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COMUNICAT DE PRESĂ 
 privind Conferinţa de închidere a proiectului  

"CompEtent - dezvoltarea competenţelor  angajaţilor SPO 
pentru creşterea Calităţii şi Eficienţei serviciilor furnizate" 

 

În ziua de 16 octombrie 2015 a avut loc, la Hotel Vaslui, Conferinţa de închidere a 

proiectului “CompEtent - dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea 

Calităţii şi Eficienţei serviciilor furnizate". La eveniment au participat peste 70 de persoane, 

reprezentanţi ai instituţiilor deconcentrate din judeţul Vaslui, reprezentanţi ai mediului 

privat, partenerii implicaţi în proiect, precum şi mass-media. 

Proiectul, demarat în anul 2014, a avut printre obiectivele operaţionale, îmbunătăţirea 
sistemului de formare profesională a personalului SPO, inclusiv modele de programe de 
formare, formarea personalului SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare şi asistenţă, 
inclusiv a serviciilor pentru persoanele cu nevoi speciale. 

În cadrul proiectului au fost instruiţi 181 de angajaţi, la nivelul celor opt agenţii de ocupare, 

în vederea dezvoltării competenţelor acestora. Personalul SPO, care a participat la cele 

nouă programe de formare profesională, a beneficiat de un schimb de experienţă cu 

furnizori de servicii de ocupare din două ţări europene, Belgia şi Olanda.  

În urma vizitelor de studiu, au fost înaintate sugestii şi propuneri de îmbunătăţire a 

instrumentelor folosite de SPO în activităţile de consiliere profesională şi mediere a muncii, 

care au fost incluse într-un studiu. 

Un studiu de impact efectuat în cadrul proiectului, asupra unui număr de 1600 clienţi ai 

Serviciului de Ocupare din cele opt agenţii partenere, relevă faptul că după finalizarea 

programelor de formare profesională, majoritatea respondenţilor a resimţit un real progres 

în ceea ce priveşte calitatea serviciilor oferite de SPO. Eficientizarea comunicării, 

dezvoltarea personală şi dezvoltarea profesională sunt doar o parte dintre schimbările 

aduse în calitatea serviciilor oferite beneficiarilor SPO de acest proiect. 

În cadrul Conferinţei de închidere au fost prezentate obiectivele proiectului, activităţile 

desfăşurate, grupul ţintă, rezultatele obţinute, indicatorii atinşi, beneficiile proiectului. 

Proiectul implementat în perioada 06 ianuarie 2014 – 05 noiembrie 2015, este cofinanţat 
din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea 
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Resurselor Umane 2007 – 2013 “Investeste in oameni” şi se înscrie pe Axa prioritară nr. 4 
– “Modernizarea serviciului public de ocupare, Domeniul major de intervenţie” 4.2.- 
“Formarea personalului propriu al SPO” . Bugetul proiectului are o valoare totală de 
7.952.100,74 lei, din care valoarea acordată din Fondul Social European este de 
5.964.075,55 lei, iar contribuţia eligibilă a beneficiarului este de  1.988.025,19 lei. 

Proiectul reprezintă un succes pentru Sistemul Public de Ocupare din România, 

contribuind la creşterea capacităţii personalului propriu de a planifica proiecte de 

dezvoltare a SPO şi de a furniza beneficiarilor servicii de calitate şi eficiente, necesară 

satisfacerii cerinţelor tot mai complexe ale pieţei muncii.  

 
Pentru alte informaţii privind stadiul implementării proiectului, puteţi accesa pagina web 
www.proiectcompetent.ro  
 
Persoana de contact: Vasiliu Genoveva – expert comunicare şi promovare proiect  
Asociaţia Comunitară de Unitate şi Mediere Vaslui 
email: asociatie.vaslui@gmail.com; facebook:Proiect CompEtent_ID 130703 

 
 

Manager proiect “CompEtent”, 
Gabriel LAZĂR 
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