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Proiectul “CompEtent - dezvoltarea competenţelor angajatilor SPO pentru creșterea calității și

eficienței serviciilor furnizate” este implementat de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței

de Muncă Vaslui în parteneriat cu alte șapte agenții de ocupare, precum și cu două asociații

cu rol bine definit în cadrul proiectului. Proiectul este 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 4.2

„Formarea personalului propriu al SPO”, ID 130703.
Perioada de implementare este de 18 luni, cu o valoare eligibilă totală de 7.952.100,74 lei,

din care contribuția solicitantului este de 1.988.025,18 lei.

Obiective:

Obiectivul  general îl  reprezintă  creșterea  capacității  personalului  propriu  de  a  planifica

proiecte de dezvoltare a SPO și de a furniza beneficiarilor servicii  de calitate și eficiente,

necesare satisfacerii cerințelor tot mai complexe ale pieței muncii.
Obiectivul general va fi atins prin următoarele obiective specifice: 

 Dezvoltarea  de  competențe  specifice  (de  managementul  proiectului,  limba  engleză,

prelucrare și interpretare date de pe piața muncii, consiliere profesională și mediere a muncii

centrată pe nevoile clienților) la 160 angajați ai SPO din regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud și

Vest în vederea iniţierii  de acţiuni inovatoare de sprijinire a noilor forme de organizare şi

management  ale  SPO,  inclusiv  stabilirea  de  parteneriate  internaționale,  în  cadrul  unor

programe complexe de formare autorizate;
 Implementarea,  dezvoltarea  și  promovarea  la  nivel  național  a  unui  model  inovator  de

dezvoltare de competențe pentru personalul SPO - portal e-learning.
Obiectivele specifice vizează atingerea următoarelor obiective operaționale: 
 Îmbunătățirea sistemului de formare profesională a personalului SPO, inclusiv modele

de programe de formare; 
 Formarea  personalului  SPO  pentru  furnizarea  serviciilor  de  ocupare  și  asistentă,

inclusiv a serviciilor pentru persoane cu nevoi speciale; 
 Formarea  personalului  SPO  pentru  promovarea  unei  abordări  integratoare  privind

egalitatea de gen și nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile; 
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 Formarea  pentru  utilizarea  intensivă  a  tehnologiilor  moderne  de  informare  și

comunicare;

 Formare  și  acțiuni  inovatoare  și  transnaționale  pentru  sprijinirea  noilor  forme  de

organizare și management; 

 Dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului pentru realizarea analizelor și

prognozelor pe piața muncii, planificărilor, activităților cu grupurile speciale etc.

Grupul țintă

Grupul țintă este format din 160 beneficiari ce vor fi selectați din rândul angajaților Serviciului

Public de Ocupare. Cei 160 de beneficiari vor urma un curs de competențe iar pentru o mai

bună și completă pregătire a personalului SPO, jumătate din ei vor urma și un al doilea curs

de pregătire profesională.

Beneficiile proiectului:

 dezvoltarea/îmbunătăţirea  competenţelor  de  planificare  a  proiectelor  la  nivelul

angajaţilor SPO; 
 dezvoltarea şi certificarea competenţelor pentru programele de formare profesională la

160 angajaţi SPO din 8 judeţe ale celor 4 regiuni implicate în proiect (maxim jumătate din cei

160 angajaţi vor putea urma şi un al doilea curs de formare, pentru o mai bună şi completă

pregătire a personalului SPO); 
 participarea la schimburi de experienţă cu servicii de ocupare din două ţări europene;
 stabilirea de viitoare direcţie de dezvoltare a parteneriatelor europene între specialiştii

de pe piaţa muncii; 
 portofoliu de proiecte privind dezvoltarea de servicii de mediere a muncii, consiliere

individualizată şi centrată pe client, prognoze-analize privind evoluţia pieţei muncii la nivelul

celor  8  SPO  partenere  în  proiect;  portofoliu  de  instrumente  de  analiză-prelucrare  date
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statistice,  mediere,  consiliere  individualizată  şi  centrată  pe  client  la  nivelul  fiecărui  SPO

implicat în proiect;
 creşterea investiţiei în capitalul uman, prin oferirea de programe de formare complexe

şi complementare în cadrul proiectului;
 dezvoltarea parteneriatului din cadrul proiectului, pentru creşterea calităţii şi eficienţei

serviciilor furnizate;
 întărirea  serviciului  public  de  ocupare  prin  implicarea  în  proiect  şi  posibilitatea

introducerii  directe  a  rezultatelor  proiectului  şi  bunelor  practici  în  activitatea  şi  strategia

serviciului  public  de  ocupare la  nivelul  judeţelor  implicate,  dar  şi  pe ansamblul  regiunilor

Nord-Est, Sud-Est, Sud şi Vest.

Parteneriat:

Proiectul  “CompEtent  -  dezvoltarea competenţelor  angajaților  SPO pentru creșterea

Calității și Eficienței serviciilor furnizate” este implementat de Agenția Județeană pentru

Ocuparea Forței de Muncă Vaslui, în calitate de solicitant, având ca parteneri un număr de

șapte instituții  publice din același domeniu de activitate, precum și trei parteneri privați, și

anume:

1. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani

2. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș

3. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Argeș

4. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bacău

5. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Buzău
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6. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea

7. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea

8. Asociația Aproape de Tine – Iași

9. Asociația Comunitară de Unitate și Mediere

10.SIVECO România SA.

Activitățile proiectului:

A.1. Managementul proiectului;
A.2. Recrutarea și selectarea beneficiarilor;
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A. 3. Programe de formare de competențe specifice;
A .4. Realizare portal e-Learning și a cursurilor în format digital;
A .5. Vizite de studiu;
A .6. Îmbunătățirea instrumentelor de consiliere profesională și mediere a muncii, ca urmare 

a vizitei de studiu realizate;
A .7. Studiu privind impactul proiectului la nivelul județelor implicate;
A.8. Informare și publicitate, activitate continuă pe toată durata proiectului;
A .9. Diseminarea rezultatelor proiectului.

Indicatori

Indicatori output Valoare prognozată
Numărul personalului instruit 160
Număr de studii, analize, rapoarte, strategii - Serviciul 

Public de Ocupare

2

Indicatori result Valoare prognozată
Ponderea personalului instruit cu certificate de absolvire 95
Numărul de participanţi la instruire certificaţi - Serviciul 

Public de Ocupare

152

II. INTRODUCERE

Studiul  de analiză a nevoilor de formare, structurat pe două etape: etapa inițală și  etapa

finală, reprezintă o radiografie a necesităților de formare în rândul angajaților din Serviciul

Public de Ocupare din următoarele județe: Vaslui, Botoșani, Buzău, Bacău, Tulcea, Vrancea,

Argeș și Timiș.
Studiul are rolul de a evalua gradul și creșterea competențelor profesionale ale angajaților

SPO, urmare a participării la programe de formare profesională, considerate ca o formă de

școlarizare la locul de muncă sau în afara lui, destul de accesibilă prin prisma faptului că e de

scurtă durată și eficientă.
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Urmărind îndeplinirea obiectivelor comune la nivel european în ceea ce priveşte participarea

sporită pe piaţa muncii  a unei forţe de muncă înalt  calificate şi  adaptabile, îmbunătăţirea

sistemului  educaţional  şi  creşterea  adaptabilităţii  acestuia  la  cererea  pieţei  muncii,

promovarea  educaţiei  pe  tot  parcursul  vieţii,  creşterea  adaptabilităţii  angajaţilor  şi  a

