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Cap. I PREZENTARE GENERALĂ
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 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 1.988.025,19 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;
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Formarea personalului SPO pentru promovarea unei abordări integratoare privind

egalitatea de gen și nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile;


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 direcţii 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
statistice, mediere, consiliere individualizată şi centrată pe client la nivelul fiecărui SPO
implicat în proiect;
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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 NordEst, 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
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.
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Activitățile proiectului:
A.1. Managementul proiectului;
A.2. Recrutarea și selectarea beneficiarilor;
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.
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Indicatori
Indicatori output
Numărul personalului instruit
Număr de studii, analize, rapoarte, strategii - Serviciul

Valoare prognozată
160
2

Public de Ocupare
Indicatori result

Valoare prognozată

Ponderea personalului instruit cu certificate de absolvire

95

Numărul de participanţi la instruire certificaţi - Serviciul

152

Public de Ocupare
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Cap. II OBIECTIVELE ŞI METODOLOGIA CERCETĂRII
2.1 Obiectivul studiului
Ipoteza cercetării privind impactul proiectului vizează, în mod direct, personalul Serviciului
Public de Ocupare, aparținând celor opt instituții publice implicate în proiect, indiferent de
studiile fiecăruia sau de programele de formare urmate în cadrul proiectului. De asemenea, în
calitate de beneficiari indirecți, clienții agentiilor de ocupare a forței de muncă sunt vizați de
schimbările de mentalitate ale personalului SPO precum și de creșterea eficienței serviciilor
oferite ca urmare a participării la programele de formare profesională.
Studiul privind impactul proiectului la nivelul județelor implicate se realizează în cadrul
Activității 7, activitate ce se desfasoară pe toată perioada de implementare a proiectului.
Prevăzut a măsura impactul serviciilor furnizate de personalul SPO în urma dezvoltării
competențelor acestuia prin programele de specializare desfășurate și organizate în cele patru
regiuni, studiul se realizează în trei etape: inițială, intermediară și o etapă la finalul proiectului.
Etapa inițială constă în aplicarea unui chestionar preliminar la un eşantion de clienţi ai
serviciilor oferite de cele opt instituții publice partenere în proiect. Chestionarul evaluează,
după centralizarea și interpretarea rezultatelor, nivelul de percepție al calității serviciilor
prestate clienţilor Serviciului Public de Ocupare. Principalele rezultate care se doresc a fi
obtinuțe în urma acestui sondaj preliminar se referă la instituirea unor canale eficiente de
comunicare şi consultare între clienții SPO şi instituţiile publice, creşterea gradului de
transparenţă şi a capacităţii de atragere a cetăţenilor în procese decizionale, multiplicarea şi
extinderea bunelor practici în alte judeţe. Astfel că, la finalizarea studiului, după parcurgerea
celor trei etape, studiul va evidenția, la nivel global, natura modificărilor pe care programele de
formare, desfășurate în perioada septembrie 2014-iunie 2015, le-a produs în serviciul public
de ocupare, atât în ceea ce privește schimbarea mentalităților angajaților, cât și în ceea ce
privește gestionarea abilităților și competențelor proprii și a calității serviciilor oferite.
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2.2. Ancheta prin chestionar
2.2.1. Elaborarea chestionarelor
Vorbind despre evaluarea unei activități de formare, trebuie să ne gândim la realizarea
a trei momente de evaluare: cea diagnostică (înaintea formării), intermediară și de final. Numai
atunci este posibilă o bază de comparație și se poate determina dacă s-a produs sau nu o
evoluție/ameliorare a competențelor angajaților SPO.
Astfel, în faza de diagnosticare, pentru obținerea unor informații relevante cu privire la
stadiul actual al calității serviciilor oferite de angajații SPO, a fost conceput, ca instrument
statistic, un chestionar ce a fost adresat beneficiarilor serviciilor prestate de SPO. În
următoarele etape, chestionarele vor fi concepute pentru a ajuta la o evaluare corectă a
evoluţiei dezvoltării profesionale a angajaţilor SPO ca urmare a participării la programele de
formare.
La formularea întrebărilor s-au avut în vedere o serie de reguli de maximă importanţă şi
anume: folosirea unor cuvinte simple, uşor de înţeles; formularea precisă a întrebărilor, fără
ambiguităţi; evitarea întrebărilor care sugerează sau indică o anume variantă posibilă de
răspuns; evitarea întrebărilor care sugerează răspunsuri dezirabile sub aspect social sau care
au încărcătură emoţională; evitarea întrebărilor compuse care se referă simultan la două sau
mai multe aspecte. Adminstrarea chestionarului s-a facut pe baza voinței liber consimțite a
intervievatului, completarea acestuia având caracter facultativ.
Pentru elaborarea chestionarului au fost parcurse următoarele etape:


elaborarea într-o formă inițială a instrumentului statistic de către experții studiu de impact;



determinarea eșantionului cercetării;



