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INTRODUCERE 

 
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, ;I  trei parteneri din mediul 

privat, 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 

nr. 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. 
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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;  

 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 este format din 160 beneficiari 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 opt judeţe ale celor patru 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);  
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 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 opt 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; 

 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 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 și trei parteneri privați: 

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 OcupareaForței 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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CAPITOLUL I. METODOLOGIE 

Evaluarea activității de formare s-a realizat în trei etape: etapa iniţială (înaintea formării), etapa 

intermediară și etapa finală. În faza iniţială, 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 care a fost adresat beneficiarilor serviciilor prestate de SPO. În următoarele etape, 

cea intermediară şi cea finală, chestionarele au fost concepute pentru a ajuta la o evaluare corectă 

a evoluţiei dezvoltării profesionale a angajaţilor SPO ca urmare a participării la programele de 

formare. 

 

Eşantionare. 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. 

Etapa intermediară şi etapa finală a studiului de impact s-au realizat prin administrarea a două 

chestionare, la care au participat 800 persoane (400 persoane chestionate în etapa intermediară 

şi 400 persoane chestionate în etapa finală), prin aplicarea acestora la sediile agențiilor județene 

pentru ocuparea forței de muncă din următoarele județe: Vaslui, Bacău, Botoșani, Buzău, 

Vrancea, Tulcea, Timiș, Argeș. 

 

Formularea întrebărilor s-a realizat ţinând cont de regulile de construcţie, şi anume: folosirea de 

declaraţii care sunt interpretate în acelaşi mod de către respondent, folosirea unei formulări clare 

şi uşor de înţeles pentru toate nivelurile de educaţie, evitarea elementelor care conţin mai mult de 

o întrebare pe articol. 

 

Scopul aplicării chestionarelor a fost de a implica cetăţeanul – client al A.J.O.F.M. în 

identificarea principalelor deficienţe de furnizare a serviciilor şi evaluarea percepţiei acestuia în 

vederea îmbunătaţirii activității personalului SPO şi soluţionării mai eficiente a problemelor 
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specifice; de a observa modificările nivelului de competențe dobândite de angajaţii SPO după 

participarea la programele de formare profesională ce vor fi desfășurate în cadrul proiectului. 

 

Populaţia ţintă. Respondenții sunt din toate categoriile sociale, persoane aflate în căutarea unui 

loc de muncă dar și persoane ocupate (angajatori, angajaţi, elevi/studenţi). Fiecare individ are 

şanse egale de a fi ales. 

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, de comunicarea cu 

acesta şi de eficienţa serviciilor oferite. 

 

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, altă situaţie (angajat, elev/student s.a.), care să fi beneficiat de unul din serviciile oferite 

de agenţia de ocupare a forţei de muncă. 

Pentru realizarea studiului intermediar, au fost sondate un număr de 400 de persoane, dintre care 

75 angajatori, 197 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă şi 128 persoane aflate în altă 

situaţie (angajat, elev/student etc).  

Chestionarul 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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CAPITOLUL II. ANALIZA REZULTATELOR 

2.1. Structura eşantionului 

O activitate 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, gen şi vârstă. 

 

Structura respondenţilor în funcţie de statut se prezintă astfel: 197 persoane în căutarea unui loc 

de muncă, 75 angajatori şi 128 persoane aflate în altă situaţie (angajat, elev/student etc). 

 

Tabel 1. Statutul pe piaţa muncii 

Statutul pe piaţa muncii 

   

Denumirea instituţiei 

Persoana in căutarea unui 

loc de muncă 

Angajator Altă situaţie 

1. A.J.O.F.M. ARGEȘ 22 12 16 

2. A.J.O.F.M. BACĂU 30 2 18 

3. A.J.O.F.M. BUZĂU 27 5 18 

4. A.J.O.F.M. BOTOȘANI 44 1 5 

5. A.J.O.F.M. TIMIȘ 1 30 19 

6. A.J.O.F.M. TULCEA 28 2 20 

7. A.J.O.F.M. VASLUI 20 9 21 

8. A.J.O.F.M. VRANCEA 25 14 11 

  suma 197 75 128 

  Procent/medie 49,25 18,75 32,00 
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Figura 1. Statutul pe piaţa muncii 