întreprinderilor,  asigurarea  calificărilor  şi  cunoştinţelor  necesare  integrării  şi  mobilităţii  pe

piaţa muncii şi facilitarea dezvoltării economice, calificarea resurselor umane a fost declarată

domeniu  prioritar  de  intervenţie  pe  termen  scurt,  în  contextul  eforturilor  României  de  a

contracara  efectele  crizei  economice  mondiale.  Marcat  de  demararea  Programului

Operaţional  Sectorial  în  Domeniul  Resurselor  Umane  (POSDRU),  contextul  politicilor  de

formare  oferă,  prin  contribuţia  fondurilor  structurale  europene şi  a  celor  guvernamentale,

oportunităţi de finanţare fără precedent în acest domeniu, aproximativ 3,47 miliarde EURO

alocati  pentu  perioada  2007–2013,  formele  principale  de  pregătire  profesională  fiind

următoarele:
- Iniţierea  (dobândirea  unor  cunoştinţe,  priceperi  şi  deprinderi  minime  necesare  pentru

desfăşurarea unei activităţi);
- Calificarea (ansamblul de competenţe profesionale care permit unei persoane să desfăşoare

activităţi specifice unei ocupaţii sau profesii);
- Perfecţionarea (dezvoltarea competenţelor profesionale în cadrul aceleiaşi calificări)
- Specializarea  (obţinerea  de  cunoştinţe  şi  deprinderi  într-o  arie  restrânsă  din  sfera  de

cuprindere a unei ocupaţii);
- Recalificarea (obţinerea competenţelor specifice unei alte ocupaţii  sau profesii,  diferită de

cele dobândite anterior).

Pentru realizarea acestui studiu au fost chestionat un eşantion de 221 persoane, angajați ai

Serviciului Public de Ocupare, rezultatele fiind prelucrate și interpretate în cadrul proiectului

“CompEtent  -  dezvoltarea  competenţelor  angajatilor  SPO  pentru  creșterea  Calității  și

Eficienței serviciilor furnizate”. De asemenea, studiul prezintă perspectiva angajaţilor asupra

formării,  principalele  aspecte  analizate  fiind  legate  de  modul  de  organizare  a  cursurilor

(informarea  participanţilor  privind  creșterea  competențelor  profesionale,  domeniile  de

formare, competențe vizate) motivaţie, arii de conţinut şi nivelul de satisfacţie al participanţilor

la formare.
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Pentru  început  se  va  realiza  o  campanie  de  conștientizare  la  nivel  intern,  realizată  prin

activități  de  informare  a  angajaților  cu  privire  la  importanța,  obiectivele,  beneficiile  și

programele de formare profesională. 

Ulterior, se vor finaliza, de către echipa de experți ai partenerului 8, propunerile în ce privește

tematica și structura programelor de formare profesională ce urmează a fi desfășurate. Din

punct de vedere al importanţei, considerăm că etapa privind evaluarea nevoilor de formare a

angajatilor constituie condiţia obligatorie şi necesară oricărui proces de formare profesională.
Din punct de vedere al pregătirii profesionale, nevoia de formare profesională se referă la

obiectivele viitoare, dorinţele şi aspiraţiile legate de îmbunătăţirea performanţelor curente ale

angajaţilor sau necesare pentru corectarea unor deficienţe (activităţile funcţionarilor publici

care nu întrunesc un anumit standard de performanţă).
De asemenea, trebuie remarcat că, la modul general, procesul de evaluare a nevoilor de

formare este un proces complex (Barbazette, 2006) care include 3 faze şi anume:
1. procesul de colectare a informaţilor;
2. procesul de analizare a informaţilor colectate;
3. crearea planului de formare şi pregătire profesională.

Un loc aparte în procesul de formare profesională a angajatilor, deşi nu apare ca şi o etapă

aparte,  îl  constituie identificarea metodelor prin care se evidenţiază nevoile de formare a

acestora.  În  realizarea  acestui  material  au  fost  studiate  reglementările  privind  formarea

profesională continuă,  atât  cele  existente la nivel  comunitar,  cât  şi  cele adoptate de ţara

noastră, reglementări pe care le vom include în studiu.

De  altfel,  în  opinia  noastră  motivul  pentru  care  există  o  nevoie  ridicată  de  formare  a

angajaţilor din cadrul instituţiilor publice locale este, în parte, faptul că un funcţionar public

angajat în aceste instituţii  pentru a avea performanţe ridicate în activitatea întreprinsă va

trebui  să  se  perfecţioneze  continuu  (să  îşi  dezvolte  bagajul  de  cunoştinţe  din  domeniile

economic, juridic administrativ), aspect care înseamnă o continuă formare şi perfecţionare

profesională.
Studiul  de  faţă  se  doreşte  a  fi  o  analiză  exploratorie  a  formării  profesionale  din  cadrul

instituţiilor  publice  apartinând SPO.  Se va  analiza  importanţa  unor  programe de formare
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destinate  dezvoltării  competenţelor  angajaţilor  SPO,  precum  şi  principalele  elemente

(dimensiuni) legate de astfel de cursuri.

III. OBIECTIVELE STUDIULUI

Realizarea acestui studiu a pornit de la cele trei obiective specifice principale, urmărite de

acest proiect, referitoare la:
 Imbunătățirea formării continue a personalului SPO, îndepârtând obstacolul reprezentat de

limitările bugetare alocate pentru formarea profesională;
 formarea profesională a angajaților SPO prin creșterea accesului transnațional la resursele

de formare europene;
 implementarea  obiectivului  strategic  al  POSDRU  privind  calificarea  și  reconversia

profesională cât și oportunitățile de dezvoltare profesională;
 contribuția  proiectului  la  creșterea  atractivității  profesiei  angajatului  în  Serviciul  Public  de

Ocupare.
Demersul investigativ s-a realizat în cadrul Serviciului Public de Ocupare aparținând celor opt

instituții partenere în cadrul proiectului. Eşantionul este format din funcţionari publici, angajaţi

ai SPO provenind din cadrul tuturor serviciilor şi departamentelor. În acest sens a fost realizat

un  chestionar  de  către  partenerul  9  în  colaborare  cu  partenerul  8  și  cu  beneficiarul

proiectului,  care,  ulterior,  a  fost  transmis,  prin  intermediul  emailului,  experților  de

implementare aparținând instituțiilor SPO din proiect.
Scopul  analizei  nevoilor  de  formare  ale  angajaților  din  SPO a fost  acela  de  a  identifica

cerințele de formare/calificare ce se impun la nivelul UE privind calitatea serviciilor oferite de

aceștia  în  relație  cu  beneficiarii  (persoane aflate  în  căutarea unui  loc  de muncă:  șomeri

indemnizați sau neindemnizați; angajatori; alte categorii).
În contextul noilor realităţi ale pieţei muncii şi ale societăţii contemporane care impune noi

reglementări în domeniu şi noi situaţii tot mai dificile, angajaţii SPO trebuie să dea dovadă nu

numai de profesionalism în toate activităţile desfăşurate dar şi de o cunoaştere a tehnicilor şi

metodelor  moderne de lucru  în  relaţiile  cu  personalul  propriu  şi  cu  beneficiarii  serviciilor

oferite. Concret, programele de formare profesională ce vor fi urmate în cadrul proiectului pot
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asigura  succesul  în  muncă  prin  dezvoltarea  abilităţilor,  cunoştinţelor  şi  competenţelor

individuale  ale  funcţionarilor  publici,  precum  şi  prin  creşterea  eficienţei  şi  eficacităţii

activităţilor în cadrul sistemului public de ocupare.
Pentru  analiza  de  față  au  fost  studiate  reglementări  programatice  și  politici  publice  în

domeniul formării profesionale continue, rapoarte şi studii referitoare la formarea profesională

continuă a angajaţilor realizate de Institutul Naţional de Statistică (INS), rapoarte ale Agenţiei

