din Registrul Unic de 

Evidenţă a Salariaţilor de la Inspecţia Muncii. Unii dintre respondenţi 

propun orientarea către activităţi de analiză a pieţei muncii, a altor 

activităţi specifice care să vină în întâmpinarea problemelor clienţilor 

AJOFM (angajatori, şomeri etc.).  
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