ajustarea conținutului chestionarului, ținând cont de sugestiile preluate, după consultarea cu
echipa de management și cu echipa de implementare din partea beneficiarului.
Ca instrument statistic, chestionarul a inclus 16 item-uri, cu predilecţie, întrebări închise
cu răspunsuri la alegere sau cu variante de răspuns predefinite, încheindu-se cu recomandări
şi sugestii din partea celor sondaţi. Aceasta variantă a chestionarului oferă o serie de avantaje,
printre care: o rată mare de colectare, reduc considerabil efortul pentru darea răspunsurilor,
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permit respondenţilor să se ia în considerare şi unele variante de răspuns la care altfel nu s-ar
gândi, sunt mult mai uşor acceptate de respondenţi.
Prin modul de concepere al chestionarului s-a urmărit identificarea necesităților actuale
și viitoare ale angajaților din SPO, necesități care să vină în întâmpinarea cerințelor acestora
pentru creșterea performanțelor, conducând la obținerea unei îmbunătăţiri a eficienţei şi
eficacităţii calității serviciilor și organizării sistemului SPO, cu un accent deosebit pe
dezvoltarea competenţelor, după parcurgerea sesiunilor de formare profesională.
2.2.2. Definirea eşantionului
Unitatea de eșantionare corespunzătoare selectării eșantionului anchetei a fost
individul, care trebuie să îndeplinească unul din următoarele criterii:
- persoană în căutarea unui loc de muncă și care să fi beneficiat de unul din serviciile oferite
de agenția de ocupare a forței de muncă;
- angajator, care să fi beneficiat de cel puțin un serviciu oferit de agenția de ocupare a forței de
muncă.
Pentru filtrarea persoanelor sondate, chestionarul începe cu o casetă ce conţine date
legate de calitatea persoanei în relaţia cu agenţia de şomaj, nivelul de studii, vârsta şi alte date
personale. Astfel, cei care doar erau în trecere şi nu au beneficiat de niciun serviciu oferit de
agentia de ocupare a forţei de muncă, nu au mai fost reţinuţi pentru completarea
chestionarului, deoarece nu se încadrau în eşantionul definit pentru realizarea studiului.
Totodată, aceste date au fost culese pentru creşterea nivelului de credibilitate în rezultatele
studiului.
Pentru realizarea studiului, au fost sondate un număr de 800 de persoane, dintre care
159 angajatori și 626 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă (15 persoane nu au dorit
să-şi declare statutul dar au declarat că au beneficiat de serviciile oferite de SPO). De
menționat că aplicarea chestionarelor s-a realizat, prin metoda directă, față în față, la sediile
agențiilor de ocupare a forței de muncă din cele opt județe implicate în proiectul Competent.
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2.2.3. Pregătirea prelucrării datelor și prezentarea rezultatelor în urma aplicării
chestionarului preliminar
O operaţiune importantă a reprezentat-o verificarea şi validarea informaţiilor care au fost
reţinute pentru prelucrare. Aceasta a presupus lecturarea cu atenție a fiecărui chestionar, în
scopul de a stabili dacă este sau nu valid pentru prelucrare.
În cadrul studiului, respondenții au fost rugați să precizeze câteva date relevante legate
de: nume şi prenume, statutul pe piața muncii, nivelul de pregătire, vârsta şi alte date
personale.
Structura respondenţilor în funcţie de statut se prezintă: 626 persoane în căutarea unui
loc de muncă şi 159 angajatori, 15 persoane nu au dorit să răspundă la această întrebare.
Structura pe sexe a fost: 409 persoane de sex feminin şi 381 persoane de sex masculin; 10
persoane nu au dorit să răspundă la această întrebare. Se poate constata că eșantionul, deși
construit aleatoriu, are o distribuție relativ echilibrată dacă ne raportam la împărțirea lui în
funcție de sex.
Structura pe grupe de vârstă a angajatorilor se prezintă astfel: 292 respondenţi în grupa
de vârstă 15 – 24 de ani, 317 respondenţi în grupa de vârstă 25 – 44 de ani, 177 respondenţi
în grupa de vârstă peste 45 de ani; 10 persoane nu au dorit să răspundă la această întrebare.
Distribuția pe cele trei categorii de vârstă arată o reprezentare importantă a tinerilor, proporția
fiind de 37%; persoanele între 25-45 ani sunt în procent de 40%, cei peste 45 de ani în procent
de 22% iar cei care nu au vrut să raspundă la această întrebare sunt în procent de 1%.
Nivelul calificării respondenţilor: 551 cu studii medii, 213 cu studii superioare şi 36 nu au dorit
să răspundă. Nivelul de pregătire al persoanelor sondate, din județele unde a fost aplicat
chestionarul, arată consistența persoanelor cu pregătire medie, procentul fiind de 69%, în timp
ce cei cu studii superioare sunt în procent de 27%.

În general persoanele care au completat chestionarele au manifestat o atitudine pozitivă
față de serviciile oferite de angajații SPO. S-au testat aspecte legate de transparența și
vizibilitatea serviciilor prestate de agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă.
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Prelucrarea rezultatelor obținute ca urmare a administrării chestionarului s-a realizat
prin interpretarea și centralizarea cantitativă a opțiunilor marcate de respondent, rezultate
illustrate prin intermediul diagramelor, permițând o vizualizare optimă.

Instrumentul de cercetare a cuprins următorii itemi:
Întrebarea 1. Locaţia instituţiei este:


uşor de identificat;
 dificil de identificat.

Nr. crt.

Denumirea instituţiei

Uşor de
identificat

Dificil de
identificat

Nu au răspuns

1.

A.J.O.F.M. ARGEȘ

93

7

0

2.

A.J.O.F.M. BACĂU

97

1

2

3.

A.J.O.F.M. BUZĂU

94

6

0

4.

A.J.O.F.M. BOTOȘANI

92

8

0

5.

A.J.O.F.M. TIMIȘ

99

1

0

6.

A.J.O.F.M. TULCEA

97

3

0

7.

A.J.O.F.M. VASLUI

90

10

0

8.

A.J.O.F.M. VRANCEA

99

1

0

761

37

2

Total

800

A.J.O.F.M. ARGEȘ

700
600
500
400
300
200
100
0

A.J.O.F.M. BACĂU
A.J.O.F.M. BUZĂU
A.J.O.F.M. BOTOȘANI
A.J.O.F.M. TIMIȘ
A.J.O.F.M. TULCEA
A.J.O.F.M. VASLUI
A.J.O.F.M. VRANCEA
Usor de identificat

Dificil de identificat

Nu au raspuns

Total
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La această întrebare, pentru „ușor de identificat” au marcat 761 persoane, iar pentru
„dificil de identificat” 37 persoane. Practicile de informare curentă a populaţiei confirmă, pe de
o parte, efortul depus de instituțiile SPO privind informarea publicului despre serviciile oferite,
iar pe de altă parte, interesul crescut al clienților SPO. Procentul de 95% arată ca instituțiile ce
aparțin SPO depun un efort considerabil pentru informarea publicului asupra serviciilor oferite,
inclusiv a locației agențiilor de ocupare județene și locale.

Întrebarea 2. Înainte de prezentarea la agenţia de şomaj, aţi încercat să obţineţi informaţii
privind documentele necesare pentru soluţionarea cererii?
 da: prin telefon, internet, din presă sau din alte surse;
 nu, am venit să mă interesez personal.
Nr. crt.

Denumire

Da
Telefon

Internet

Din presă

Din alte surse

Nu

1.

A.J.O.F.M. ARGEȘ

34

29

8

10

30

2.

A.J.O.F.M. BACĂU

14

42

4

23

31

3.

A.J.O.F.M. BUZĂU

19

15

12

26

29

4.