Naţionale de Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), etc. 
Sistemul românesc de formare profesională continuă este proiectat şi organizat în funcţie de

un  cadru  legislativ  specific,  a  cărui  analiză  constituie  premisa  unei  eficiente  abordări  a

diferitelor  aspecte  ale  formării  continue  şi  a  propunerii  unor  eventuale  recomandări  în

domeniu. 
Politicile de la nivelul UE în domeniul formării profesionale constituie puncte de reper pentru

elaborarea, de către fiecare stat membru, a reglementărilor, politicilor şi direcţiilor de acţiune

specifice, cele mai semnificative documente europene de politică în domeniu fiind sintetizate

în cele ce urmează. 
Declaraţia  de  la  Lisabona  (martie  2000)  stabileşte  o  serie  de  obiective  pentru  statele

membre UE de a pune bazele unei societăţi şi economii bazate pe cunoaştere, care se pot

realiza doar prin adaptarea şi îmbunătăţirea sistemelor de educaţie şi formare profesională. 
Memorandumul privind învăţarea pe tot parcursul vieţii al Comisiei Europene (adoptat

în octombrie 2000) formulează o serie de mesaje cheie cu rol de orientare a acţiunilor viitoare

în  domeniu:  garantarea  accesului  universal  şi  continuu  la  învăţare  pentru  formarea  şi

îmbunătăţirea  competenţelor;  realizarea  unor  investiţii  superioare  în  resurse  umane;

încurajarea inovaţiei  în  predare şi  învăţare;  valorizarea învăţării  non-formale şi  informale;

regândirea  orientării  şi  consilierii,  cu  focalizare  pe  accesul  la  informaţie  de  calitate  şi  la

consiliere  privind  oportunităţile  de  învăţare  pe  tot  parcursul  vieţii;  apropierea  învăţării  de

domiciliu, oferirea de oportunităţi  de învăţare continuă, cât mai aproape de beneficiari,  în

propriile lor comunităţi şi sprijinită de echipamente TIC. 
„Declaraţia  de  la  Copenhaga”  (Declaraţia  miniştrilor  europeni  ai  educaţiei  şi  formării

profesionale şi a Comisiei Europene, convenită în noiembrie 2002, cu privire la consolidarea

cooperării europene în formare profesională) stabileşte următoarele priorităţi în dezvoltarea

sistemelor  de  educaţie  şi  de  formare  profesională  iniţială  şi  continuă:  dimensiunea
10
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europeană,  transparenţă,  informare  şi  consiliere,  recunoaşterea  competenţelor  şi  a

calificărilor, asigurarea calităţii în formare. 
Consiliul  European  din  martie  2005  a  redefinit,  ca  prioritate  fundamentală  de  acţiune

pentru UE şi fiecare stat membru, creşterea investiţiei în capitalul uman prin sisteme mai

bune de educaţie şi de formare şi adaptarea sistemelor de educaţie şi formare la noile cerinţe

de competenţe, iar ca linie directoare – creşterea şi îmbunătăţirea investiţiei în cercetare şi

dezvoltare în vederea formării Ariei Europene a Cunoaşterii. 
Strategia  Europeană  pentru  Ocupare  (Luxemburg,  noiembrie  1997  cu  modificările

ulterioare)  oferă  orientare  şi  asigură  coordonare  a  priorităţilor  din  domeniul  politicilor  de

ocupare la nivelul UE, însuşit de toate statele membre. Obiectivele globale ale strategiei sunt:

atingerea, până în anul 2010, a unei medii a ratei generale de ocupare de 70%; creşterea

ratei de ocupare în rândul femeilor până la 60%. Strategia stabileşte ca prioritate investiţia

mai  mare  în  capitalul  uman  şi  în  învăţarea  continuă,  ceea  ce  presupune  intervenţii

ameliorative în următoarele domenii: politici educaţionale specifice, costuri şi responsabilităţi,

oferta de formare, metode de învăţare şi formare profesională, dotări şi tehnologii, rate de

participare la învăţarea pe întreg parcursul vieţii. 
Politici  dezvoltate  în  România.  Având  ca  premise  politicile  din  domeniul  formării

profesionale continue de la  nivelul  UE, România a elaborat  strategii,  politici  şi  direcţii  de

acţiune  care  sunt  în  concordanţă  cu  acestea  şi  adaptate  contextului  socio-profesional

particular din ţara noastră. 
Strategia naţională pentru formare profesională continuă, elaborată în concordanţă cu

Strategia Europeană pentru Ocupare, stabileşte o serie de direcţii  de acţiune, dintre care

menţionăm: 
- elaborarea de politici de învăţare pe tot parcursul vieţii, în corelare cu evoluţiile şi cerinţele

pieţei muncii; 
- dezvoltarea unui sistem structurat de formare profesională continuă, transparent şi flexibil, cu

un nivel adecvat de finanţare şi o puternică implicare a partenerilor sociali vizând creşterea

ocupabilităţii, adaptabilităţii şi mobilităţii forţei de muncă; 
- creşterea nivelului de participare la procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii până la 7% în

2010, pentru populaţia adultă (grupa de vârstă 25-64 ani); 

11
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- promovarea unei oferte de formare de calitate şi asigurarea, prin investiţia în formare, de

beneficii atât la nivel personal/ individual, cât şi social. 
Strategia pe termen scurt  şi mediu pentru formarea profesională  continuă  2005-2010

(aprobată prin HG nr. 875/2005) vizează: susţinerea transformării forţei de muncă; facilitarea

mobilităţii  între  diferite  sectoare  de  activitate;  creşterea  gradului  de  conştientizare  a

importanţei  învăţării  continue,  a  gradului  de  motivare  pentru  lărgirea  cunoştinţelor  şi

dezvoltarea competenţelor persoanelor; implicarea tuturor actorilor sociali în procesul FPC.

Strategia stabileşte următoarele obiective strategice: 
- creşterea participării la FPC şi facilitarea accesului pentru toate categoriile de persoane din

perspectiva  învăţării  pe  tot  parcursul  vieţii  –  prin  următoarele  direcţii  de  acţiune:

conştientizarea de către persoane, angajatori şi alţi factori interesaţi a beneficiilor FPC; 
- creşterea investiţiilor publice şi private în FPC şi eficientizarea lor; dezvoltarea unui sistem de

FPC flexibil şi transparent, bazat pe competenţe, integrat Cadrului Naţional al Calificărilor;

îmbunătăţirea reţelei de informare, consiliere şi orientare profesională; asigurarea evaluării /

validării şi recunoaşterii experienţei / învăţării anterioare, inclusiv a competenţelor dobândite