 

 
Figura 1a. Statutul pe piaţa muncii 

 

Din Figura 1 se poate observa un procent ridicat (49,25%, 197 persoane) al persoanelor în 

căutarea unui loc de muncă, aspect ce denotă interesul persoanelor de a colabora cu personalul 

A.J.O.F.M., urmat de persoanele din categoria ‘Altă situaţie’ (angajaţi, elevi/studenţi) cu un procent 

de 32,00%, cel mai mic procent (18,75%) avându-l categoria ‘Angajator’ (75 persoane din 400 

persoane intervievate). 
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Distribuţia respondenţilor după gen s-a realizat astfel: 231 persoane de sex feminin şi 169 

persoane de sex masculin. Se poate observa din Figura 2 că eșantionul, construit aleatoriu, are o 

distribuție uşor neechilibrată raportându-ne la împărțirea lui în funcție de gen. (57,75% persoane 

de sex feminin, 42,25% persoane de sex masculin). 

 

Distribuţia respondenţilor după gen 

   

Denumirea instituţiei 

 

F 

 

M 

1. A.J.O.F.M. ARGEȘ 30 20 

2. A.J.O.F.M. BACĂU 31 19 

3. A.J.O.F.M. BUZĂU 25 25 

4. A.J.O.F.M. BOTOȘANI 23 27 

5. A.J.O.F.M. TIMIȘ 32 18 

6. A.J.O.F.M. TULCEA 33 17 

7. A.J.O.F.M. VASLUI 28 22 

8. A.J.O.F.M. VRANCEA 29 21 

  suma 231 169 

  Procent/medie 57,75 42,25 

Tabel 2. Distribuţia respondenţilor dupa gen 

 

 
Figura 2. Distribuţia respondenţilor după gen 
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Figura 2a. Distribuţia respondenţilor după gen 

 

Structura pe grupe de vârstă a persoanelor chestionate se prezintă astfel: 57 respondenţi în grupa 

de vârstă 16 – 24 de ani, 199 respondenţi în grupa de vârstă 25 – 44 de ani, 113 respondenţi în 

grupa de vârstă peste 45 - 54  de ani; 31 in grupa de vârstă 55 – 64 ani. Distribuția pe cele patru 

categorii de vârstă arată o reprezentare importantă a persoanelor adulte (grupa de vârstă 25 - 44 

ani), proporţia fiind de 49,75%. (Figura 3) 

 

Structura pe grupe de vârstă  

   

Denumirea instituţiei 

 

16-24 

 

25-44 

 

45-54 

 

55-64 

1. A.J.O.F.M. ARGEȘ 1 34 12 3 

2. A.J.O.F.M. BACĂU 7 23 16 4 

3. A.J.O.F.M. BUZĂU 5 17 25 3 

4. A.J.O.F.M. BOTOȘANI 16 20 8 6 

5. A.J.O.F.M. TIMIȘ 6 26 16 2 

6. A.J.O.F.M. TULCEA 10 23 14 3 

7. A.J.O.F.M. VASLUI 4 31 12 3 

8. A.J.O.F.M. VRANCEA 8 25 10 7 

  suma 57 199 113 31 

  Procent/medie 14,25 49,75 28,25 7,75 

Tabel 3. Structura pe grupe de vârstă 
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Vârsta respondenţilor este un fapt care accentuează relevanţa chestionarelor deoarece 

persoanele adulte, în plină activitate se află, în contact direct cu personalul A.J.O.F.M. 