A.J.O.F.M. BOTOȘANI

9

33

12

14

44

5.

A.J.O.F.M. TIMIȘ

29

40

7

10

37

6.

A.J.O.F.M. TULCEA

31

15

6

16

41

7.

A.J.O.F.M. VASLUI

12

24

14

7

56

8.

A.J.O.F.M. VRANCEA

32

33

14

30

40

Total

180

231

77

136

308
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A.J.O.F.M.
ARGEȘ

350
300

A.J.O.F.M.
BACĂU

250

A.J.O.F.M.
BUZĂU

200

A.J.O.F.M.
BOTOȘANI

150

A.J.O.F.M.
TIMIȘ

100

A.J.O.F.M.
TULCEA

50

A.J.O.F.M.
VASLUI

0
Telefon Internet

Din
presa

Din alte
surse

Nu

A.J.O.F.M.
VRANCEA
Total

Rezultatele arată că internetul este o sursă importantă de informare, reprezentând o sursă la
îndemană pentru cele 231 de persoane care au marcat opțiunea „internet”. Deasemenea, 180
de respondenți au apelat la telefon pentru obținerea informațiilor necesare iar 77 dintre aceștia
au aratat că iși iau informațiile de interes și prin intermediul presei.
Campaniile de informare a populaţiei, prin diferite mijloace, dau o imagine complexă asupra
interesului locuitorilor faţă de serviciile oferite de instituțiile SPO. Un element semnificativ arată
că 308 de respondenți, adică un procent de 38.5%, preferă doar modul de informare de la
sursă, ei bazându-se pe informația luată direct, față în față.
Aspectele constatate relevă importanța modului de comunicare a informațiilor de către
personalul SPO, indiferent de modalitate, proporția celor care se informează și din alte surse,
altele decât cele direct de la ghișeul instituției, fiind echilibrată.
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Întrebarea 3. Programul de lucru cu publicul vi s-a părut adecvat?
 da
 nu

Nr. crt.

Denumirea instituţiei

Da

Nu

1.

A.J.O.F.M. ARGEȘ

93

7

2.

A.J.O.F.M. BACĂU

94

4

3.

A.J.O.F.M. BUZĂU

97

3

4.

A.J.O.F.M. BOTOȘANI

91

9

5.

A.J.O.F.M. TIMIȘ

95

5

6.

A.J.O.F.M. TULCEA

99

1

7.

A.J.O.F.M. VASLUI

90

10

8.

A.J.O.F.M. VRANCEA

97

3

756

42

Total

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

A.J.O.F.M. ARGES
A.J.O.F.M. BACAU
A.J.O.F.M. BUZAU
A.J.O.F.M. BOTOSANI
A.J.O.F.M. TIMIS
A.J.O.F.M. TULCEA
A.J.O.F.M. VASLUI
A.J.O.F.M. VRANCEA
da

nu
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În privința programului de lucru, 756 de respondenți au opinat că sunt de acord cu programul
alocat publicului, în timp ce 42 nu au fost de acord; 2 persoane nu au dorit să răspundă la
această întrebare.

Întrebarea 4. Cum evaluați comunicarea cu angajaţii serviciului?
Nr.

Denumirea instituţiei

Excelentă

Foarte bună

Bună

Satisfăcătoare

Nesatisfăcătoare

crt.
1.

A.J.O.F.M. ARGEȘ

34

31

28

7

0

2.

A.J.O.F.M. BACĂU

36

36

22

2

1

3.

A.J.O.F.M. BUZĂU

27

35

32

6

0

4.

A.J.O.F.M. BOTOȘANI

12

42

39

7

0

5.

A.J.O.F.M. TIMIȘ

44

29

22

5

0

6.

A.J.O.F.M. TULCEA

51

38

8

3

0

7.

A.J.O.F.M. VASLUI

5

36

47

9

3

8.

A.J.O.F.M. VRANCEA

28

40

25

6

1

237

287

223

45

5

Total
60

A.J.O.F.M. ARGES

50

A.J.O.F.M. BACAU

40

A.J.O.F.M. BUZAU

30

A.J.O.F.M. BOTOSANI

20

A.J.O.F.M. TIMISS
A.J.O.F.M. TULCEA

10

A.J.O.F.M. VASLUI

0
Excelenta

Foarte buna

Buna

Satisfacatoare

Nesatisfacatoare

A.J.O.F.M. VRANCEA

Se ramarcă, din opțiunile completate de respondenți, o comunicare bună în relația cu
personalul SPO; doar 5% au marcat ca fiind satisifacătoare, în timp ce 1% au fost nemulțumiți
sau nu au dorit să raspundă.
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Întrebarea 5. Informaţiile primite au fost:


utile şi complete



inutile şi incomplete



utile dar incomplete.
Nr.
crt.

Denumirea instituţiei

Utile şi complete

Inutile şi incomplete

Utile dar incomplete

1.

A.J.O.F.M. ARGEȘ

85

5

10

2.

A.J.O.F.M. BACĂU

91

1

5

3.

A.J.O.F.M. BUZĂU

97

1

2

4.

A.J.O.F.M. BOTOȘANI

61

10

29

5.

A.J.O.F.M. TIMIȘ

84

0

16

6.

A.J.O.F.M. TULCEA

93

4

3

7.

A.J.O.F.M. VASLUI

66

12

22

8.

A.J.O.F.M. VRANCEA

4

4

11

662

37

98

Total
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

A.J.O.F.M. ARGES
A.J.O.F.M. BACAU
A.J.O.F.M. BUZAU
A.J.O.F.M. BOTOSANI
A.J.O.F.M. TIMIS
A.J.O.F.M. TULCEA
A.J.O.F.M. VASLUI
A.J.O.F.M. VRANCEA
utile si
complete

inutile si
incomplete

utile dar
incomplete
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Din grafic, se evidențiază că majoritatea respondenților au considerat că informațiile primate
au fost utile și complete, 5 % și-au manifestat nemulțumirea considerând că informațiile au fost
inutile și incomplete, în schimb 12% au considerat că informațiile primite au fost utile dar
incomplete.
Întrebarea 6. In ce măsură serviciile aferente ale AJOFM … vă sunt folositoare,
accesibile, aplicabile situației dumneavoastră?
 foarte mult
 mult
 satisfăcătoare
 nesatisfăcătoare
Nr. crt.