în contexte non-formale şi informale de învăţare; 
- sporirea calităţii şi eficienţei sistemului de FPC printr-un management orientat spre rezultate

prin:  consolidarea  structurilor  instituţionale  şi  a  parteneriatelor  în  FPC;  implementarea

mecanismelor de asigurare a calităţii; realizarea de studii, analize şi statistici pentru FPC;

adaptarea cadrului legal pentru elaborarea şi implementarea noului sistem de FPC. 
Planul Naţional de Acţiune în domeniul Ocupării - PNAO (aprobat prin HG nr. 970/2006)

stabileşte următoarele obiective: participarea adulţilor (25-64 de ani) la educaţie şi formare

profesională; participarea şomerilor înregistraţi la cursuri de formare profesională; creşterea

fondurilor pentru formarea profesională a şomerilor din bugetul asigurărilor pentru şomaj. 
Programul  Naţional  de Reforme 2006-2010  – PNR prevede obligativitatea  includerii,  în

contractele  colective  de  muncă,  a  prevederilor  privind  formarea  profesională,  precum  şi

creşterea participării  la formare profesională continuă prin iniţierea unor măsuri menite să

schimbe  cultura  angajatorilor,  în  sensul  orientării  spre  investiţii  în  resurse  umane.  PNR

urmăreşte furnizarea de suport financiar pentru programe de formare profesională continuă şi

creşterea disponibilităţii şanselor de şcolarizare a adulţilor din mediul rural. De asemenea, în

perioada 2008-2011, se prevede derularea Programului naţional pentru promovarea ocupării
12
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lucrătorilor vârstnici, vizând, printre altele, acordarea de şanse egale la educaţie şi formare

profesională continuă. 
Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 - PND stabileşte următoarele obiective cu impact

asupra formării profesionale: optimizarea corelării între calificări, nevoile pieţei muncii şi ale

sistemului de asigurare a calităţii în formarea profesională a adulţilor cu modelul european; o

mai  bună  dezvoltare  a  educaţiei  antreprenoriale  în  formarea  profesională  a  adulţilor;

asigurarea  unui  număr  suficient  de  furnizori  de  programe  de  formare  profesională;  o

acoperire  geografică  optimă  a  ofertei  de  formare  profesională  (mediul  urban  şi  rural);

creşterea gradului de incluziune pe piaţa muncii a grupurilor defavorizate. 
Cadrul  Strategic  Naţional  de  Referinţă  2007-2013  -  CSNR  trasează  direcţiile  pentru

programarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune pentru ţara noastră, făcând legătura între

priorităţile naţionale de dezvoltare şi cele la nivel european. Unul dintre principalele elemente

ale CSNR vizează dezvoltarea resurselor umane, prin măsuri de intervenţie precum: 
- sprijinirea  sistemelor  de  învăţământ  şi  formare  profesională,  prin:  creşterea  flexibilităţii,

transformarea şcolilor în centre de educaţie continuă şi resurse, crearea de oportunităţi noi şi

mai complexe de învăţare pentru tineri şi adulţi; 
- plasarea în centrul politicilor în domeniu a unor elemente precum: creşterea adaptabilităţii,

dezvoltarea spiritului antreprenorial, stimularea investiţiilor în capitalul uman şi învăţarea pe

parcursul întregii vieţi; 
- combaterea  excluziunii  sociale  şi  promovarea  incluziunii  sociale  a  diferitelor  grupuri

vulnerabile, categorii dezavantajate pe piaţa forţei de muncă (de exemplu, şomeri, persoane

care au părăsit prematur sistemul de educaţie); 
- dezvoltarea  sistemului  de  consiliere  şi  îndrumare  în  vederea  participării  la  educaţia  şi

formarea profesională continuă; 
- realizarea educaţiei pe tot parcursul vieţii cu o rată de participare în programe de instruire de

12,5% până în 2010 (de la 1,5% în 2004); 
- elaborarea unor standarde de certificare a calităţii FPC şi a unui cadru naţional al calificărilor;

derularea unor acţiuni de creştere a profesionalismului şi statutului formatorilor. 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU, elaborat în

contextul  PND  2007-2013  şi  în  acord  cu  priorităţile  CSNR,  are  ca  obiectiv  general

dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi învăţării

pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea
13
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viitoare  pe  o  piaţă  a  muncii  modernă,  flexibilă  şi  incluzivă.  În  acest  context,  POSDRU

stabileşte  axele  prioritare  şi  domeniile  majore  de  intervenţie  ale  României  în  domeniul

resurselor umane (în vederea implementării asistenţei financiare a UE prin intermediul FSE).

POSDRU stabileşte obiective specifice pentru următoarele axe prioritare: 
- educaţia  şi  formarea  profesională  în  sprijinul  creşterii  economice  şi  dezvoltării  societăţii

bazate pe cunoaştere; 
- corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii; 
- creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi a întreprinderilor; promovarea măsurilor active de

ocupare; promovarea incluziunii sociale. 
Analiza  politicilor  europene  şi  naţionale  privind  formarea  profesională  continuă  permite

identificarea unei coerenţe între reglementările programatice de la nivelul UE şi cele adoptate

de  România.  Reglementările  europene  au  constituit  cadrul  şi  sistemul  de  referinţă  în

elaborarea direcţiilor  de  politică  naţionale  în  domeniu  formării  profesionale,  obiectivele  şi

domeniile de acţiune stabilite la nivel european fiind adoptate şi contextualizate la nevoile şi

priorităţile româneşti. 
Atât la nivel european, cât şi la nivel naţional, se remarcă importanţa din ce în ce mai mare

acordată formării  profesionale continue. Aceasta nu este privită numai ca o modalitate de

dezvoltare personală a angajaţilor, ci devine o investiţie superioară în dezvoltarea capitalului

uman, cu impact asupra creşterii  calităţii  muncii  şi  a vieţii.  În acest context,  priorităţile în

domeniu vizează concepte precum: învăţarea continuă; valorizarea învăţării non-formale şi

informale;  recunoaşterea  competenţelor  şi  a  calificărilor;  asigurarea  calităţii  în  formare;

creşterea adaptabilităţii şi facilitarea mobilităţii; implicarea tuturor actorilor sociali; ameliorarea

reţelei  de  informare,  consiliere  şi  orientare  profesională;  creşterea participării  la  formare;

dezvoltarea pieţei furnizorilor de programe de formare profesională continuă. 
În  România,  reglementările  în  domeniul  formării  profesionale  continue  sunt  aplicate  prin

intermediul  următoarelor  instituţii:  Ministerul  Muncii,  Familiei,  Protecției  Sociale  și

Persoanelor  Vârstnice,  Agenţia  Naţională  pentru  Ocuparea  Forţei  de  Muncă  şi  agenţiile

judeţene subordonate acesteia, Consiliul Naţional pentru Formarea Profesională a Adulţilor –

învestit cu rolul de Autoritate Naţională pentru Calificări. 
Ministerul  Muncii,  Familiei,  Protecției  Sociale  și  Persoanelor  Vârstnice coordonează

aplicarea  strategiei  şi  politicilor  Guvernului  în  domeniul  forţei  de  muncă  şi  formării

14
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profesionale, având atribuţii  precum: elaborarea de politici,  strategii,  planuri  şi  proiecte de

acte normative şi intervenţie în domeniu; analiza, evaluarea şi monitorizarea implementării

Planului  Naţional  de  Formare  Profesională;  colaborarea  cu  alte  ministere  şi  instituţii  în

elaborarea Cadrului naţional al calificărilor din România; actualizarea Clasificării Ocupaţiilor

din  România  şi  a  Nomenclatorului  calificărilor  pentru  care  se  pot  organiza  programe de

formare  profesională  finalizate  cu  certificate  de  calificare;  coordonarea  activităţii

Observatorului Naţional al Ocupării şi Formării Profesionale a Forţei de Muncă (ce furnizează

expertiză  în  domeniul  ocupării  şi  formării  profesionale  a  forţei  de  muncă);  exercitarea

controlului asupra modului în care sunt organizate şi se desfăşoară formarea profesională

continuă şi ucenicia la locul de muncă. 
Agenţiile Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) au ca principale atribuţii

– exercitate prin intermediul celor 41 de agenţii judeţene şi al Agenţiei Municipiului Bucureşti

