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OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI 

 
 
 

Relaționarea ofertei serviciilor publice de ocupare (SPO) cu așteptările 
clienților (angajatorii) prin îmbunătățirea și facilitarea accesului la servicii 
de calitate de tip ”self-service” 

 
 
 

Modernizarea serviciilor publice de ocupare și în special întărirea 
capacității de furnizare a acestora impun activități și acțiuni care să 
conducă la o mai bună relație între SPO (Serviciul Public de Ocupare) și 
clienții săi (în acest caz angajatorii). 
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OBIECTIVUL OPERAȚIONAL AL PROIECTULUI 

 
 

 
 
Activitățile proiectului urmăresc să vină în sprijinul clienților SPO, 
în speță angajatorii, în scopul satisfacerii nevoilor lor privind 
accesul la serviciile oferite prin modernizarea și reorganizarea 
celor existente (crearea a două servicii noi), făcându-le mai ușor 
accesibile și de o mai bună calitate. 
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OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI 

 
 

 

O1. Întărirea capacității administrative a SPO, prin 

reorganizarea serviciului pentru preluarea declarației lunare 

privind obligațiile către bugetul asigurărilor pentru șomaj 

folosind touch screen-uri. 

 

O2. Întărirea capacității administrative a SPO, prin preluarea on-

line a locurilor de muncă vacante – realizarea unui portal  și 

crearea unei baze de date cu angajatorii. 
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 OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI 
 

 

 

 O3. Promovarea acestor servicii prin diseminarea informațiilor 

angajatorilor și realizarea unui rețele inter-regionale între solicitant și cei 

patru parteneri ai SPO. 

 O4. Evaluarea impactului serviciului de preluare automata a declarațiilor și 

preluare on-line a locurilor de muncă vacante prin organizarea: de focus 

grupuri cu angajatorii, a unui studiu privind funcțiile ce trebuie să 

deservească acest serviciu, precum și studiul final privind satisfacția 

clienților în urma implementării sistemului, prin aplicarea unor chestionare. 
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GRUPUL TINTA 

Grup ţintă      Valoare 

Instituţii ale Serviciului Public de Ocupare 5 
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ARHITECTURA TEHNICĂ 
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DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI 

 
 

 

Martie 2012 – August 2013 
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ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI – An 1 (martie 2012 – februarie 2013) 

 

 
 

 

1 Asigurarea managementului mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian feb 

2 Promovarea și lansarea proiectului mar apr mai iun iul aug sep 

3 Încadrarea și instruirea personalului mar apr mai iun iul aug sep 

4 Achiziții Mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian feb 

5 
Studiu privind funcțiunile touch-screenurilor 
de preluarea a declarațiilor și a portalului de 

preluare a locurilor de muncă vacante 
apr mai iun iul aug sep oct 

6 Realizare arhitectură portal  iul aug sep oct nov 

7 Diseminare informații angajatori sep oct nov dec ian Feb 

8 Analiza functională a portalului sep oct nov dec ian feb 

9 Raportare intermediară trimestrială 
  

mai aug nov feb 

10 Evaluarea intermediară semestrială 
  

aug feb 

11 Auditare 
  

aug feb 

12 Monitorizare proiect mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian feb 
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ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI – An 2 (martie 2013 - august 2013) 

 

 
 

 
 

 

1 Asigurarea managementului mar apr mai iun iul aug 

2 Achiziții mar apr mai iun iul aug 

3 Monitorizare proiect mar apr mai iun iul aug 

4 Lansare funcțională mar apr mai iun iul aug 

5 Raportare intermediară trimestrială mai iun iul aug 

6 Monitorizare și îmbunătățire funcționare portal și 
touchscreen 

mar apr mai iun iul aug 

7 Studiu privind satisfacția clienților privind sistemul 
automat de preluare a declarațiilor și a portalului de 

preluare a locurilor de muncă vacante 
mar apr mai iun iul aug 

8 Raportare finală mar apr mai iun iul aug 

9 Evaluare finală mar apr mai iun iul aug 

10 Auditare mar apr mai iun iul aug 

11 Promovare rezultate, închiderea proiectului mar apr mai iun iul aug 
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PORTALUL DE PRELUCRARE A LOCURILOR DE MUNCĂ 

VACANTE 

- sistemul creat în cadrul proiectului va permite accesul la internet prin crearea 

unui portal iar angajatorii pot depune on-line locurile de muncă vacante 

- prin proiect se va crea o baza de date - angajatori cu informatii referitoare la 

datele de identificare angajator, personal angajat etc.  