Denumirea instituţiei

Foarte mult

Mult

Satisfăcătoare

Nesatisfăcătoare

1.

A.J.O.F.M. ARGEȘ

45

32

21

1

2.

A.J.O.F.M. BACĂU

43

45

9

1

3.

A.J.O.F.M. BUZĂU

32

48

19

1

4.

A.J.O.F.M. BOTOȘANI

23

38

37

2

5.

A.J.O.F.M. TIMIȘ

53

26

21

0

6.

A.J.O.F.M. TULCEA

59

32

9

0

7.

A.J.O.F.M. VASLUI

16

43

37

4

8.

A.J.O.F.M. VRANCEA

33

41

23

3

304

305

176

12

Total
60

A.J.O.F.M. ARGES

50

A.J.O.F.M. BACAU

40

A.J.O.F.M. BUZAU

30

A.J.O.F.M. BOTOSANI
A.J.O.F.M. TIMIS

20

A.J.O.F.M. TULCEA

10

A.J.O.F.M. VASLUI

0
foarte mult

mult

satisfacatoare

nesatisfacatoare

A.J.O.F.M. VRANCEA
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La întrebarea legată de modul de satisfacere a serviciilor oferite fiecărui respondent, un
procent de 76% au răspuns că sunt mulțumiti iar 22% au declarat că sunt satisfăcuți de
serviciile solicitate.
Se remarcă, în general, o percepție pozitivă privind satisfacția clientului SPO în urma orientării
către soluționarea propriei situații.
Întrebarea 7. Spaţiul destinat publicului este:
 corespunzător
 necorespunzător
Nr. crt.

Denumirea instituţiei

Corespunzător

Necorespunzător

1.

A.J.O.F.M. ARGEȘ

91

8

2.

A.J.O.F.M. BACĂU

93

6

3.

A.J.O.F.M. BUZĂU

99

1

4.

A.J.O.F.M. BOTOȘANI

96

4

5.

A.J.O.F.M. TIMIȘ

94

6

6.

A.J.O.F.M. TULCEA

99

1

7.

A.J.O.F.M. VASLUI

93

7

8.

A.J.O.F.M. VRANCEA

99

1

Total

764

34

100
A.J.O.F.M. ARGES
80

A.J.O.F.M. BACAU
A.J.O.F.M. BUZSU

60

A.J.O.F.M. BOTOSANI
40

A.J.O.F.M. TIMIS
A.J.O.F.M. TULCEA

20

A.J.O.F.M. VASLUI
0
corespunzator

necorespunzator

A.J.O.F.M. VRANCEA
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Referitor la organizarea administrativă a spațiului destinat publicului, aproape toți respondenții
și-au exprimat o mulțumire generală considerând că acesta este amenajat corespunzător.
Întrebarea 8. Cum apreciaţi afişarea datelor şi informaţiilor de interes?
 lizibile, uşor de înţeles şi complete
 ilizibile, greu de înţeles şi incomplete
Nr. crt.

Denumirea instituţiei

Lizibile, uşor de înţeles şi

Ilizibile, greu de înţeles şi

complete

incomplete

1.

A.J.O.F.M. ARGEȘ

94

5

2.

A.J.O.F.M. BACĂU

96

2

3.

A.J.O.F.M. BUZĂU

99

1

4.

A.J.O.F.M. BOTOȘANI

89

11

5.

A.J.O.F.M. TIMIȘ

90

10

6.

A.J.O.F.M. TULCEA

98

2

7.

A.J.O.F.M. VASLUI

90

10

8.

A.J.O.F.M. VRANCEA

100

0

756

41

Total

100
A.J.O.F.M. ARGES

80

A.J.O.F.M. BACAU

60

A.J.O.F.M. BUZAU
A.J.O.F.M. BOTOSANI

40

A.J.O.F.M. TIMIS

20
0
lizibile, usor de înteles si complete

A.J.O.F.M. TULCEA
A.J.O.F.M. VASLUI
ilizibile, greu de înteles si
incomplete

A.J.O.F.M. VRANCEA
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Agențiile de Ocupare a Forței de Muncă sunt instituţiile de ocupare care se află în contact şi în
legătură permanentă cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi care trebuie să
ofere informaţii atât la solicitarea directă cât şi prin campanii de diseminare a cunoştinţelor. În
ce privește modul de afișare a informațiilor, un procent de 95% și-a exprimat opinia, în sensul
că informațiile sunt lizibile, ușor de înteles și complete iar 5% nu au fost mulțumiți sau nu au
răspuns.
Întrebarea 9. Vă rugăm să evaluaţi pe o scară de la 1 la 10 următoarele:
 calitatea serviciilor furnizate
 respectarea termenelor
 gradul de profesionalism al angajaţilor A.J.O.F.M.
 modul de rezolvare a reclamaţiilor dumneavoastră
(dacă este cazul)
Gradul de
Calitatea
Nr. crt.

Denumirea instituţiei

serviciilor
furnizate

Respectarea
termenelor

profesionalism al

Modul de rezolvare

angajaţilor

a reclamaţiilor

A.J.O.F.M.

dumneavoastră

1.

A.J.O.F.M. ARGEȘ

8.77

8.81

8.89

9.41

2.

A.J.O.F.M. BACĂU

9.13

9.19

9.37

9.31

3.

A.J.O.F.M. BUZĂU

7.76

7.89

7.79

8.78

4.

A.J.O.F.M. BOTOȘANI

8.50

8.50

8.73

8.32

5.

A.J.O.F.M. TIMIȘ

8.96

9.00

9.13

8.80

6.

A.J.O.F.M. TULCEA

9.41

9.42

9.45

8.56

7.

A.J.O.F.M. VASLUI

7.65

7.80

7.61

8.20

8.