şi prin cele 88 de agenţii locale şi 156 puncte de lucru – următoarele aspecte: implementarea

la nivel naţional, judeţean şi local a strategiilor şi politicilor în domeniul ocupării şi formării

profesionale, organizarea, finanţarea şi prestarea serviciilor de formare profesională şi a celor

de informare, consiliere şi orientare profesională adresate persoanelor aflate în căutarea unui

loc  de  muncă  sau  organizate  în  vederea  prevenirii  şomajului.  Agentia  Națională  pentru

Ocuparea Forței de Muncă organizează programe de formare profesională pentru angajaţi,

precum şi programe de formare profesională gratuite pentru şomeri. Acestea se organizează

prin centrele proprii de formare profesională, prin centrele regionale de formare profesională

pentru adulţi şi prin furnizorii de formare profesională autorizaţi în condiţiile legii. ANOFM mai

organizează,  prin  agentiile  judeţene,  bursa  locurilor  de  muncă  pentru  tipuri  specifice  de

beneficiari (absolvenţi de studii universitare, profesionale etc., persoane private de libertate,

alte  categorii  socio-profesionale).  De  asemenea,  reprezentanţii  ANOFM  fac  parte  din

comisiile de autorizare a furnizorilor de servicii profesionale. 
Consiliul Naţional pentru Formarea Profesională a Adulţilor (CNFPA) , înfiinţat prin Legea

nr. 132/1999, este organismul cu roluri majore în definirea şi asigurarea funcţionării formării

continue a adulţilor. CNFPA are rol consultativ în fundamentarea şi promovarea politicilor şi

strategiilor de formare profesională a adulţilor, îndeplinind, de asemenea, rolul de autoritate
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naţională pentru calificări (cf. Legea nr.559/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.

132/1999  republicată).  În  acest  sens,  are  următoarele  responsabilităţi:  elaborarea

standardelor ocupaţionale şi a celor de calificare; realizarea registrului naţional al calificărilor;

certificarea competenţelor şi a calificărilor (cu principii comune pentru formarea iniţială şi cea

continuă,  pentru  contextul  formal,  non-formal  şi  informal  de  pregătire  profesională);

asigurarea  calităţii  sistemului  de  FPC;  coordonarea  autorizării  furnizorilor  de  formare

profesională; consolidarea comitetelor sectoriale şi a pregătirii membrilor acestora. 
Analiza  cadrului  instituţional  al  formării  continue  a  angajaţilor  evidenţiază  varietatea

instituţiilor cu responsabilităţi în domeniu, la nivel central, regional şi local, precum şi tendinţa

de descentralizare a rolurilor de decizie cu privire la proiectarea, organizarea, desfăşurarea,

monitorizarea şi  evaluarea programelor de formare continuă, fapt care reprezintă premisa

pentru o mai bună adaptare a ofertei de formare la nevoile diferitelor grupuri ţintă. 
În domeniul formării profesionale continue se remarcă varietatea furnizărilor de formare, atât

din sectorul public, cât şi din cel privat, care oferă game diverse de programe de formare

continuă, în funcţie de: nivelul la care funcţionează, scopurile pentru care au fost înfiinţate şi

responsabilităţile în planul formării continue, accesul la resurse financiare publice etc.
Pentru a realiza obiectivele generale/specifice ale acestui studiu a fost realizată o anchetă la

nivelul fiecărei instuții publice din regiunile implicate în proiect, prin aplicarea unui chestionar

de analiză a nevoilor de formare în rândul personalului SPO. 
Detalii despre această cercetare sunt prezentate în secțiunea următoare.

IV. METODOLOGIA APLICATĂ

Procesul  de  analiză  şi  evaluare  a  nevoilor  de  formare  a  fost  parcurs  în  următoarea

succesiune de etape:

Etapa 1 – Aplicarea Chestionarului de evaluare a nevoilor de formare (vezi Anexa 1 – 
Instrument de cercetare)

Metoda de cercetare utilizată „Ancheta prin aplicarea Chestionarului de evaluare a nevoilor

de formare”:
- Eșantion: 221 persoane (angajați în cadrul SPO);
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- Criterii de eșantionare: geografic, pe niveluri de studii, vârsta, experiență profesională, sex;
Chestionarul a fost conceput să cuprindă o primă parte cu enunţuri / întrebări închise, care se

completează prin răspunsuri sau prin marcarea unor opţiuni pre-setate.
În acelasi timp, ancheta condusă prin intermediul chestionarului are şi scopul de:

a) a oferi date relevante privind:
 calităţile profesionale ale personalului SPO 
 cunoştinţe, abilităţi, competenţe dobândite
 rolul jucat în cadrul organizaţiei
 rolul,  necesităţile  şi  aşteptările  de  formare  comportamentul  şi

atitudinile care afectează existenţa profesională a individului

b)  a  oferi  un  instrument  care  să  contribuie  la  definirea  poziţionării  institutiei  SPO,

începând cu  competenţele distincte ale fiecăruia şi  cu atuurile personale pe care fiecare

angajat le poate pune la dispoziţie pentru a îndeplini misiunea Serviciului Public de Ocupare;
c) a obţine opinii ale angajaţilor din toate serviciile agenţiilor implicate in proiect,  în

vederea realizării programei de formare profesionale destinată grupului țintă din proiect, şi

care să fie ajustată în mod specific la nevoile de dezvoltare ale Serviciului Public de Ocupare

din fiecare regiune. 
Totodată,  chestionarul  are  şi  elemente  de  identificare  individuală  pentru  îndeplinirea

condițiilor de eligibilitate privind participarea la programele de formare profesională din punct

de vedere ar nivelului de studii dar și pentru a se putea identifica persoanele cu nevoi mari de

formare în anumite domenii de formare. 

Etapa 2 – Identificarea grupului ţintă pentru aplicarea Chestionarului de evaluare a 
nevoilor de formare

Pentru selecția participanților, experții  de implementare au aplicat chestionarul, în special,

angajaților cu atribuții în desfășurarea activităților curente care să aibă legătură cu calificarea

obtinuță în cadrul programului  de formare ales și  care să nu mai fi  participat la aceleași

cursuri organizate pin intermediul altor proiecte finanțate prin POSDRU (în vederea evitării

dublei finanțări).

Etapa 3 – Diseminarea şi aplicarea Chestionarului de evaluare a nevoilor de formare

Chestionarul  a  fost  realizat  de  către  partenerul  9  –  Asociația  Comunitară  de  Unitate  și

Mediere  Vaslui,  cu  ajutorul  experților  de  comunicare în  colaborare cu  experții  din  partea
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beneficiarului și ai partenerului 8, forma finală fiind transmisă pentru diseminare prin experții

de implementare ai celor opt agenții partenere. 

Etapa 4 – Analiza datelor colectate şi studiul altor documente relevante pentru analiză

Chestionarele completate au fost colectate de către expertii de implementare de la fiecare

partener implicat în proiect și au fost preluate de Asociația Comunitară de Unitate și Mediere

–  partener  9.  Asociația  Comunitară  de  Unitate  și  Mediere  a  efectuat  o  centralizare  a

răspunsurilor completate de fiecare respondent în parte pe fiecare instituție SPO cât și pe

regiuni: Nord-Est, Sud – Est, Sud și Vest.
Cele patru zone selectate corespund celor patru regiuni de dezvoltare prezentate în harta

alăturată, astfel:
 Regiunea de Dezvoltare Nord – Est, cu județele Botoșani, Bacău și Vaslui;
 Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, cu județele Vrancea, Buzău și Tulcea;
 Regiunea de Dezvoltare Sud cu județul Argeș;
 Regiunea de Dezvoltare cu județul Timiș.
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Etapa 5 – Elaborarea de către experţii Asociației Comunitare de Unitate și Mediere a 
Studiului privind nevoia de formare și informare a potențialilor beneficiari ai 
grupului tintă

Rezultatul final al acestei activități este prezentat în forma prezentului raport, care reflectă

situația actuală și nevoile de formare în rândul angajaților din Serviciul Public de Ocupare și

care va constitui un studiu de analiză a nevoilor de formare pe termen scurt și în funcție de

care vor fi organizate programele de formare.
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V. ANAL IZA ȘI INTERPRETAREA DATELOR

Chestionarul  a  fost  aplicat  pe  221  persoane,  angajați  ai  instituțiilor  publice  ai  Serviciului
Public de Ocupare și care constituie și parteneriatul în cadrul proiectului.

