
 

                       

 

  

 
AGENłIA NAłIONALĂ 
PENTRU    OCUPAREA 

FORłEI DE MUNCĂ 
OI POSDRU 

 

 

 
AGENłIA JUDEłEANĂ PENTRU 

OCUPAREA FORłEI DE 
MUNCĂ GORJ 

 

 

Pagina 1/3 

 

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

   Data:28.05.2014 

 

Comunicat de presă, 

Eficientizarea serviciilor furnizate către cetăŃeni prin utilizarea 
instrumentelor moderne TIC(servicii de tip  “self-service”) ID 130045 

 
Proiectul Eficientizarea serviciilor furnizate către cetăŃeni prin utilizarea 

instrumentelor moderne TIC(servicii de tip  “self-service”) ID 130045, implementat de  
AgenŃia JudeŃeană pentru Ocuparea ForŃei de Muncă Gorj, în parteneriat cu:  SC SIVECO 
ROMÂNIA SA – partener 1 şi SC NICOLA & PARTNERS SRL (aflat în procedură de 
înlocuire) - partener 2, şi-a propus să realizeze o aplicaŃie informatică de tip “self-service” care 
să vină în întâpinarea clienŃilor săi (persoane aflate în căutarea unei loc de muncă şi angajatori), 
prin crearea unei  platforme web. 

Platforma  web  va fi realizată de către partenerul 1 -  SC SIVECO ROMÂNIA SA şi va fi   
accesibilă atât pe terminale clasice (laptop,desktop) cât şi prin intermediul dispozitivelor, putând 
fi accesată de către clienŃi  fără a se deplasarea la sediul AJOFM Gorj. Astfel va fi îmbunătăŃită 
funcŃionarea şi organizarea internă a AJOFM Gorj, permiŃând o eficientizare şi o mai mare 
rapiditate în furnizarea de servicii clienŃilor  serviciului public de ocupare.  Proiectul contribuie la 
modernizarea serviciului public de ocupare prin dezvoltarea şi implementarea de acŃiuni 
inovatoare, la o mai bună vizibilitate a acestuia şi a serviciilor oferite celor ce sunt în căutarea 
unui loc de munca 

Partenerul 1 din cadrul proiectului  SIVECO Romania - este înfiinŃată în anul 1992, 

fiind  liderul caselor româneşti de software şi unul din integratorii software de succes din Europa 

Centrală şi de Est. Compania asigură dezvoltarea şi exportul de soluŃii IT şi de proiecte de 

consultanŃă cu valoare adaugată ridicată către Ńări din Comunitatea Europeană, Orientul 

Mijlociu, Africa de Nord şi spaŃiul ComunităŃii Statelor Independente. SIVECO Romania se 

implică activ şi în dezvoltarea de proiecte pe fonduri structurale, atât în calitate de aplicant, cât şi 

în calitate de partener în proiecte cofinanŃate din Fondul Social European prin Programul 

OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU). 
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AgenŃia JudeŃeană pentru Ocuparea ForŃei de Muncă Gorj implementează începând 
cu data de 6 ianuarie 2014 proiectul cu titlul „Eficientizarea serviciilor furnizate către cetăŃeni prin 
utilizarea instrumentelor moderne TIC(servicii de tip  “self-service”)”. 
Proiectul se va derula pe o perioadă de 18 luni şi este  cofinanŃat din Fondul Social European 
prin Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  2007-2013 - Investeşte în 
oameni !; Axa prioritară 4 - Modernizarea serviciului public de ocupare; Domeniul major de 
intervenŃie 4.1 - Întărirea capacităŃii 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.  
 
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 
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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. 
 
 
 
Bugetul proiectului :   12.059.832,04 lei, din care : 
- finanŃare FSE –                    9.044.874,03 lei; 
- contribuŃie proprie –              3.014.958,01 lei. 
 
Contact: 
Pentru informaŃii suplimentare privind proiectul, vă rugăm să contactaŃi: 
 
 
Cristina BADEA, expert comunicare 
Telefon: 0253213824 
Fax: 0253511568 
Cristina.Badea@gj.anofm.ro 