A.J.O.F.M. VRANCEA

8.88

8.90

8.94

0.00

8.63

8.69

8.74

7.67

Total
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10

A.J.O.F.M. ARGES

8

A.J.O.F.M. BACAU

6

A.J.O.F.M. BUZAU

4

A.J.O.F.M. BOTOSANI

2

A.J.O.F.M. TIMIS
A.J.O.F.M. TULCEA

0
Calitatea
serviciilor
furnizate

Respectarea
Gradul de
Modul de
termenelor profesionalism al rezolvare a
angajatilor
reclamatiilor
A.J.O.F.M.
dumneavoastra

A.J.O.F.M. VASLUI
A.J.O.F.M. VRANCEA
Total

La punctul 9, respondenții au fost rugați să evalueze pe o scară de la 1 la 10 următoarele
aspecte:
-

pentru calitatea serviciilor furnizate media pe cele opt județe, în urma centralizării
celor 800 de chestionare, este de 8.63;

-

referitor la respectarea termenelor, media evaluării a fost de 8.69;

-

legat de gradul de profesionalism al personalului SPO, nota de evaluare este de
8.74 iar referitor la modul de rezolvare al reclamațiilor este de 7.67.

Făcând o medie a notelor date între 1 și 10, acestea se încadrează între 8 și 9, ceea ce
denotă că respondenții sunt mulțumiți de serviciile obținute, de încadrarea în termen a soluțiilor
primite dar și de calitatea personalului SPO.

Întrebarea10. Cum apreciaţi serviciile A.J.O.F.M. destinate dumneavoastră, având ca
referinţă următoarele criterii:
Nr. crt.

Denumirea instituţiei

Rigurozitate

Valoare practică/
utilitate

Eficienta

1.

A.J.O.F.M. ARGEȘ

3.95

3.91

3.98

2.

A.J.O.F.M. BACĂU

3.99

3.81

3.97

3.

A.J.O.F.M. BUZĂU

3.43

3.40

3.27

4.

A.J.O.F.M. BOTOȘANI

3.87

3.63

3.80
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5.

A.J.O.F.M. TIMIȘ

4.08

3.95

3.99

6.

A.J.O.F.M. TULCEA

4.04

3.96

4.17

7.

A.J.O.F.M. VASLUI

3.21

3.28

3.28

8.

A.J.O.F.M. VRANCEA

3.85

3.85

3.90

3.80

3.72

3.80

Total
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

A.J.O.F.M. ARGES
A.J.O.F.M. BUZAU
A.J.O.F.M. BOTOSANI
A.J.O.F.M. TIMIS
A.J.O.F.M. TULCEA
A.J.O.F.M. VASLUI
A.J.O.F.M. VRANCEA
rigurozitate

Criterii

valoare practica/ utilitate

Foarte bună
nota 5

Bună
nota 4

rigurozitate

3.80

valoare practică/
utilitate

3.72

eficienţă

3.80

eficienta

Satisfăcătoare
nota 3

Total

Nesatisfăcătoare
nota 2

Nu mă pronunţ
nota 1

La întrebarea 10, respondenții au avut de evaluat serviciile oferite de instituțiile SPO în funcție
de următoarele criterii: rigurozitate, valoare practică și eficientă. Evaluarea a fost facută pe o
scară de la 1 la 5, în ordine descrescătoare (cinci fiind nota cea mai mare), astfel că rezultatul
final a fost media notelor date. Mediile rezultate au fost: 3.80 pentru rigurozitate, 3.72 pentru
valoare practică și 3.80 pentru eficiență, toate acestea evidențiind un calificativ satisfăcător.
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Întrebarea 11. Cum apreciaţi activitatea angajaţilor A.J.O.F.M. având în vedere
următoarele aspecte?
Nr. crt.

Denumirea instituţiei

Amabilitate

Promptitudine

Soluţii oferite în
rezolvarea solicitării
dvs.

1.

A.J.O.F.M. ARGEȘ

3.58

3.52

3.49

2.

A.J.O.F.M. BACĂU

3.31

3.36

3.34

3.

A.J.O.F.M. BUZĂU

3.05

3.03

3.00

4.

A.J.O.F.M. BOTOȘANI

3.23

3.07

3.16

5.

A.J.O.F.M. TIMIȘ

3.49

3.37

3.51

6.

A.J.O.F.M. TULCEA

3.50

3.42

3.47

7.

A.J.O.F.M. VASLUI

2.90

2.91

2.85

8.

A.J.O.F.M. VRANCEA

3.30

3.31

3.67

Total

3.30

3.25

3.31

4
3.5

A.J.O.F.M. ARGES

3

A.J.O.F.M. BACAU

2.5

A.J.O.F.M. BUZAU
A.J.O.F.M. BOTOSANI

2

A.J.O.F.M. TIMIS

1.5
1

A.J.O.F.M. TULCEA

0.5

A.J.O.F.M. VASLUI
A.J.O.F.M. VRANCEA

0
amabilitate

Criterii
amabilitate
promptitudine
soluţii oferite în rezolvarea solicitării
dvs.

promptitudine

Foarte mulţumit
Nota 4

solutii oferite în rezolvarea
solicitarii dvs.

Mulţumit
Nota 3
3.30
3.25
3.31

Nemulţumit
Nota 2

Total

Foarte nemulţumit
Nota 1
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La întrebarea numărul 11, respondenții au trebuit să aprecieze activitatea personalului SPO,
evaluând pe o scară de la 1 la 4, în ordine descrescătoare, următoarele aspecte: amabilitate,
promptitudine și soluții oferite în rezolvarea solicitărilor cerute de clienți. Din rezultate
evidențiate în tabelul alăturat (3.30, 3.25 si 3.31), se remarcă o apreciere a beneficiarilor
pentru serviciile oferite.
Întrebarea 12. Cum evaluaţi diferitele tipuri de contacte pe care le aveţi cu personalul
A.J.O.F.M.:

1.

A.J.O.F.M. ARGEȘ

3.44

3.59

Reacţie / răspuns la
solicitările
dumneavoastră (grad
de disponibilitate)
3.51

2.

A.J.O.F.M. BACĂU

3.35

3.38

3.33

3.

A.J.O.F.M. BUZĂU

3.00

3.00

2.97

4.

A.J.O.F.M. BOTOȘANI

3.11

3.10

3.08

5.

A.J.O.F.M. TIMIȘ

3.37

3.42

3.49

6.

A.J.O.F.M. TULCEA

3.46

3.45

3.49

7.

A.J.O.F.M. VASLUI

2.82

2.87

2.82

8.

A.J.O.F.M. VRANCEA

3.27

3.10

3.17

Total

3.23

3.24

3.23

Nr. crt.

