UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMANIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013

Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
OIPOSDRU

Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Timiş

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA
FORŢEI DE MUNCĂ TIMIŞ
Timişoara, bv. Republicii nr. 21
Telefon: +40256 294231; Fax : +40256 294234
e-mail: timis@ajofm.anofm.ro

COMUNICAT DE PRESĂ
POSDRU/111/4.1/S/92111
DECEMBRIE 2011
Agenţia Judeţeană Pentru Ocupare Forţei de Muncă Timiş, în parteneriat cu: SC SOFT NCN SRL,
Agenţia Judeţeană Pentru Ocupare Forţei de Muncă Mehedinţi, Asociaţia Română de Consiliere şi
Sprijin şi Human Capital Exchange BV, a demarat în data de 01 Iunie 2011 proiectul cu titlul
,,SPO On-line - Întâlnirea între cererea şi oferta de forţă de muncă” , POSDRU/111/4.1/S/92111
proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013.
Proiectul se situează pe Axa prioritară 4 – ,,Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”,
Domeniul major de intervenţie 4.1 – „Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de
ocupare”. Durata de implementare este de 24 de luni în perioada 01.06.2011 – 31.05.2013.
Valoarea totală a proiectului este de 5 828 690,20 lei din care asistenţa financiară nerambursabilă
este de 4 325 803,01 lei.
Obiectivul general al proiectului îl constituie modernizarea serviciilor furnizate de Agenţia de
Ocupare prin utilizarea spaţiului virtual pentru serviciile de consiliere şi mediere furnizate.
Obiective specifice:
- Creşterea calităţii serviciilor de ocupare prin implementarea unui sistem on-line de
consiliere, colectare a locurilor de muncă vacante de pe piaţa muncii şi afişarea electronică
a acestora în timp real, precum şi posibilitatea pentru persoanele în căutare de loc de muncă
de a introduce on-line CV-ul în format european, cu respectarea confidenţialităţii datelor, în
vederea facilitării accesului la un loc de muncă.
- Întărirea capacităţii administrative a agenţiei judetene de ocupare, prin înfiinţarea
serviciilor de tip self-service pentru angajatori şi persoane în căutarea unui loc de muncă.
- Dezvoltarea şi promovarea unei politici publice privind serviciul on-line de mediere şi
consiliere în vederea adoptării la nivel naţional în serviciile publice de ocupare a modelului
privind medierea şi consilierea on-line.
Printre rezultatele obţinute până la sfârşitul anului 2011 putem menţiona: 9 dosare de achiziţie
publică, pliant de promovare a proiectului – 5000 buc, mapă de prezentare - personalizată – 400
buc, pix personalizat – 400 buc, caiet de lucru personalizat – 400 buc, afiş de promovare a
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proiectului – 1500 buc, logo proiect – 1 buc, conferinţa regională de lansare a proiectului – 2 buc,
prezentarea proiectului în pag web – 1 buc, 1 raport de audit realizat pentru depunerea cererii de
rambursare, 1 schimb de experienţă privind folosirea instrumentelor informatice ale SPO, 1
seminar privind analiza funcţionalităţii instrumentelor on-line şi self service organizat, 1 raport
cercetare
Informaţii suplimentare despre desfăşurarea activităţilor proiectului se pot obţine de la Ana
Mihalcea, responsabil promovare proiect şi politică publică, tel. 0724/333 656, mail
anamihalcea@arcs.ro Asociaţia Română de Consiliere şi Sprijin.

MANAGER PROIECT,
Liviu NEGUŢ
Întocmit,
Responsabil promovare
Ana MIHALCEA
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