Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007- 2013
Axa prioritară 4: ”Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”
Domeniul major de intervenţie 4.1: ”Întărirea capacității SPO pentru furnizarea serviciilorde ocupare”
Nr. Contract: POSDRU/123/4.1/S/129602

Conferință de presă
Martie 2014
Botosani

ARIA GEOGRAFICĂ




Regiunea Nord-Est (Botoșani, Neamț, Iași)
Regiunea Centru (Alba , Brașov, Harghita)
Regiunea Sud-Muntenia (Teleorman, Ialomiţa, Dâmboviţa)
GRUP ȚINTĂ
ID

Grup ţintă

38

Instituţii ale Serviciului Public de Ocupare

183

Personal propriu al Serviciului Public de Ocupare

Valoare

9
150

OBIECTIVELE PROIECTULUI
Obiectiv general


Îmbunătățirea calității, eficienței și transparenței serviciilor furnizate de
structurile SPO din Regiunile Nord - Est, Centru și Sud Muntenia

Obiective specifice








Extinderea sistemul de management al calității la nivelul structurilor SPO
din zona țintă;
Dezvoltarea de servicii de asistență personalizată și abordare individuală
pentru șomerii cu dificultăți de integrare pe piața muncii;
Dezvoltarea capacităților structurilor SPO de a furniza servicii on line și de
tip self –service;
Facilitarea transferului de expertiza de la partenerii transnaționali pentru
întărirea capacității SPO de furnizare de servicii orientate spre potențialul și
nevoile clienților.

Activitatea A1. Managementul proiectului.

Perioada de
implementare

Subactivități :
1.1. Stabilirea responsabilităților și componenței echipei proiectului : (a) echipa de
management: manager proiect, responsabil financiar, coordonator achiziții) ; (b) echipa de
implementare: experți pe termen lung și scurt.
1.2. Relaționarea cu structurile SPO din zona pentru implicare în implementarea proiectului.
Selectarea structurilor care vor fi sprijinite prin proiect
1.3 Relaționarea cu partenerii transnaționali pentru transfer de bune practici în
managementul proiectelor cu finanțare nerambursabilă;
1.4 Gestionarea resurselor umane, materiale și financiare;
1.5 Operaționalizarea sistemului de monitorizare, raportare și auditare;
1.6 Stabilirea fluxului de comunicare și arhivare;

Ianuarie 2014iunie 2015

Rezultate planificate
•1 parteneriat public privat între actori relevanți pentru piața muncii;

•1 echipă de management asigură coordonarea generală și financiară;
•1 echipă de implementare susține efortul de atingere a rezultatelor și obiectivelor;
•1 proces de relaționare cu structurile SPO asigură transparența procesului de selectare a agențiilor;
•1 cadru organizat de transfer de expertiză asigură atingerea indicatorilor proiectului ;
•1 set de tehnici și instrumente de management facilitează abordarea unitară a procesului de implementare
Documente / Materiale / Livrabile
•Raport de activitate specialiști/fișă de pontaj
•Rapoarte tehnico-financiare
•Raport de analiză activităţi
•Tabel cu repartizarea documentelor, materialelor şi livrabilelor care se vor elabora de către expeţii proiectului
•Centralizator documentelor arhivate

Activitatea A2. Achizitii publice
Subactivități:
A2.1 Elaborarea Planului de achiziții;
A2.2 Organizarea și desfășurarea achizițiilor de bunuri și serviici;
A2.3 Recepționarea bunurilor și serviciilor și înregistrarea în contabilitate;
A2.4 Valorificarea bunurilor și serviciilor în procesul de implementare al proiectului.