 
Figura 3. Grupa de vârstă 

 
Figura 3a. Structura pe grupe de vârstă 

 

Nivelul studiilor respondenţilor (Figura 4): 139 persoane cu studii postuniversitare şi universitare 

(34,75%), 137 persoane cu studii liceale (34,25%), 72 persoane cu studii profesionale (18%), 33 

persoane cu studii gimnaziale (8,25%) şi 19 persoane se încadrează în altă categorie (seral, fără 

studii etc).  
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Nivelul studiilor respondenţilor 

  

  

  

Denumirea instituţiei 

Postuniversitar şi 

Universitar 

Liceal Şcoala de arte şi 

meserii 

Gimnazial Alte 

1. A.J.O.F.M. ARGEȘ 27 15 6 2 0 

2. A.J.O.F.M. BACĂU 16 18 12 4 0 

3. A.J.O.F.M. BUZĂU 6 21 16 7 0 

4. A.J.O.F.M. BOTOȘANI 9 16 7 6 12 

5. A.J.O.F.M. TIMIȘ 40 9 1 0 0 

6. A.J.O.F.M. TULCEA 7 27 12 0 4 

7. A.J.O.F.M. VASLUI 16 15 11 8 0 

8. A.J.O.F.M. VRANCEA 18 16 7 6 3 

 suma 139 137 72 33 19 

  procent 34,75 34,25 18,00 8,25 4,75 

Tabel 4. Nivelul studiilor respondenţilor 

 

 
Figura 4. Nivelul de studii 

 

În funcţie de procentele menţionate, se evidenţiază persoanele cu studii postuniversitare şi 

universitar. Deasemenea, un procent semnificativ îl reprezintă şi persoanele cu studii liceale. 
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Figura 4a. Nivelul studiilor respondenţilor 

 

2.2. Prezentarea detaliată a rezultatelor obţinute 

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 calitatea și eficienţa serviciilor 

prestate de agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă. 

Prelucrarea rezultatelor, obținute ca urmare a administrării chestionarului intermediar, s-a realizat 

prin interpretarea și centralizarea cantitativă a opțiunilor bifate de respondent, rezultate ilustrate 

prin intermediul diagramelor care permit o vizualizare optimă. 
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Instrumentul de cercetare a cuprins următorii itemi: 

Întrebarea 1. De cât timp apelaţi la serviciile A.J.O.F.M.?  înainte de august 2014;   după august 2014. 

De cât timp apelaţi la serviciile A.J.O.F.M? 

Denumirea instituţiei Înainte de august 2014 După august 2014 

1. A.J.O.F.M. ARGEȘ 24 26 

2. A.J.O.F.M. BACĂU 25 25 

3. A.J.O.F.M. BUZĂU 25 25 

4. A.J.O.F.M. BOTOȘANI 22 28 

5. A.J.O.F.M. TIMIȘ 41 9 

6. A.J.O.F.M. TULCEA 29 21 

7. A.J.O.F.M. VASLUI 22 28 

8. A.J.O.F.M. VRANCEA 30 20 

  suma 218 182 

  Procent/medie 54,50 45,50 

Tabel 5. Întrebarea 1 
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Figura 5. Întrebarea 1 

 

La întrebarea ‘De cât timp apelaţi la serviciile A.J.O.F.M.?’ 54,50% (218 persoane din 400) dintre 

cei intervievaţi au bifat răspunsul ‘înainte de august 2014’ şi 45,50% au bifat răspunsul ‘după 

august 2014’ existând un echilibru între cele două variante de răspuns. (Figura 5) 

 
Figura 5a.  Întrebarea 1 

 

Întrebarea 2. Cum apreciaţi colaborarea cu personalul agenţiei de când aţi intrat în contact, în ceea ce priveşte 

informarea şi consultanţa, până în momentul de faţă? Notaţi cu valori cuprinse între 1 şi 4 (4 - maxim, 1 -minim) 

următoarele:  accesibilitate; 

                                    claritate şi deschidere; 

                                    corectitudine şi respect; 

                                    receptivitate şi dedicaţie pentru eficientizare. 
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Cum apreciaţi colaborarea cu personalul agenţiei de când aţi intrat în contact, în ceea ce priveşte informarea şi 

consultanţa, până în momentul de faţă? 