Denumirea instituţiei

Apeluri telefonice

Informare

4

A.J.O.F.M. ARGES

3.5

A.J.O.F.M. BACAU

3

A.J.O.F.M. BUZAU

2.5

A.J.O.F.M. BOTOSANI

2

A.J.O.F.M. TIMIS

1.5

A.J.O.F.M. TULCEA

1

A.J.O.F.M. VASLUI

0.5

A.J.O.F.M. VRANCEA

0
Apeluri telefonice

Informare

Reactie

Total
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Criterii

Foarte mulţumit
Nota 4

apeluri telefonice

Mulţumit
Nota 3
3.23

informare

3.24

reacţie / răspuns la
solicitările
dumneavoastră (grad de
disponibilitate)

Nemulţumit
Nota 2

Foarte nemulţumit
Nota 1

3.23

Întrebarea 12 evaluează, de la 1 la 4, în ordine descrescătoare, gradul de mulțumire al
clienților SPO privind modul de comunicare cu personalul SPO. Astfel, așa cum se poate
observa și din diagramă, mediile obținute arată că respondenții sunt mulțumiți de modul
comunicare cu angajații instituției de ocupare.
Întrebarea 13. Cum apreciaţi:
Nr. crt.

Denumirea instituţiei

Comunicările / scrisorile
primite de la A.J.O.F.M.

1.

A.J.O.F.M. ARGEȘ

4.15

Documentele
disponibile de pe siteul instituţiei
4.27

2.

A.J.O.F.M. BACĂU

3.71

4.88

3.

A.J.O.F.M. BUZĂU

3.71

3.33

4.

A.J.O.F.M. BOTOȘANI

3.40

3.49

5.

A.J.O.F.M. TIMIȘ

3.94

3.98

6.

A.J.O.F.M. TULCEA

4.14

4.09

7.

A.J.O.F.M. VASLUI

3.08

3.31

8.

A.J.O.F.M. VRANCEA

3.76

3.85

Total

3.74

3.90
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5

A.J.O.F.M. ARGES

4

A.J.O.F.M. BACAU
A.J.O.F.M. BUZAU

3

A.J.O.F.M. BOTOSANI

2

A.J.O.F.M. TIMIS

1

A.J.O.F.M. TULCEA
A.J.O.F.M. VASLUI

0
comunicari/scrisori

Criterii

A.J.O.F.M. VRANCEA

docum. disp. de pe
site-ul inst.

Foarte bună
Nota 5

Bună
Nota 4

comunicările / scrisorile primite
de la A.J.O.F.M.
documentele disponibile de pe
site-ul instituţiei

Total

Satisfăcătoare
Nota 3

Nesatisfăcătoare
Nota 2

Nu mă
pronunţ
Nota 1

3.74
3.90

Pentru evaluarea rezultatelor la punctual 13, s-a calculat o medie pe baza opțiunilor date de
respondenți, opțiuni notate pe o scală de la 1 la 5, în ordine descrescătoare, așa cum se
observă și în tabelul de mai sus. La intrebarea legată de comunicările scrise sau de
documentele disponibile pe site-ul instituției, majoritatea respondenților au notat ca fiind
satisfăcătoare, situație ce impune o anumită îmbunătățire la acest capitol.
Întrebarea 14. Cum evaluaţi:
Nr. crt.

Denumirea instituţiei

Colaborarea cu
personalul instituţiei

Aprecierea modului de
comunicare cu personalul
instituţiei (fax, tel., e-mail,
etc)?

Aprecierea duratei de
timp necesară
furnizării serviciului
solicitat

1.

A.J.O.F.M. ARGEȘ

4.47

4.35

4.30

2.

A.J.O.F.M. BACĂU

4.18

4.01

4.02

3.

A.J.O.F.M. BUZĂU

3.37

3.46

3.40

4.

A.J.O.F.M. BOTOȘANI

3.78

3.51

3.68
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5.

A.J.O.F.M. TIMIȘ

4.25

3.99

4.08

6.

A.J.O.F.M. TULCEA

4.27

3.87

4.22

7.

A.J.O.F.M. VASLUI

3.27

3.36

3.39

8.

A.J.O.F.M. VRANCEA

3.90

3.82

3.88

3.94

3.80

3.87

Total
3

A.J.O.F.M. ARGES

2,5

A.J.O.F.M. BACAU

2

A.J.O.F.M. BUZAU
A.J.O.F.M. BOTOSANI

1,5

A.J.O.F.M. TIMIS

1

A.J.O.F.M. TULCEA

0,5

A.J.O.F.M. VASLUI

0
colab. cu pers. Instit.

Criterii
colaborarea cu personalul
instituţiei
aprecierea modului de comunicare
cu personalul instituţiei (fax, tel.,
e-mail, etc)?
aprecierea duratei de timp
necesară furnizării serviciului
solicitat

aprec. mod.de comun. cu aprec.duratei de timp
pers. Instit.
necesara furn. serv. sol.

Foarte bună
Nota 5

Bună
Nota 4

Satisfăcătoare
Nota 3

Nesatisfăcătoare
Nota 2

A.J.O.F.M. VRANCEA
Total

Nu mă pronunţ
Nota 1

3.94
3.80
3.87

Și la punctul 14, pentru evaluarea rezultatelor s-a calculat o medie pe baza opțiunilor bifate de
respondenți, opțiuni notate pe o scală de la 1 la 5, în ordine descrescătoare, așa cum se
observă și în tabelul de mai sus. Rezultatele arată un grad de apreciere satisfăcător.
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Întrebarea 15. Aşteptările dumneavoastră au fost confirmate de serviciile prestate?
Nr. crt.

Denumirea instituţiei

Da

Nu

N.R.

1.

A.J.O.F.M. ARGEȘ

93

6

1

2.

A.J.O.F.M. BACĂU

81

10

9

3.

A.J.O.F.M. BUZĂU

89

11

0

4.

A.J.O.F.M. BOTOȘANI

96

4

0

5.

A.J.O.F.M. TIMIȘ

95

5

0

6.

A.J.O.F.M. TULCEA

94

6

0

7.

A.J.O.F.M. VASLUI

84

16

0

8.

A.J.O.F.M. VRANCEA

100

0

0

Total

732

58

10

800
700
600
500
400
300
200
100
0

A.J.O.F.M. ARGES
A.J.O.F.M. BACAU
A.J.O.F.M. BUZAU
A.J.O.F.M. BOTOSANI
A.J.O.F.M. TIMS
A.J.O.F.M. TULCEA
A.J.O.F.M. VASLUI
A.J.O.F.M. VRANCEA
Da

Nu

N.R.