Perioada de
implementare
Ianuarie 2014-iunie
2015

Rezultate planificate
•27 panouri informare;
•27 de info-chioșcuri (infotouch);
•soft cu licenta pentru realizarea afișării informațiilor referitoare la piața muncii;
•1 soft de autoevaluare vocațională;
•1 infrastructură pentru operaționalizarea Rețelei interregionale ( server, stații de lucru , RAK , swich etc.)
Documente / Materiale / Livrabile
•Plan de achiziții
•Dosare de achiziție
•Procese-verbale recepție

Activitatea A3. Informare și publicitate pentru proiect
Subactivități:
3.1 Elaborarea Planului de informare și publicitate;
3.2 Organizarea conferințelor de presă;
3.3 Transmiterea de comunicate de presă;
3.4 Afișare de informații relevante referitoare la ocuparea în muncă.

Perioada de
implementare
Ianuarie 2014-iunie 2015

Rezultate planificate
•cel putin 40 de redactii mass media vor primi informații despre proiect ;
•4 conferințe de presă organizate ;
•8 comunicate de presă vor mediatiza periodic rezultatele obținute;
•1 pagina web a proiectului
•5.000 de pliante
•1 Broșura cu metode, tehnici și instrumente de lucru tipărită si distribuită în 5000 de exemplare;
•1 Broșura cu promovarea bunelor practici identificate în rețea, tiparită și distribuită în 3000 de exemplare;
• 33 de bannere vor crește vizibilitatea proiectului, în cele 9 județe țintă;
•spot Radio și TV etc.

Documente / Materiale / Livrabile
•Plan de informare și publicitate
•Fișă de monitorizare a Planului de informare și publicitate
•Agenda conferinţei de presă;
•Lista redacțiilor mass media
•Revista presei
•Lista informațiilor afișate și a mijlocelor utilizate
•Planul de tipărituri

Activitatea A4. Analiza privind contribuția formării profesionale la
creșterea gradului de ocupare
Subactivități:
4.1 Identificarea programelor autorizate la nivelul strucuturilor SPO din zona țintă;
4.2 Monitorizarea programelor de formare desfășurate pentru persoanele fără loc de
muncă finanțate din BAS;
4.3 Identificarea aportului adus de programele de formare la creșterea gradului de
ocupare ;
4.4 Seminar informativ de prezentare a rezultatelor analizei

Perioada de
implementare
Februarie 2014Decembrie 2014

Rezultate planificate
•1 Bază de date cu furnizorii de formare care au organizat programe de calificare și recalificarea pentru persoanele
fără loc de munca , finanțate din BAS;
•1 metodologie de analiză asigură abordarea unitară a formării profesionale;
• 1 proces de monitorizare a programelor de formare finanțate prin BAS;
• 1 Raport de analiză va reflecta modul în care formarea profesională finanțată din BAS asigură creșterea
ocupabilității;
•1 seminar informativ pentru 40 de participanți.
Documente / Materiale / Livrabile
•Baza de date cu furnizorii de formare care au organizat programe de calificare și recalificarea pentru persoanele
fără loc de munca , finanțate din BAS
•Metodologie de analiza a formării profesionale
•Instrumente de cercetare
•Raport de analiza
•Raport de monitorizare programe de formare

Activitatea A5. Tehnici și instrumente inovatoare pentru îmbunătățirea
capacității SPO de a evalua și valorifica potențialul clienților
Subactivități:
5.1 Identificarea și luarea în evidență a membrilor grupului țintă, din rândul personalului SPO
5.2 Elaborarea unui Model de evaluare a intereselor profesionale ale clienților SPO;
5.3 Selectarea membrilor grupului țintă cu atribuții de consiliere profesională și instruirea
acestora pentru aplicarea modelului evaluare a intereselor profesionale ale clienților SPO
5.4 Pilotarea Modelului de evaluare a intereselor profesionale ale clienților SPO;
5.5 Seminar interregional de prezentare a rezultatelor pilotării

Perioada de
implementare
Ianuarie 2014
Martie 2015

Rezultate planificate
•1 set de criterii de selectare a grupului țintă promovat în strucuturile SPO;
• 1 proces de identificare și luare în evidență pentru 150 de membri ai grupului țintă;
• 1 Modelul de evaluare a intereselor profesionale;
• 1 proces de instruire asigură cadrul organizat pentru înțelegere și aplicarea modelului;
• 1 proces de pilotare a modelului contribuie la o mai bună cunoaștere a clienților și planificarea serviciilor în
funcție de interesele lor profesionale;
• 1 seminar informativ pentru 25 de specialiști SPO cu atribuții de consiliere profesională;
Documente / Materiale / Livrabile
•Listă criterii de selectare a grupului țintă
•Model de evaluare a intereselor profesionale