- aceasta va ajuta la o comunicare mai efcientă și imediată prin e-mail, fără 

costuri suplimentare a acțiunilor desfășurate de SPO, a informațiilor privind 

modificările legislative etc., prin contactul permanent cu aceștia  

- se va crea o rețea inter-regională între solicitant și parteneri (AJOFM-urile), cu 

serverul central la Beneficiar, având ca scop depunerea lunară a declarațiilor 

de către angajatori și comunicarea on-line a locurilor de muncă vacante, 

supravegherea și monitorizarea funcționării portalului, a accesului și a 

schimbului de informații intre regiuni etc. 

  

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European 

Prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Investește în oameni! 



 

Serviciul de tip self- service asigurat de  
43 de sisteme touch-screen, care: 

 

- vor procesa declarațiile lunare ce vor fi depuse de pe suport 

magnetic, respectiv CD sau stick, accesul angajatorilor făcându-se 
pe baza unui cod PIN alocat fiecărei firme 
 

-   vor deservi aproximativ 40.000 de angajatori care acceseaza 
sistemul de self-service din cele 5 judete 

 
- vor deservi toate persoanele aflate in cautarea unui loc de munca 

prin accesul direct la oferta  de locuri de munca 
 

-  vor permite obtinerea de informatii reale si complete a.i SPO va 
fi mai accesibil iar clienții săi (angajatorii) vor beneficia de servicii 

de calitate 
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BENEFICII 
 

 
  ANGAJATORI 

• Informație în timp real despre forța de muncă disponibilă 

• Siguranta in accesarea/predarea informatiilor 

• Acces rapid la informatii 
 

  ȘOMERI 

• Informație în timp real despre oferta de locuri de muncă 

• Înștiințare la apariția ofertei dorite 
 

  SERVICIUL PUBLIC DE OCUPARE 

• Automatizarea și fluidizarea procesului de relaționare angajator - 

șomer 

• Stimularea mobilității forței de muncă 
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INDICATORI REZULTATI 

 
Indicatori [ output] Valoare 

Număr de agenţii de ocupare sprijinite   5  

Număr de evenimente de comunicare şi promovare la nivel naţional - 

Serviciul Public de Ocupare 
3 

Număr de evenimente de comunicare şi promovare la nivel judeţean 

- Serviciul Public de Ocupare 
6 

Număr de studii, analize, rapoarte, strategii - Serviciul Public de 

Ocupare 
2 
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INDICATORI REZULTATI 

 
Indicatori [ result] Valoare 

Numărul agenţiilor de ocupare care furnizează servicii de tip “self-

service”  
29 

Ponderea şomerilor beneficiari de servicii de tip “self-service” în 

total şomeri înregistraţi la o agenţie (%) 
30 

Gradul de satisfacţie a clienţilor SPO (pe o scară de la 1 la 10) 8 
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INDICATORI REZULTATI 

 
Indicatori adiţionali [output]  Valoare 

Numar angajatori care vor beneficia de self-service in cele 5 

judete  
  40000 

Ponderea angajatorilor care vor beneficia in primele 3 luni de 

implementare de self-service 
80 
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INDICATORI REZULTATI 
  

 

 

 
Indicatori adiţionali [result] Valoare 

numar retele interregionale 1 

numar de baze de date cu angajatori   5 

portal preluare locuri de munca vacante la nivel regional –  1 

chestionare aplicate pentru studiu privind functiunile info 

touch-urilor si evaluarea privind gradul de satisfactie a 

clientilor 

2000  

Numar locuri de munca depuse lunar de angajatori    

   
5000 
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BUGETUL PROIECTULUI 

BUGETUL PROIECTULUI       TOTAL - Lei  - 

  

TOTAL COSTURI ELIGIBILE 

PROIECT=VALOAREA ELIGIBILA A 

PROIECTULUI din care: 

6.713.681,00 

    -   valoarea activitatilor externalizate 1.004.425,00 

CONTRIBUŢIA ELIGIBILĂ A SOLICITANTULUI 1.678.420,25 

ASISTENŢA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ  5.035.260,75 

 TVA nedeductibil estimat 1.611.283.44 

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI  8.324.964,44 
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Vă mulțumim ! 
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