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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:25.06.2014 

 

 

Comunicat de presă, 
Eficientizarea serviciilor furnizate către cetăŃeni prin utilizarea 

instrumentelor moderne TIC(servicii de tip  “self-service”) ID 130045 

 
Având ca obiectiv  de bază  creşterea gradului de vizibilitate al Serviciului Public de 

Ocupare (SPO) în rândul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, prin dezvoltarea 

unei aplicaŃii informatice de tip ‘’self service ‘’ care să vină în întâmpinarea clienŃilor săi,  

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, se află în cea 

de-a şasea lună de implementare. 

 Perioada de implementare este de 18 luni, începând cu data de 06.01.2014.  

            Proiectul are o valoare totală de 12.059.832,04 lei, din care 9.044.874,03 lei o reprezintă 

asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, iar 3.014.958,01 lei o 

reprezintă contribuția beneficiarului.  

 

            O componentă majoră în cadrul acestui proiect o constituie întărirea capacităŃii SPO 

pentru furnizarea serviciilor de ocupare prin modernizarea acestuia, prin utilizarea 

instrumentelor moderne TIC (servicii de tip  “self-service”). 
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 În cadrul proiectului au fost finalizate procedurile de atribuire prin cerere de oferte ți 

au fost semnate contracte pentru următoarele servicii : 

- Servicii externalizate de contabilitate şi expertiză contabilă, în valoare de 30.600 

lei, a fost atribuit către S.C. Stema Conlex S.R.L. ți semnat în data de 17.02.2014. 

Durata contractului este de la data semnării ți până la data de 06.07.2015; 

- Servicii externalizate de audit, în valoare de 8.000 lei, a fost atribuit către S.C. 

Auditserv Proiect  S.R.L. ți semnat în data de 17.02.2014. Durata contractului este de 

la data semnării ți până la data de 06.07.2015. 

 

De asemenea, în cadrul proiectului a fost realizată metodologa pentru studiu si prognoză 

privind piata muncii, urmând ca la în perioada următoare să se colecteze date prin aplicarea  

chestionarelor pentru şomerii înregistraŃi la cele 4 agenŃii judeŃene (Gorj, Dolj, Vâlcea şi 

Teleorman), a fost demarată procedura de înlocuire a partenerului 2 - SC NICOLA & 

PARTNERS SRL şi se află în curs de elaborare platforma web pentru dezvoltarea şi 

implementarea sistemului informatic de tip"self-service". 

      Prin activitatile propuse a se realiza si rezultatele asteptate ca urmare a implementarii 

proiectului, vor fi sprijinite 4 agentii de ocupare (Valcea, Gorj, Dolj, Teleorman). Un numar de 60 

de angajati ai SPO vor fi instruiti pentru a folosi sistemul de tip “self-service”, iniŃiat prin proiect. 

Vor fi efectuate 2 studii si prognoze 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” . 
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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 dedicat proiectului) pentru 

facilitarea transferului de cunostinte si bune practici. 

 

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