Structura respondenților în funcție de nivelul de  studii se prezintă astfel:
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Distribuția eșantionului pe județe:

Zona de dezvoltare Județul Persoane chestionate

Zona Nord-Est

Vaslui 31
Botoșani 30
Bacău 22

Zona Sud-Est
Vrancea 20
Buzău 35
Tulcea 26

Zona Sud Argeș 21
Zona Vest Timiș 36

În cadrul proiectului s-a desfăşurat o campanie de informare şi publicitate care a vizat un

număr de cel puţin 400 de angajaţi din cadrul celor opt instituții SPO prin distribuirea unei

broșuri.  În plus, a fost creat un site pentru popularizarea adecvată a proiectului  și pentru

informarea potențialilor cursanți. 
Materialele publicitare au inclus informaţii necesare potenţialilor cursanţi în vederea alegerii

cursurilor de formare profesională și au constat în: prezentarea proiectului prin videoproiecție

(obiectivele  generale  și  specifice,  activităţi  avute  în  vedere,  rezultate  aşteptate,  calendar,

prezentarea partenerilor, a rolului acestora; tipul de cursuri de formare oferite, implicaţiile şi

beneficiile acestora pentru viitorii cursanţi), broşuri, afise, mape, pliante, pixuri, bannere, roll-

up-uri,  etc.  După  oferirea  informaţiilor  necesare,  angajaţii  au  fost  asistaţi  de  echipa  de

implementare la completarea formularelor de înscriere în grupul tinta. Acestora li s-a explicat

detailat utilitatea, necesitatea şi rezultatele fiecărui curs în parte, tematica generală care ar

putea fi abordată ca şi alte aspecte tehnice: durată, date probabile de început, competenţa

lectorilor.  Unor  angajaţi  le-au  fost  recomandate  cursurile  care  se  potriveau  mai  bine

aşteptărilor şi potenţialului acestora. Pe baza fişelor de înscriere completate, angajaţii vor fi

repartizaţi la cursurile de formare solicitate. 
Pentru a analiza disponibilitatea dar și nevoia de formare a persoanelor angajate în SPO,

subiecții au fost chestionati în ce masură au nevoie de formare profesională. Astfel, în urma

colectării  chestionarelor  completate,  s-au  analizat  informaţiile  primite  şi  au  rezultat

următoarele:
- Cursuri pentru care există nevoi de instruire:

 Managementul proiectului
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 Dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză
 Securitate și sănătate în muncă
 Analist piața muncii
 Agent de ocupare
 Evaluator proiecte.

- Cursuri pentru care nu există nevoi de instruire:
 Management financiar
 Competențe antreprenoriale

Analiza nevoilor de formare s-a efectuat, pe baza informaţiilor primite, atât pentru fiecare curs

în parte cât şi global, agregând concluziile desprinse pentru fiecare curs. Așa cum se observă

din  tabelul  următor,  cele  mai  solicitate  programe  de  formare  sunt  pentru  “Securitate  și

sănătate  în  muncă”,  “Managementul  proiectului”  și  “Dezvoltarea  competențelor  de

comunicare în limba engleză”. Pentru următoarele programe de formare profesinală propuse:

Management financiar și Competențe antreprenoriale,  nu au fost solicitări sau acestea au

fost în număr nesemnificativ datorită lipsei de interes pentru domeniile la care fac referire. Ca

urmare, se va aplica, ulterior, un alt chestionar care va constitui parte a viitoarelor formări,

asigurând o mai bună focalizare a cursurilor de formare oferite. 
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Centralizare chestionare aplicate personalului Serviciului Public de Ocupare  
Opțiuni pentru programele de formare profesională

Program de
formare

profesională
 Vaslui

31
pers.

Bacău
22

pers.

Argeş
21

pers.

Botoşa
ni    30
pers.

Vranc
ea
20

pers.

Timiş
35

pers.

Buzău
31

pers.

Tulcea
26

pers.

Total
221

pers.

Procen
t

Managementul
proiectului

mai 
mult 2 3 7 8 12 7 15 7 61 28,24
putin 13 13 5 13 3 14 14 6 81 37,50
deloc 16 6 9 9 5 15 6 13 79 36,57

Dezv.
competențelor
de comunicare

în limba
engleză

mai 
mult 14 14 11 10 0 17 10 5 81 37,50
putin 7 3 5 10 10 7 14 3 59 27,31

deloc 10 5 5 10 10 12 11 18 81 37,50

Agent de
ocupare

mai 
mult 11 6 2 14 0 7 9 7 56 25,93
putin 12 10 4 12 10 8 6 8 70 32,41
deloc 8 6 15 4 10 21 20 11 95 43,98

Analist piața
muncii

mai 
mult 5 9 3 8 0 11 10 5 51 23,61
putin 14 3 6 14 12 10 9 9 77 35,65
deloc 12 10 12 8 8 15 16 12 93 43,06

Management
financiar

mai 
mult 2 2 5 4 0 10 10 4 37 17,13
putin 7 10 4 14 7 8 8 4 62 28,70
deloc 22 10 12 12 13 18 17 18 122 56,48

Competențe
antreprenoriale

mai 
mult 7 3 4 4 4 5 7 14 48 22,22
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putin 13 7 7 16 6 15 7 4 75 34,72
deloc 11 12 10 10 10 16 21 8 98 45,37

Securitate și
sănătate în

muncă

mai 
mult 12 13 11 21 3 12 8 17 97 44,91
putin 6 7 5 6 7 15 17 2 65 30,09
deloc 13 2 5 3 10 9 10 7 59 27,31

Evaluator
proiecte

mai 
mult 8 2 5 7 18 8 8 13 69 31,94
putin 8 10 11 12 0 14 9 5 69 31,94
deloc 15 10 5 11 2 14 18 8 83 38,43
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Se poate observa că pentru programul de formare  “Managementul proiectului”  este un

interes destul de mare, deoarece acesta oferă informații  legate de fondurile europene, de

implementarea proiectelor, astfel că pentru acest curs au optat 142 de persoane din 221.

Programul contribuie la dezvoltarea de competențe de management în domeniul accesării și

implementării fondurilor europene, ajutându-i să se dezvolte, să-și realizeze, acolo unde este

cazul, sarcinile și proiectele din cadrul departamentului sau echipei.

Județul de
referință

Număr de
respondenți

Număr persoane
care au optat

Vaslui 31 15
Botoșani 30 21
Bacău 22 16

Vrancea 20 15
Tulcea 26 13
Buzău 35 29
Argeș 21 12
Timiș 36 21

Pentru cursul „Analist piața muncii” au optat 128 din 221 respondenți. Acest curs vine ca o

completare a pregătirii și experienței profesionale dobândite la locul de muncă, fiind un mijloc

principal  de  creștere  a  calității  serviciilor  oferite.  Programul  de  formare  îi  va  permite

cursantului îmbogățirea cu informții și cunoștințe de actualitate cu privire la piața muncii, cu

metode, tehnici și instrumente ce vor fi utilizate pentru analiza pieței muncii, cu metode de

promovare a serviciilor furnizate de SPO, acesta completându-și, astfel, nevoia de dezvoltare

profesională.