Total

La întrebarea 15 din 800 respondenți, 732 persoane au răspuns că sunt mulțumite de
serviciile oferite de personalul SPO, în timp ce 58 de persoane au declarat că nu au fost
mulțumite de serviciile oferite; 10 persoane nu au dorit să raspundă la această întrebare.
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Întrebarea 16. Aveti recomandări pentru îmbunătăţirea şi pentru creşterea satisfacţiei
dvs. ca beneficiar al serviciilor oferite A.J.O.F.M.?
Nr. crt.

Denumirea instituţiei

Da

Nu

N.R.

1.

A.J.O.F.M. ARGEȘ

12

87

1

2.

A.J.O.F.M. BACĂU

11

83

6

3.

A.J.O.F.M. BUZĂU

4

96

0

4.

A.J.O.F.M. BOTOȘANI

6

94

0

5.

A.J.O.F.M. TIMIȘ

8

92

0

6.

A.J.O.F.M. TULCEA

12

88

0

7.

A.J.O.F.M. VASLUI

2

98

0

8.

A.J.O.F.M. VRANCEA

2

98

0

57

736

7

Total

800

A.J.O.F.M. ARGES

700

A.J.O.F.M. BACAU

600

A.J.O.F.M. BUZAU

500

A.J.O.F.M. BOTOSANI

400

A.J.O.F.M. TIMIS

300

A.J.O.F.M. TULCEA

200

A.J.O.F.M. VASLUI

100

A.J.O.F.M. VRANCEA

0
da

nu

Total

Din tabelul de mai sus, se observă că 92% din respondenți nu au dorit să facă recomandări în
legătură cu activitatea și personalul SPO. Doar 7% au avut recomandări, din care au fost
selectate:
 “accesibilitate în instituție pentru etajele superioare (la A.J.O.F.M. Argeș)”;
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 “reducerea suportului financiar pentru șomeri și orientarea acestora către locurile de
muncă disponibile”;
 “cardul european nu salvează datele”;
 “o mai bună conlucrare cu angajatorii de pe piața muncii”;
 “o mai mare diversitate a calificărilor”;
 “îmbunătățirea site-ului A.J.O.F.M. Bacău”;
 “răspunsuri pe o platformă on-line pentru diferite probleme cu care ne confruntăm”;
 “comunicare pe mail cu angajatorii privind facilitățile pentru încadrarea șomerilor și
anunțarea modificărilor legislative din domeniu”;
 “consecvența comunicărilor privind oferirea de informații concrete și reale”;
 “site actualizat permanent; comunicare online privind locurile de muncă vacante”
 “prelungirea programului cu publicul”;
 “obținerea dispozițiilor de repartizare să fie accesibilă și online”ș
 “spațiu de autoinformare cu info-touch” – A.J.O.F.M. Vranceaș
 “angajatorul să aibă prioritate”.
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CAP. III Concluzii
Cercetarea cantitativă a studiului urmărește evaluarea unor aspecte generale și specifice
privind impactul programelor de formare a căror rezultate ar trebui transpuse în activitatea
ulterioară a grupului țintă, urmărindu-se:
 îmbunătățirea capacității și abilităților personalului Serviciului Public de Ocupare pentru
desfășurarea unei activități eficiente și performante;
 standardizarea anumitor practici și metode de muncă, precum și identificarea unor
cerințe generale pentru implementarea acestora.
Etapa inițială a studiului de impact s-a realizat prin administrarea unui chestionar, la care au
participat 800 de persoane, prin aplicarea acestuia la sediile agențiilor județene pentru
ocuparea forței de muncă din următoarele județe: Vaslui, Bacău, Botoșani, Buzău, Vrancea,
Tulcea, Timiș, Argeș.
Scopul aplicării chestionarului a fost pentru:
 implicarea cetăţeanului - client în identificarea principalelor deficienţe de furnizare a
serviciilor şi evaluarea percepţiei acestuia în vederea îmbunătaţirii activității
personaluluii SPO şi soluţionării mai eficiente a problemelor specifice;
 a observa modificările nivelului de competențe dobândite de angajaţii SPO după
participarea la programele de formare profesională ce vor fi desfășurate în cadrul
proiectului;
 evidenţierea şi conştientizarea principalelor deficienţe instituţionale de funcţionare dar şi
a aspectelor pozitive specifice.
Conform structurii eșantionului, respondenții sunt din toate categoriile sociale, persoane aflate
în căutarea unui loc de muncă dar și persoane ocupate, existând un echilibru în ceea ce
privește mediul de proveniență, mediul de desfășurare a activității, sexul și nivelul de studii.
Au fost testate aspecte legate de transparența instituțiilor SPO, de calitatea serviciilor oferite,
de percepția legată de capacitatea și gradul de pregătire a personalului SPO și de
comunicarea cu acesta.
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Centralizând rezultatele extrase din chestionare, activitatea personaluluii Serviciului Public de
Ocupare a fost percepută ca având o prestație satisfăcătoare.
În ceea ce privește informarea, comunicarea sau serviciile prestate de personalul Serviciului
Public de Ocupare, din rezultatele extrase în urma prelucrării chestionarelor, se remarcă o
stare moderată de mulţumire, manifestată de persoanele sondate, care consideră activitatea
acestuia ca fiind adecvată şi potrivită cu interesele lor.
Aspectele de nemulţumire sunt legate de:
 limitarea calificărilor ca urmare a participării la programele de formare profesională;
 de lipsa unei platforme online (forum) unde problemele întâmpinate de clienții serviciilor
SPO să primească un răspuns în timp real din partea personalului de specialitate;
 de structura și prezentarea informațiilor pe site-urile instituțiilor, etc.
Rezumând, nevoia de reformare a SPO este resimțită de beneficiarii instituțiilor A.J.O.F.M. și
devine iminentă prin prisma experienței mediului privat, care operează îmbunătățiri mult mai
dese asupra perfecționării continue a propriului personal. Preluarea tipului de management
aplicat în sistemul privat poate determina o sporire a performanțelor funcționarului public.
Cu cât activitatea personalului SPO se va perfecționa și va deveni mai eficientă din punct de
vedere instituțional, cu atât va crește calitatea serviciilor specifice oferite beneficiarilor.
Cu cât se vor simplifica procedurile de lucru și se vor dezvolta mecanisme care să sprijine mai
mult beneficiarii, cu atât gradul de satisfacție va fi mai crescut.