Activitatea A6. Rețea interregională de furnizori de servicii de stimulare
a ocupării
Subactivități:
6.1 Identificarea furnizorilor care asigură servicii de stimulare ;
6.2 Relaționarea cu furnizorii pentru cuprinderea în rețea;
6.3 Elaborare procedură de lucru în rețea;
6.4 Promovarea procedurii ca și element inovativ care va generea transparență și calitate a
serviciilor

Perioada de
implementare
Martie 2014
Iunie 2015

Rezultate planificate
•1 Retea interregionala formată din furnizori publici și privați de servicii de stimulare a ocupării;
•cel puțin 45 de actori publici și privati din 9 județe vor colabora în rețea pentru abordarea integrată a ocupării (
structuri SPO; furnizori privați de servicii de stimulare a ocupării; furnizori de formare profesională, furnizori de
servicii sociale, primării, etc
• 1 procedură de lucru în rețea elaborată și promovată în rândul membrilor

Documente / Materiale / Livrabile
•Procedura de lucru rețea
•Raport de monitorizare a procesului de promovare a Procedurii de lucru în rețea

Activitatea A7. Laborator metodic pentru „self-service”
Subactivități:
7.1 Dotarea cu echipamente și soft a „punctelor de autoservire”;
7.2 Elaborarea de materiale suport pentru personalul SPO;
7.3 Elaborarea de materiale suport pentru clienții SPO care vor accesa „ self service”.
7.4 Instruiri metodice pentru personaul SPO; Asistență de specialitate pentru clienții SPO

Perioada de
implementare
Aprilie 2014Martie 2015

Rezultate planificate
•27 de puncte „self service” dotate cu echipamente și sustinute în funcționare (în 9 județe);
• 1 set de materiale suport facilitează funcționarea „punctelor de autoservire cu servicii”
• 9 instruri metodice organizate pentru 100 de salariați SPO din 9 județe;
• 1 proces de asistare metodică din partea experților proiectului susține clienții SPO în dezvoltarea
de cunoștințe și deprinderi pentru folosirea „ self service”
Documente / Materiale / Livrabile

•Materiale suport pentru funcționare punctelor self-service
•Raport de monitorizare a acțiunii Laboratorul metodic pentru ”self- service”

Activitatea A8. Schimb de experiență și bune practici în furnizarea serviciilor
integrate și personalizate cu Servicii Publice de Ocupare din Spania
Subactivități:
8.1 Elaborarea unui Ghid metodic de identificare de bune practici;
8.2 Analiza și selectarea experiențelor/rezultatelor sau bunelor practici care pot fi
internalizate de către parteneri;
8.3 Vizite de studiu în Spania;
8.4 Analiza rezultatelor vizitelor și internalizarea bunelor practici.

Perioada de
implementare
Iulie 2014 –
Aprilie 2015

Rezultate planificate
•1 proces de identificare a bunelor practici și modelelor de succes asigurat de partenerii transnaționali;
•6 vizite de studiu pentru 90 de specialiști SPO realizate la partenerii transnaționali ;
•1 proces de promovare și internalizare a bunelor practici desfășurat dupa fiecare vizită
•1 Ghid metodic elaborat prin proiect asigură abordarea unitară a aprocesului de identificare a bunelor practici și a
modelelor de succes;
Documente / Materiale / Livrabile

•Procedură selecție participanți la vizitele de studiu
•Agendă vizită de studiu
•Raport vizită de studiu
•Ghid metodic de identificare bune practici

Activitatea A9. Transfer de expertiză pentru îmbunătățirea calității

serviciilor de ocupare
Subactivități:
9.1 Identificarea de experți cu rezultate relevante în furnizarea de servicii de
ocupare;
9.2 Identificarea de tehnici și metode moderne de furnizare a serviciilor;
9.3 Asigurarea transferului de cunoștiinte de la experți spre personalul SPO;
9.4 Stagii de instruire pentru personalul SPO în vederea preluării de metode,
tehnici și instrumente standardizate de furnizare a serviciilor integrate și
personalizate.

