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Comunicat,
Proiectul: 

Eficientizarea serviciilor furnizate către cetăŃeni prin utilizarea instrumentelor moderne 

TIC(servicii de tip  “self-service”) 

POSDRU/123/4.1/S/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 B.V. McCann-Erickson SRL - partener 2, se află în cea de-a 
noua lună de implementare.

Activitatea proiectului A.4.  -  “Dezvoltare şi  implementare sistem informatic de tip"self-
service” se implementează cu implicarea beneficiarului AJOFM Gorj şi a partenerului 1 – SC 
SIVECO ROMÂNIA SA. Prin această activitate se are în vedere dezvoltarea şi implementarea 
unui sistem informatic de tip “self-service”. Scopul acestei activităŃi este crearea unei platforme 
web accesibilă atât pe terminale clasice (laptop, desktop), cât şi prin intermediul dispozitivelor 
mobile  pentru  facilita  schimbul  de informaŃii  între  client  şi  personalul  SPO,  în  prezent  fiind 
realizată în proporŃie de 90%. 

Activitatea de colectare date necesare  realizării  activităŃilor  A3 – “Realizare studii si 
prognoze privind piata muncii” şi A.6. – “Realizare studiu de impact si bune practice”, în luna 
septembrie a.c. s-a concretizat prin înregistrarea unui număr de 441 chestionare completate la 
beneficiarii serviciilor de ocupare în agenŃiile judeŃele sprijinite (Gorj, Vâlcea, Dolj şi Teleorman), 
urmând  ca  datele  centralizate  şi  să  fie  folosite   pentru  elaborarea  studiilor  respective. 
Persoanele care au completat chestionare fac parte din categoria beneficiarilor serviciilor de 
ocupare  din  cele  4  judeŃe  Gorj,  Dolj,  Vâlcea  şi  Teleorman,  iar  cu  ocazia  completării 
chestionarelor au putut să îşi prezinte în principal: situaŃia pe piaŃa muncii, serviciile de care au 
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beneficiat  până  în  prezent,  aspiraŃiile  profesionale,  precum  şi  gradul  de  satisfacŃie  pentru 
serviciile oferite de către agenŃiile judeŃene la care au apelat.  

Proiect este cofinanŃat din Fondul Social European prin Programul OperaŃional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane  2007-2013. 

Proiectul are o valoare totală de 12.059.832,04 lei, din care 9.044.874,03 lei o reprezintă 
țțțțasisten ă  financiară  nerambursabilă  din  partea  Uniunii  Europene,  iar  3.014.958,01  lei o 

țțțțreprezintă contribu ia beneficiarului. 

Contact:
Pentru informaŃii suplimentare privind proiectul, vă rugăm să contactaŃi:
Cristina BADEA, expert comunicare
Telefon: 0253213824
Fax: 0253511568
Cristina.Badea@gj.anofm.ro

AGENłIA JUDEłEANĂ PENTRU OCUPAREA FORłEI DE MUNCĂ GORJ
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