  

Denumirea instituţiei 

 

Accesibilitate 

 

Claritate şi 

deschidere 

 

Corectitudine şi respect 

Receptivitate şi 

dedicaţie pentru 

eficientizare 

1. A.J.O.F.M. ARGEȘ 3,74 3,88 3,9 3,88 

2. A.J.O.F.M. BACĂU 3,16 2,96 2,8 2,88 

3. A.J.O.F.M. BUZĂU 3,2 3,08 3,16 3,19 

4. A.J.O.F.M. BOTOȘANI 2,94 2,94 3,5 2,72 

5. A.J.O.F.M. TIMIȘ 3,8 3,9 3,94 3,88 

6. A.J.O.F.M. TULCEA 3,46 3,5 3,58 3,44 

7. A.J.O.F.M. VASLUI 3 2,94 2,94 2,92 

8. A.J.O.F.M. VRANCEA 3,1 3,22 3,24 3,08 

  suma 26,4 26,42 27,06 25,99 

  Procent/medie 3,30 3,30 3,38 3,25 

Tabel 6. Întrebarea 2. 

 

 
Figura 6.  Întrebarea 2 

 

La întrebarea “Cum apreciaţi colaborarea cu personalul agenţiei de când aţi intrat în contact, în 

ceea ce priveşte informarea şi consultanţa, până în momentul de faţă?”, respondenții au trebuit 

să aprecieze colaborarea cu personalul A.J.O.F.M., evaluând pe o scară de la 1 la 4, următoarele 
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aspecte: accesibilitate, claritate şi deschidere, corectitudine si respect, receptivitate şi dedicaţie 

pentru eficientizare (3.30, 3.30, 3.38, 3.25).  

Cel mai ridicat grad de apreciere se remarcă la optiunea ‘Corectitudine şi respect’ cu o medie de 

3.38, medie ce tinde spre gradul de satisfacţie maxim, urmat de opţiunile ‘Accesibilitate’, ‘Claritate 

şi deschidere’ cu o medie de 3.30 şi de ‘Receptivitate şi dedicaţie pentru eficientizare’ cu o medie 

de 3.25. (Figura 6) 

 

Întrebarea 3. Notaţi de la 1 la 4 (4 - foarte mulțumit, 3 - mulțumit, 2 - puțin mulțumit, 1 - nemulțumit) gradul de 

mulţumire legat de:  

 serviciile oferite în rezolvarea problemelor; 

 calitatea serviciului în sine; 

 comunicarea; 

 managementul instituţiei în furnizarea serviciilor. 

 

Notaţi de la 1 la 4 gradul de mulţumire legat de: 

 

Denumirea instituţiei 

 

Serviciile oferite în 

rezolvarea problemelor 

 

Calitatea 

serviciului în 

sine 

 

Comunicarea 

 

Managementul instituţiei în 

furnizarea serviciilor 

1. A.J.O.F.M. ARGEȘ 3,82 3,76 3,82 3,64 

2. A.J.O.F.M. BACĂU 3,06 3,02 3,04 2,9 

3. A.J.O.F.M. BUZĂU 3,08 3,12 3,12 2,98 

4. A.J.O.F.M. BOTOȘANI 3,04 2,92 3,5 2,76 

5. A.J.O.F.M. TIMIȘ 3,84 3,9 3,88 3,74 

6. A.J.O.F.M. TULCEA 3,54 3,6 3,52 3,52 

7. A.J.O.F.M. VASLUI 2,66 2,96 2,88 2,92 

8. A.J.O.F.M. VRANCEA 3,22 3,26 3,22 3,1 

  suma 26,26 26,54 26,98 25,56 

  Procent/medie 3,28 3,32 3,37 3,20 

Tabel 7. Întrebarea 3 
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Figura 7. Întrebarea 3 

 

La întrebarea 3, respondenții au avut de evaluat serviciile oferite de instituțiile SPO în funcție de 

următoarele criterii: serviciile oferite în rezolvarea problemelor, calitatea serviciului în sine, 

comunicarea, managementul instituţiei în furnizarea serviciilor. Evaluarea a fost făcută pe o scară 

de la 1 la 4.  