Perioada de
implementare
Martie 2014 –
mai 2015

Rezultate planificate
1 proces de transfer de expertiză în domeniul furnizării de servicii integrate și personalizate de
ocupare;
9 acțiuni de instruire internă și asistență de specialitate asigură preluarea metode, tehnici și
instrumente standardizate de furnizare a serviciilor integrate și personalizate pentru cel putin 90 de
persoane implicate în furnizarea de servicii de stimulare a ocupării.
Documente / Materiale / Livrabile

Raport de monitorizare stagii de instruire pentru personalul SPO

Activitatea A10. Stagii de certificare a sistemului de
management al calității

Perioada de
implementare

Subactivități:
10.1 Fundamentarea rolului și importanței certificării propriului sistem de
management al calității;
10.2. Selectarea structurilor SPO pentru care se va face certificarea;
10.3. Desfășurarea procesului de certificare ;
10.4. Eveniment de înmânare a Certificatelor ISO 9001.

Aprilie 2014 –
martie 2015

Rezultate planificate
9 Agenții de Ocupare sprijinte în certificarea Sistemului de Management al Calitatii;
1 proces de certificare asigură confirmarea îmbunătățirii managementului în structurile SPO ;
40 de participanți informați în legatură cu rolul și importanța certificării Sistemului de management
al calității.
Documente / Materiale / Livrabile

•Activitate externalizată de beneficiarul finanțării

Activitatea A11. Campanie promovare servicii de ocupare
Subactivități:
11.1 Identificarea gradului de informare și a percepției serviciilor oferite de către
SPO clienților acestora (șomeri, agenți economici etc.);
11.2 Elaborare concept campanie publică;
11.3 Implementarea campaniei de informare și publicitate.
Rezultate planificate
1 Metodologie de măsurare a gradului de informare și a percepției clienților;

1 Raport de analiză evidențiază gradul de cunoaștere a serviciilor de ocupare ;
1 proces de promovare a rezultatelor analizei contribuie la creșterea vizibilității SPO.
Documente / Materiale / Livrabile

•Plan campanie
•Metodologie măsurare grad de informare și percepție a clieților SPO/instrumente
•Raport de analiză
•Materiale promotionale si de informare: Pliante ; Afise

Perioada de
implementare
Martie 2014 –
Mai 2015

Activitatea A12. Conferință națională de diseminare a
rezultatelor proiectului

Perioada de
implementare

Subactivități:
12.1 Relaționarea cu furnizorii de servicii de ocupare;
12.2 Pregătirea materialelor cu experiențele pozitive și bunele practici promovate prin proiect;
12.3 Desfășurarea conferinței;
12.4 Distribuirea publicațiilor realizate în cadrul proiectului

Aprilie 2015iunie 2015

Rezultate planificate
1 cadru organizat asigură condițiile necesare promovării rezultatelor proiectului; publicațiile realizate prin proiect
sunt distribuite;
transferabilitatea rezultatelor și a bunelor practici este asigurată pentru 50 de participanți.
Documente / Materiale / Livrabile
•Raport de monitorizare a procesului de relaționare cu furnizorii de servicii
•Agendă eveniment
•Listă redacții mass-media
•Comunicat de presă
•Revista presei

ID

INDICATORI PROIECT

Valoarea
prestabilită

327

Număr de agentii de ocupare sprijinite

9

334

Număr de evenimente de comunicare și promovare la nivel național –
Serviciul Public de Ocupare
Număr de evenimente de comunicare și promovare la nivel județean Serviciul Public de Ocupare
Număr de studii, analize, rapoarte, strategii - Serviciul Public de Ocupare