Județul de
referință

Număr de
respondenți

Număr persoane
care au optat

Vaslui 31 19
Botoșani 30 22
Bacău 22 12

Vrancea 20 12
Tulcea 26 14
Buzău 35 19
Argeș 21 9
Timiș 36 21

26



 Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă 

OIPOSDRU

 Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă 

Vaslui

Proiect cofinanţat din Fondul Social European
Prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!

Pentru cursul „Securitate și sănătate în muncă” au optat 162 din 221 respondenți.

Județul de
referință

Număr de
respondenți

Număr persoane
care au optat

Vaslui 31 18
Botoșani 30 27
Bacău 22 20

Vrancea 20 10
Tulcea 26 19
Buzău 35 25
Argeș 21 16
Timiș 36 27
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În ultimul timp, sănătatea şi securitatea în muncă a devenit o tematică abordată din ce în ce

mai des, aceasta permiţând atât angajatorilor cât şi angajaţilor să obţină rezultate mai bune

în activitatea lor. Din ce în ce mai multe companii conştientizează importanţa capitalului uman

şi faptul că acesta este un factor decisiv, de aceea lipsa unei protecţii eficiente a sănătăţii şi

securităţii în muncă poate determina accidente de munca şi boli profesionale cu consecinţe

directe  asupra  activtatii,  generând  disfuncţionalităţi  şi  întreruperi.  De  asemenea,  pentru

angajaţi  cestea  determină  incapacitatea  temporară  sau  permanentă  de  a-şi  continua

activitatea profesională, cu impact direct asupra performanţelor economice a IMM-urilor cât şi

a calităţii vieţii.

Pentru cursul „Dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză” au optat 140

din 221 respondenți, limba engleză fiind una din cele mai vorbite limbi străine din lume și cea

mai importantă din punct de vedere al comunicării. Cursul se adresează celor care doresc să

iși îmbunătățească abilitățile de exprimare în limba engleză și să iși certifice competențele

dobândite pe parcursul vieții, în vederea unei comunicări eficiente.

Județul de
referintă

Număr de
respondenți

Număr persoane
care au optat

Vaslui 31 21
Botoșani 30 20
Bacău 22 17

Vrancea 20 10
Tulcea 26   8
Buzău 35 24
Argeș 21 16
Timiș 36 24
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Pentru programul „Agent ocupare” au optat 126 din 221 respondenți. Principalul obiectiv al

acestei  acțiuni  îl  reprezintă  creșterea  eficienței  și  calității  serviciilor  oferite  beneficiarilor

agenției. Prin acest program, cursanții vor completa cunoștintele cu privire la selectarea și

integrarea forței de muncă, tehnici de negociere a criteriilor de angajare, evaluarea globală a

solicitantului de loc de muncă.

Județul de
referintă

Număr de
respondenți

Număr persoane
care au optat

Vaslui 31 23
Botoșani 30 26
Bacău 22 16

Vrancea 20 10
Tulcea 26 15
Buzău 35 15
Argeș 21 6
Timiș 36 15

Pentru cursul „Evaluator proiecte” au optat 138 din 221 respondenți. Cursul se adresează

persoanelor  care  doresc  să-si  completeze  cunoștintele  legate  de  domeniul  fondurilor

structurale  dar  și  pentru  a  căpăta  noțiuni  specifice  legate  de  procesul  de  evaluare  a

propunerilor de proiecte cu finanțare nerambursabilă.

Județul de
referință

Număr de
respondenți

Număr persoane
care au optat

Vaslui 31 16
Botoșani 30 19
Bacău 22 12

Vrancea 20 18
Tulcea 26 18
Buzău 35 17
Argeș 21 16
Timiș 36 22

29



 Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă 

OIPOSDRU

 Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă 

Vaslui

Proiect cofinanţat din Fondul Social European
Prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!

Centralizare chestionare aplicate personalului SPO din Regiunea
Nord-Est 

Opțiuni pentru programe de formare profesională

Program de
formare

profesională
 

Vaslu
i -
31

pers.

Baca
u - 22
pers.

Botos
ani -
30

pers.

Total-
83

pers.

Proce
nt

Managementul
proiectului

mai 
mult 2 3 8 13 15,66
putin 13 13 13 39 46,99
deloc 16 6 9 31 37,35

Dezv.
competențelor

de comunicare în
limba engleză

mai 
mult 14 14 10 38 45,78
putin 7 3 10 20 24,10
deloc 10 5 10 25 30,12

Agent de
ocupare

mai 
mult 11 6 14 31 37,35
putin 12 10 12 34 40,96
deloc 8 6 4 18 21,69

Analist piața
muncii

mai 
mult 5 9 8 22 26,51
putin 14 3 14 31 37,35
deloc 12 10 8 30 36,14

Management
financiar

mai 
mult 2 2 4 8 9,64
putin 7 10 14 31 37,35
deloc 22 10 12 44 53,01

Competențe
antreprenoriale

mai 
mult 7 3 4 14 16,87
putin 13 7 16 36 43,37
deloc 11 12 10 33 39,76

Securitate și
sănătate în

muncă

mai 
mult 12 13 21 46 55,42
putin 6 7 6 19 22,89
deloc 13 2 3 18 21,69

Evaluator
proiecte

mai 
mult 8 2 7 17 20,48
putin 8 10 12 30 36,14
deloc 15 10 11 36 43,37

30



 Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă 

OIPOSDRU

 Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă 

Vaslui

Proiect cofinanţat din Fondul Social European
Prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!

Analizând centralizarea opțiunilor pe regiunea Nord-Est se observă o cerință crescută pentru

următoarele  programe:  “Securitate  și  sănătate  în  muncă”  și  “Agent  de  ocupare”  sunt  în

primele  opțiuni;  “Dezvoltarea  competențelor  de  comunicare  în  limba  engleză“  este  un

program  la  fel  de  solicitat  de  majoritatea  respondenților;  “Analist  piața  muncii“,

“Managementul proiectelor“ și “Competențe antreprenoriale“ se regăsesc cu o pondere mai

mică în opțiunile respondenților“. De remarcat faptul că programele “Management financiar”

și “Evaluator proiecte” nu se regăsesc între opțiunile respondenților.

Centralizare chestionare aplicate personalului SPO din Regiunea Sud-
Est

Opțiuni pentru programe de formare profesională

Program de formare
profesională

 

Vranc
ea
20

pers

Buza
u
35

pers

Tulce
a

26
pers.

Total
81

pers.