Cu cât măsurile se vor plia mai bine pe nevoile reale ale clienților SPO, cu atât gradul de
satisfacție va fi mai crescut.
……de aceea, orientarea către client nu va putea promova echitate dacă calitatea serviciilor
oferite nu este satisfăcătoare pentru toți clienții, așa cum a rezultat din etapa preliminară a
studiului prezent.
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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 4.2 " Formarea personalului propriu al SPO "
Proiect: " Competent – dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea Calităţii şi Eficienţei serviciiilor furnizate"
Contract nr. POSDRU/124/4.2/S/130703
Beneficiar: Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui

CHESTIONAR PRELIMINAR PENTRU REALIZAREA STUDIULUI DE IMPACT
Chestionarul se adresează beneficiarilor A.J.O.F.M Vaslui, A.J.O.F.M. Bacău, A.J.O.F.M.
Botoșani, A.J.O.F.M Vrancea, A.J.O.F.M. Buzău, A.J.O.F.M. Tulcea, A.J.O.F.M. Argeş și A.J.O.F.M. Timiş.
Stimată doamnă/Stimate domn,
Asociația Comunitară de Unitate și Mediere Vaslui (A.C.U.M.) realizează un studiu de impact privind satisfacţia dumneavoastră ca
beneficiar al serviciilor oferite A.J.O.F.M./A.L.O.F.M. ________
Prezentul chestionar vă oferă posilitatea de a evalua calitatea serviciilor prestate de A.J.O.F.M
. În acest mod instituţia înţelege
să acorde maximă atenţie necesităţilor actuale şi viitoare ale angajaţilor săi, venind în întâmpinarea cerinţelor lor pentru creşterea
performanţelor sale şi pentru asigurarea unui nivel ridicat de satisfacţie a beneficiarilor.
Percepţia dumneavoastră în ceea ce priveşte prestaţia instituţiei ne va fi de un ajutor deosebit întrucât suntem preocupaţi de
îmbunǎtǎţirea continuă a calităţii serviciilor.
Vă rugăm să completaţi chestionarul următor prin bifarea cu “x” în căsuţele corespunzătoare unui calificativ şi completarea
rubricilor, acolo unde este necesar.
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ATENŢIE! Administrarea chestionarului se face pe baza voinţei liber consimţite, acesta având caracter facultativ!

Numele persoanei care a completat
chestionarul
Statutul dumneavoastră în momentul
de faţă pe piaţa muncii
Nivel studii
Sex
Vârstă (în ani împliniţi)
Contact: email/telefon

Persoană în căutarea unui loc de
muncă
Feminin

Angajator

Masculin

1. Locaţia instituţiei este:
uşor de identificat

dificil de identificat

2. Înainte de prezentarea la agenţia de şomaj, aţi încercat să obţineţi informaţii privind documentele necesare pentru
soluţionarea cererii?
telefon
da
internet
din presă
alte surse
nu, am venit să mă interesez personal
3. Programul de lucru cu publicul vi s-a părut adecvat?
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da
nu
4. Cum evaluați comunicarea cu angajaţii serviciului?




excelentă
foarte bună
bună
satisfăcătoare
nesatisfăcătoare
5. Informaţiile primite au fost:







utile şi complete

inutile şi incomplete

utile dar incomplete

6. In ce măsură serviciile aferente ale AJOFM ………… vă sunt folositoare, accesibile, aplicabile situației
dumneavoastră?
foarte mult
mult
satisfăcătoare
nesatisfăcătoare
7. Spaţiul destinat publicului este:



corespunzător
necorespunzător
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8. Cum apreciaţi afişarea datelor şi informaţiilor de interes?
lizibile, uşor de înţeles şi complete
ilizibile, greu de înţeles şi incomplete
9. Vă rugăm să evaluaţi pe o scară de la 1 la 10 următoarele:
calitatea serviciilor furnizate
respectarea termenelor
gradul de profesionalism al angajaţilor A.J.O.F.M.
modul de rezolvare a reclamaţiilor dumneavoastră (dacă este
cazul)
10. Cum apreciaţi serviciile A.J.O.F.M.
Foarte
Bună
destinate dumneavoastră, având
bună
4
ca referinţă următoarele criterii:
5




Satisfăcătoare
3

Nesatisfăcătoare
2

Nu mă
pronunţ
1

rigurozitate











valoare practică/ utilitate











eficienţă











11. Cum apreciaţi activitatea angajaţilor
A.J.O.F.M. având în vedere
următoarele aspecte?

Foarte mulţumit
4

Mulţumit
3

Nemulţumit
2

Foarte nemulţumit
1
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amabilitate









promptitudine









soluţii oferite în rezolvarea solicitării dvs.









12. Cum evaluaţi diferitele tipuri de
contacte pe care le aveţi cu
personalul A.J.O.F.M.

Foarte mulţumit
4

Mulţumit
3

Nemulţumit
2

Foarte nemulţumit
1

apeluri telefonice









informare









reacţie / răspuns la solicitările dumneavoastră
(grad de disponibilitate)
13. Cum apreciaţi :









comunicările / scrisorile primite de la
A.J.O.F.M.
documentele disponibile de pe site-ul
instituţiei

Foarte Bună
5

Bună
4

Satisfăcătoare
3

Nesatisfăcătoare
2

Nu mă
pronunţ
1
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14. Cum evaluaţi :

colaborarea cu personalul instituţiei
aprecierea modului de comunicare cu
personalul instituţiei (fax, tel., e-mail, etc)?
aprecierea duratei de timp necesară
furnizării serviciului solicitat

Foarte Bună
5

Bună
4

Satisfăcătoare
3

Nesatisfăcătoare
2

Nu mă
pronunţ
1


























DA

NU









COMENTARII
15. Aşteptările dumneavoastră au fost
confirmate de serviciile prestate ?
16. Aveti recomandări pentru
îmbunătăţirea şi pentru creşterea
satisfacţiei dvs. ca beneficiar al
serviciilor oferite A.J.O.F.M. ?
Vă mulțumim!

Investeşte în oameni!
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