329

Număr agentiilor de ocupare care furnizează servicii de tip “self-service”

9

Ponderea agentiilor de ocupare certificate în sistemul de management al
calității (%)
Număr de agentii de ocupare acreditate conform standardelor de calitate
- Serviciul Public de Ocupare
Parteneri transnaționali implicați în proiect - Serviciul Public de Ocupare

100%

332
333

330

338
339

1
9
2

9
2

Abordarea integrată








Proiectul abordează integrat nevoile personalului SPO și ale structurilor SPO,
direcție în care sunt planificate activități care să le susțină atât pe fiecare în parte,
cât și împreună.
Proiectul investește atât în structurile de management pe care le susține pentru
acreditarea ISO 9001 , cât și în cele de execuție prin dotare și instruirea salariaților
SPO în furnizarea de servicii integrate de ocupare și personalizate.
(informare,evaluare/autoevalaure vocațională, consiliere profesională bazată de
rezultatele autoevaluărilor, orientare profesională în funcție de potențialul
profesional, medierea muncii pliată pe așteptari și resurse individuale etc.)
Modelul de intervenție propus prin acest proiect poate fi preluat la nivelul
politicilor publice în domeniu, reprezentând un exemplu de bună practică pentru
asigurarea unui incluziuni sociale active și poate deveni o soluție viabilă la
operaționalizarea în teren a cerințelor din Documentul Comun de Evaluare a
Politicii de Ocupare a Forței de Munca, dar și a Mecanimsului Național pentru
promovarea incluziunii sociale aprobat prin Hotărârea nr. 1217/ 6.09.2006,
mecanism în cadrul căruia Serviciile Publice de Ocupare au un rol important.
Modelul de intervenție poate fi replicat și în alte regiuni de dezvoltare și poate fi
adaptat la nevoile salariaților și clienților SPO.

Sustenabilitatea proiectului






Rezultatele obținute prin proiect creează premisele îmbunătățirii politicilor
și strategiilor locale, regionale și naționale din domeniul creșterii
ocupabilității și dezvoltării resurselor umane, contribuind cu publicații,
date statistice, metode și tehnici moderne la creșterea calității SPO
Atragerea de alți actori relevanți cu care se va colabora înca din perioada
de implementare a proiectului, direcție în care se constituie Rețeua de
actori relevanți care furnizeaza servicii de stimulare a ocupării ( furnizori
privați de servicii de ocupare, furnizorii de FPC, centre de formare,
universități, Ong-uri etc.)
Inființarea Rețelei interregionale de furnizori de servicii de stimulare a
ocupării asigură premisele identificării de noi parteneneri care să susțină
continuarea demersului de dezvoltare a calității serviciilor de ocupare.

Alte informații
Considerăm că proiectul nostru va susţine îndeplinirea în regiunile ţintă a cerinţelor
rezultate din strategiile europene și naționale, deoarece:







Pune accentul pe dezvoltarea capacității instituționale ca și element generator al
creșterii calității serviciilor de ocupare furnizate de SPO, integrând o abordare
corespunzatoare provocărilor actuale la care trebuie să raspundă SPO, văzut ca o
instituție modernă care aplică politicile europene în domeniu
Dezvoltă un pachet integrat inovator de metode si tehnici pentru furnizarea
serviciilor individualizate, dar și a celor on line și de tip”self service”, care se
concentrează pe promovarea autoevluării profesionale a clienților și furnizarea
serviciilor pornind de la potențialul profesional și social identificat
Asigură în 9 județe și 27 de locații premisele trecerii de la metode generale de
furnizare de servicii, la metode personalizate și integratoare.
Susține înființarea în comuntăți rurale “puncte de self service” și deplasează în
mediul rural experți care să asigure asistență de specialitate persoanelor aflate în
căutarea unui loc de munca sau a celor care trăiesc din agricultura de subzistență să
devină autonomi în gestionarea relațiilor de pe piața muncii.

Vă mulțumim !

