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AXA PRIORITARĂ 4: MODERNIZAREA
SERVICIULUI PUBLIC DE OCUPARE

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENȚIE
4.1: ”ÎNTĂRIREA CAPACITĂȚII SPO

PENTRU FURNIZAREA SERVICIILOR
DE OCUPARE”

CESP SPO

PARTENERI:



OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectiv general:

Imbunatatirea calitatii, eficientei si transpar-
entei serviciilor furnizate de structurile SPO 
din Regiunile Nord - Est, Centru si Sud Mun-
tenia

Obiective specifice:

Extinderea sistemul de management al cali-
tatii la nivelul structurilor SPO din zona tinta;
Dezvoltarea de servicii de asistenta personal-
izata si abordare individuala pentru somerii

cu dificultati de integrare pe piata muncii;

Dezvoltarea capacitatilor structurilor SPO de 
a furniza servicii on line si de tip self - service;
Facilitarea transferului de expertiza de la 
partenerii transnationali pentru intarirea 
capacitatii SPO de furnizare de servicii orien-
tate spre potentialul si nevoile clientilor. 

ARIA GEOGRAFICA

Regiunea Nord-Est (Botosani, Neamt, Iasi)

Regiunea Centru (Alba, Brasov, Harghita)

Regiunea Sud-Muntenia (Teleorman, Ialomita, 
Dambovita)

Infiintarea Retelei interregionale de furnizori 
de servicii de stimulare a ocuparii asigura 
premisele identificarii de noi parteneneri care 
sa sustina continuarea demersului de dez-
voltare a calitatii.

ALTE INFORMATII

Consideram ca proiectul nostru va sustine 
indeplinirea in regiunile tinta a cerintelor 
rezultate din strategiile europene si nationale, 
deoarece:

Pune accentul pe dezvoltarea capacitatii 
institutionale ca si element generator al 
cresterii calitatii serviciilor de ocupare furni-
zate de SPO, integrand o abordare corespun-
zatoare provocarilor actuale la care trebuie 
sa raspunda SPO, vazut ca o institutie mod-
erna care aplica politicile europene in dome-
niu.

Dezvolta un pachet integrat inovator de 
metode si tehnici pentru furnizarea serviciilor 
individualizate, dar si a celor on line si de tip 
"self service", care se concentreaza pe 
promovarea autoevaluarii profesionale a 
clientilor si furnizarea serviciilor pornind de la 
potentialul profesional si social identificat.

Asigura in 9 judete si 27 de locatii premisele 
trecerii de la metode generale de furnizare de 
servicii, la metode personalizate si integra-
toare.

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

Rezultatele obtinute prin proiect creeaza 
premisele imbunatatirii politicilor si strategiilor 
locale, regionale si nationale din domeniul 
cresterii ocupabilitatii si dezvoltarii resurselor 
umane, contribuind cu publicatii, date statis-
tice, metode si tehnici moderne la cresterea 
calitatii SPO.
Atragerea de alti actori relevanti cu care se 
va colabora inca din perioada de implementa-
re a proiectului, directie in care se constituie 
Reteua de actori relevanti care furnizeaza 
servicii de stimulare a ocuparii (furnizori 
privati de servicii de ocupare, furnizorii de 
FPC, centre de formare, universitati, Ong-uri 
etc...).


