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FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 4 ”Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”
Domeniul major de intervenţie 4.1 ”Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”
Cererea de propuneri de proiecte nr. 111 ”Calitate în serviciile de ocupare”
Titlul proiectului: ”ACCES DIRECT IN SPO (ADSPO)”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/111/4.1/S/93900

COMUNICAT DE PRESĂ
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara în parteneriat cu Agenţia
Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba şi Asociația non profit L&C Consulting, derulează
proiectul "Acces direct în SPO (ADSPO)" în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare", Domeniul
major de intervenţie 4.1 „Intărirea capacității SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”.
Durata de implementare a proiectului este de 36 de luni şi se desfăşoară în perioada 01.03.2012
– 28.02.2015. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 21.340.000 lei.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea și diversificarea tipurilor de servicii
furnizate clienților, prin simplificarea accesului la serviciile oferite și fluidizarea schimbului interinstituțional
de informații și documente, între SPO din Regiunea Vest și Regiunea Centru.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
 Facilitarea accesului direct la SPO prin furnizarea de servicii publice online către
persoanele aflate în căutarea unui loc de munca, mediul de afaceri, administrația publică
și instituții publice relevante pe piața muncii, din Regiunea Centru și Regiunea Vest.
 Creșterea notorietății SPO prin dezvoltarea de acțiuni pentru o mai buna vizibilitate a
SPO și a serviciilor pe care acesta le oferă.
Grupul ţintă al proiectului este format din Serviciile Publice de Ocupare din județele Hunedoara și
Alba (AJOFM Hunedoara și AJOFM Alba) și personalul angajat în aceste servicii (100 angajați din cele
doua SPO).
Proiectul asigura o alternativa la sistemul clasic de accesare a serviciilor oferite de AJOFM, prin
crearea unei platforme informatice integrate care să interconecteze aplicații ce privesc: dezvoltarea
bazelor de date, primirea, transmiterea și inregistratrea documentelor în format electronic, furnizarea
online a măsurilor active de ocupare.
Proiectul contribuie semnificativ la modernizarea AJOFM prin: reducerea timpului de răspuns la
solicitarile clienților, transferul rapid de documente și stocarea lor în format electronic, claritate,
accesibilitate și transparență în evidența documentelor, extinderea serviciilor în medii greu accesibile,
acces facil la măsurile active de ocupare pentru integrarea grupurilor vulnerabile, flexibilitate.
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