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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane  2007-2013 - Investeşte în oameni ! 
Axa prioritară 4: Modernizarea serviciului public de ocupare  
Domeniul major de intervenţie 4.1: Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare 
Titlul proiectului: Eficientizarea serviciilor furnizate către cetăţeni prin utilizarea instrumentelor moderne 
TIC(servicii de tip  “self-service”) 
Contract:  POSDRU/123/4.1/S/130045 

   Data:27.02.2014 

 

 

Comunicat de presă , 
privind lansarea proiectului : 
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Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj implementează începând 
cu data de 6 ianuarie 2014 proiectul cu titlul „Eficientizarea serviciilor furnizate către cetăţeni prin 
utilizarea instrumentelor moderne TIC(servicii de tip  “self-service”)”. Partenerii de  implementare 
sunt: SC SIVECO ROMÂNIA SA şi SC NICOLA & PARTNERS SRL. 
Proiectul se va derula pe o perioadă de 18 luni şi este  cofinanţat din Fondul Social European 
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  2007-2013 - Investeşte în 
oameni !; Axa prioritară 4 - Modernizarea serviciului public de ocupare; Domeniul major de 
intervenţie 4.1 - Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare. 
 
Obiectivul general al proiectului este acela de a creste gradul de vizibilitate a SPO in randul 
persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, prin dezvoltarea unei aplicatii informatice de 
tip ‘’self service ‘’ care sa vina in intampinarea clientilor sai. Aceasta solutie informatica va oferi 
doua tipuri de servicii persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca: informare profesionala 
-aceasta presupune furnizarea de informatii privind evolutia pietei muncii, standarde 
ocupationale, cerintele locurilor de munca vacante; consilierea profesionala este forma 
confidentiala de a oferi sprijin profesional persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, in 
respect fata de client. Sistemul informatic va fi implementat in cadrul structurilor SPO in regiunile 
Sud-Vest Oltenia, Sud-Muntenia. Obiectivul general al proiectului contribuie la atingerea 
obiectivelor operationale ale domeniului major de interventie DMI 4.1 prin dezvoltarea unei 
platforme Web accesibila atat pe terminale clasice (laptop,desktop) cat si prin intermediul 
dispozitivelor. Astfel va fi imbunatatita functionarea si organizarea interna a AJOFM Gorj si a 
partenerilor sai, permitand o eficientizare si o mai mare rapiditate in furnizarea de servicii  
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clientilor SPO. Proiectul contribuie la modernizarea SPO prin dezvoltarea si implementarea de 
actiuni inovatoare, la o mai buna vizibilitate a acestuia şi a serviciilor oferite celor ce sunt in 
cautarea unui loc de munca.  
 
Obiectivele specifice operationale ale proiectului sunt in concordanta si contribuie la 
atingerea obiectivelor aferente AP4, DMI 4.1. Prin activitatile propuse a se realiza si rezultatele 
asteptate ca urmare a implementarii proiectului. In cadrul proiectului vor fi sprijinite 4 agentii de 
ocupare (Valcea, Gorj, Dolj, Teleorman), in modernizarea si eficientizarea acestora, prin crearea 
unei platforme Web pentru fiecare. Un numar de 60 de angajati ai SPO vor fi instruiti pentru a 
folosi acest sistem de tip “self-service”. Vor fi efectuate 2 studii si prognoze nationale a 
schimbarilor pe piata fortei de munca. De asemenea, in cadrul proiectului se urmareste si o mai 
buna vizibilitate a SPO si a serviciilor oferita prin actiuni de comunicare.  
 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  

� Activitati la nivel local si national de crestere a vizibilitatii SPO si a serviciilor oferite de 
acesta;   

� Cresterea eficientei proceselor organizationale si imbunatatirea schimbului de informatii 
intre structurile SPO;  

� Identificarea schimbarilor pe piata fortei de munca prin realizarea de studii si prognoze 
nationale; 

� Promovarea serviciilor de ocupare prin utilizarea TIC, respectiv servicii de „self-service” . 
 
Valoarea adaugata a proiectului consta in implementarea si utilizarea instrumentelor TIC 
inovatoare care faciliteaza accesul la informare si consiliere profesionala pentru clientii SPO. 
Beneficiile aduse grupului tinta constau in imbunatatirea performantelor grupului tinta si in 
modernizarea serviciilor pe care le ofera persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, cu 
efect direct in cresterea sanselor de a gasi un loc de munca corespunzator aspiratiilor 
profesionale si ofertei de locuri de munca existente. Tot in cadrul proiectului va fi creata o retea 
virtuala de cooperare intre membrii grupului tinta (prin website-ul dedicate proiectului) pentru 
facilitarea transferului de cunostinte si bune practici. 
 
În cadrul proiectului vor fi derulate următoarele activităţi : 

� Activitati de management (Planificare,implementare, monitorizare, raportare, evaluare; 
achizitii; audit (externalizare); expertiza contabila); 

� Informare si publicitate (Conferinta de lansare; Conferinta intermediara; dezbateri 
televizate; Website proiect; Conferinta de incheiere); 

� Realizare studii si prognoze privind piata muncii (Elaborare metodologie de studiu si 
prognoza; colectare date; elaborare studiu si prognoza; diseminare rezultate studio); 

� Dezvoltare si implementare sistem informatic de tip"self-service" (Achizitie echipamente 
necesare implementarii sistemului; dezvoltare sistem informatic; mentenanta sistem); 

� Instruire utilizatori (Pregatire materiale suport seminarii instruire; desfasurare seminarii 
instruire utilizatori sistem informatic); 
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� Realizare studiu de impact si bune practice (Elaborare metodologie; colectare date; 
elaborare studiu de impact; diseminare rezultate studiu de impact). 

 
Rezultatele ce se au în vedere prin implementarea proiectului: 

� Realizarea 1 Website in cadrul proiectului; 
� Dezvoltare si implementare sistem informatic de tip"self-service"; 
� Achizitionarea de  echipamente necesare implementarii sistemului; 
� Instruire a 60 functionari SPO, din 4 agentii judetene (Gorj, Dolj, Vâlcea şi Teleorman); 
� Organizarea unui  curs digitizat in cadrul platformei elearning; 
� Realizarea unui studiu de impact al proiectului şi a 2  studii pentru evaluarea impactului 

proiectului. 
 
Bugetul proiectului :   12.059.832,04 lei, din care : 
- finanţare FSE –                    9.044.874,03 lei; 
- contribuţie proprie –              3.014.958,01 lei. 
 
 
Contact: 
Pentru informaţii suplimentare privind proiectul, vă rugăm să contactaţi: 
 
AJOFM Gorj: 
Romeo CHIRIAC, Director executiv 
Telefon: 0253213824 
Fax: 0253511568 
E_mail: ajofm@gj.anofm.ro 
 
Cristina-Iuliana GUŢĂ, manager proiect 
Telefon: 0253213824 
Fax: 0253511568 
CristinaIuliana.Guta@gj.anofm.ro 
 
  
Cristina BADEA, expert comunicare 
Telefon: 0253213824 
Fax: 0253511568 
Cristina.Badea@gj.anofm.ro 