Proce
nt

Managementul
proiectului

mai 
mult 12 15 7 34 41,98
putin 3 14 6 23 28,40
deloc 5 6 13 24 29,63

Dezv.
competențelor de

comunicare în limba
engleză

mai 
mult 0 10 5 15 18,52
putin 10 14 3 27 33,33
deloc 10 11 18 39 48,15

Agent de ocupare

mai 
mult 0 9 7 16 19,75
putin 10 6 8 24 29,63
deloc 10 20 11 41 50,62

Analist piața muncii

mai 
mult 0 10 5 15 18,52
putin 12 9 9 30 37,04
deloc 8 16 12 36 44,44

Management
financiar

mai 
mult 0 10 4 14 17,28
putin 7 8 4 19 23,46
deloc 13 17 18 48 59,26

Competențe
antreprenoriale

mai 
mult 4 7 14 25 30,86
putin 6 7 4 17 20,99
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deloc 10 21 8 39 48,15

Securitate și
sănătate în muncă

mai 
mult 3 8 17 28 34,57
putin 7 17 2 26 32,10
deloc 10 10 7 27 33,33

Evaluator proiecte

mai 
mult 18 8 13 39 48,15
putin 0 9 5 14 17,28
deloc 2 18 8 28 34,57

Spre  deosebire  de  opțiunile  respondenților  din  regiunea  Nord-Est,  programul  “Agent  de

ocupare”  nu  se  mai  situează printre  preferințe.  Mai  mult,  cursul  “Evaluator  proiect”,  care

pentru  cei  din  regiunea  Nord  –Est  nu  a  părut  atractiv,  între  opțiunile  respondenților  din

regiunea Sud-Est ocupă o pondere destul de însemnată. Cele mai solicitate programe sunt

“Securitate și sănătate în muncă”, şi “Managementul proiectelor“. Nu au fost preferate “Agent

de ocupare” şi “Management financiar”.

Centralizare chestionare aplicate personalului SPO din
Regiunea Sud şi Regiunea Vest

Opțiuni pentru programe de formare profesională

Program de formare
profesională

 

Argeş
21

pers

Timiş
-   36
pers

Proce
nt

Managementul
proiectului

mai 
mult 7 7 19,28
putin 5 14 29,56
deloc 9 15 35,32

Dezv.
competențelor de

comunicare în limba
engleză

mai 
mult 11 17 40,82
putin 5 7 17,28
deloc 5 12 26,05

Agent de ocupare mai 
mult

2 7 14,28
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putin 4 8 18,04
deloc 15 21 51,84

Analist piața muncii

mai 
mult 3 11 22,30
putin 6 10 23,54
deloc 12 15 38,32

Management
financiar

mai 
mult 5 10 22,54
putin 4 8 18,04
deloc 12 18 43,58

Competențe
antreprenoriale

mai 
mult 4 5 12,77
putin 7 15 33,32
deloc 10 16 38,07

Securitate și
sănătate în muncă

mai 
mult 11 12 32,05
putin 5 15 31,32
deloc 5 9 20,79

Evaluator proiecte

mai 
mult 5 8 19,04
putin 11 14 35,56
deloc 5 14 29,56

Analizând opțiunile respondenților pe regiunea Sud și regiunea Vest, se observă o pondere

mare  a  preferințelor  pentru  programele  de  formare:  “Securitate  și  sănătate  în  muncă”,

“Dezvoltarea  competențelor  de  comunicare  în  limba  engleză”  și  “Evaluator  proiecte”.

Deasemenea  și  “Managementul  proiectelor,  “Competențe  antreprenoriale”  dar  și  “Analist

piața muncii” se regăsesc între opțiunile cu privire la programele de formare profesională. Nu

au fost preferate “Agent de ocupare” și “Management financiar”.

VI. CONCLUZII FINALE / RECOMANDĂRI

Nevoile de formare sunt de fapt nevoi de învăţare ale membrilor unei organizaţii care pot fi
satisfăcute prin activităţi de formare şi de dezvoltare profesională.
Totuşi, să vedem ce înţelegem prin acest concept de nevoie, atât de des întâlnit în viaţa de zi

cu zi şi în cea profesională.
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Nevoie – este discrepanţa sau diferenţa dintre stadiul actual de dezvoltare al unui grup sau al

unei situaţii şi stadiul dorit. Nevoia reflectă existenţa unei probleme care necesită intervenţia,

o problemă care trebuie tratată.
Este reţinut  faptul  că personalul  Agenției  Naționale pentru Ocuparea Forței  de Muncă se

supune aceloraşi fluctuaţii de pe piaţa muncii, fiind expus stresului acestor mişcări: odată prin

intermediul  persoanelor  pentru  care  mediază  şi  apoi  prin  grija  permanentă  referitor  la

siguranţa propriului loc de muncă. În acelaşi timp, valul de disponibilizări generat de criza

economică afectează şi Serviciului Public de Ocupare. Efectele asupra SPO din România

sunt însă contrare celor care s-au produs în SPO din UE. Astfel, în loc să se facă angajări,

deoarece numărul persoanelor aflate în căutare de loc de muncă este în creştere, deci SPO

înregistrează un număr mai mare de clienţi, în Serviciul Public de Ocupare din România s-au

facut disponibilizări în repetate rânduri în ultimii ani.
Având în vedere explozia de cunoştinţe din toate domeniile, pentru ca Serviciul Public de

Ocupare din România să rămână în  continuare un partener  de nădejde pe piaţa muncii,

formarea  profesională  continuă  ocupă  un  loc  esenţial  în  evoluţia  organizaţiei.  În

implementarea Sistemului  de Formare Continuă se au în vedere identificarea competenţeler

necesare a se dobândi pentru asigurarea calităţii serviciilor oferite de SPO, dar şi acumularea

de  cunoştinţe  care  să  ajute  recunoaşterea  rolului  în  cadrul  organizaţiei,  îmbunătăţirea

performanţei  individuale  şi  de  grup,  îmbunătăţirea  condiţiilor  de  lucru,  dezvoltarea  unor

componente, cum ar fi iniţiativa / creativitatea / pro-activitatea / participarea la locul de muncă

şi creşterea motivaţiei pentru învăţare continuă.
Un  astfel  de  proiect  poate  contribui  la  diagnosticarea  compeţentelor  cheie  şi  calificărilor

necesare pentru angajații din Serviciul Public de Ocupare în scopul creşterii acestui nivel de

competenţe. Acesta va include şi aplicarea unor metode inovatoare de organizare a muncii,

inclusiv noi practici de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă; va furniza formare profesională de

înalt nivel, pentru dezvoltarea competenţelor angajaţilor în scopul creşterii calităţii şi eficientei

muncii; va include furnizarea de informaţii  şi formare în vederea introduceri  de schimbări,

modificarea mentalităţilor (atat a personalului SPO cât şi a celor care beneficiază de serviciile

acestora) şi a stereotipurilor.
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Acest studiu vizează pregătirea personalului SPO din patru regiuni de dezvoltare: regiunea

Nord-Est,  Regiunea Sud,  regiunea Sud-Est  și  regiunea Vest.  Interpretarea chestionarelor

completate de angajații SPO reflectă opțiunea acestora pentru programele de formare, fiind

conștienți  că  noile  aptitudini  dobândite  sunt  esențiale  pentru  menținerea  competitivității

acestora  în  Sistemul  Public  de  Ocupare.  În  urma  analizării  şi  interpretării  rezultatelor

înregistrate,  au  fost  solicitări  pentru  următoarele  programe  de  formare  profesională:

“Securitate  și  sănătate  în  muncă”,  “Dezvoltarea  competențelor  de  comunicare  în  limba

engleză”,  “Evaluator  proiecte”,  “Managementul  proiectelor,  “Competențe  antreprenoriale”,

“Analist piața muncii” şi  “Agent de ocupare” . Singurul program de formare care nu s-a situat

între preferinţele respondenţilor este “Management financiar”.
În consecință se poate spune că derularea unui astfel de proiect, prin atingerea rezultatelor și

indicatorilor propuşi, va contribui la îndeplinirea obiectivului general al POS DRU prin faptul

că se vor corela nevoile de dezvoltare ale capitalului uman cu cerinţele unei pieţe a muncii

modernă, flexibilă şi inclusivă. 
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ANEXE:
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