Mediile rezultate, ordonate în ordine descrescătoare au fost: 3.37 pentru ‘comunicare’, 3.32 pentru 

‘calitatea serviciului în sine’, 3.28 pentru ‘serviciile oferite în rezolvarea problemelor’ şi 3.20 pentru 

‘managementul instituţiei în furnizarea serviciilor’, toate acestea evidențiind gradul de satisfacţie 

care tinde spre ‘Foarte mulţumit’. (Figura 7) 

 

Întrebarea 4. Credeți că programele de instruire și formare profesională din cadrul A.J.O.F.M.-urilor  ar trebui 

să pună accent pe pregătirea practică și mai puțin pe pregătirea teoretică, respectiv pe discutarea și analizarea 

de studii de caz, discutarea și analizarea problemelor reale?  Da; 

               Nu;  

     Nu ştiu;  

     Nu răspund. 
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Credeţi că programele de instruire şi formare profesională în cadrul A.J.O.F.M.-urilor ar trebui să pună accent 

pe pregătirea practică şi mai puţin pe pregătirea teoretică, respectiv pe discutarea şi analizarea de studii de 

caz, discutarea şi analizarea problemelor reale? 

 

Denumirea instituţiei 

 

da 

 

nu 

 

nu ştiu 

 

nu răspund 

1. A.J.O.F.M. ARGEȘ 40 3 7 0 

2. A.J.O.F.M. BACĂU 31 6 11 2 

3. A.J.O.F.M. BUZĂU 38 4 6 2 

4. A.J.O.F.M. BOTOȘANI 23 6 20 1 

5. A.J.O.F.M. TIMIȘ 44 0 5 1 

6. A.J.O.F.M. TULCEA 37 4 8 1 

7. A.J.O.F.M. VASLUI 45 0 5 0 

8. A.J.O.F.M. VRANCEA 33 9 7 1 

  suma 291 32 69 8 

  Procent/medie 72,75 8,00 17,25 2,00 

Tabel 8. Întrebarea 4 

 

 
Figura 8. Întrebarea 4 
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La întrebarea “Credeți că programele de instruire și formare profesională din cadrul A.J.O.F.M.-

urilor ar trebui să pună accent pe pregătirea practică și mai puțin pe pregătirea teoretică, respectiv 

pe discutarea și analizarea de studii de caz, discutarea și analizarea problemelor reale?” se poate 

observa din Figura 8 un procent majoritar de 72,75% al persoanelor care au bifat răspunsul “Da”, 

adică 291 persoane care sunt de acord cu pregătirea practică şi acordă o mai puţină importanţă 

pregătirii teoretice, urmat de cei care au bifat opţiunea “Nu ştiu” cu 17,25%, 8% au bifat “Nu” şi 

2% au bifat “Nu răspund”.  

 

Figura 8a. Întrebarea 4 

Întrebarea 5. În opinia dumneavoastră, parcurgerea unui program de formare profesională este o cale de 

dezvoltare a competenţelor şi a calității prestației personale a angajaților A.J.O.F.M.? 

 Da;  

 Nu;  

 Nu ştiu;  

 Nu răspund. 
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În opinia dumneavoastră, parcurgerea unui program de formarea profesională este o cale de dezvoltare a 

competenţelor şi a calităţii prestaţiei personale a angajaţilor  A.J.O.F.M.? 

 

Denumirea instituţiei 

 

da 

 

nu 

 

nu ştiu 

 

nu răspund 

1. A.J.O.F.M. ARGEȘ 41 2 6 1 

2. A.J.O.F.M. BACĂU 30 10 9 1 

3. A.J.O.F.M. BUZĂU 38 5 5 2 

4. A.J.O.F.M. BOTOȘANI 27 5 11 7 

5. A.J.O.F.M. TIMIȘ 41 2 7 0 

6. A.J.O.F.M. TULCEA 43 2 4 1 

7. A.J.O.F.M. VASLUI 46 0 4 0 

8. A.J.O.F.M. VRANCEA 33 6 10 1 

  suma 299 32 56 13 

  Procent/medie 74,75 8,00 14,00 3,25 

Tabel 9. Întrebarea 5 

 

 
Figura 9.  Întrebarea 5 

 

La întrebarea „În opinia dumneavoastră, parcurgerea unui program de formare profesională este 

o cale de dezvoltare a competenţelor şi a calității prestației personale a angajaților A.J.O.F.M.?” 

majoritatea persoanelor intervievate (74,75%) au dat răspunsul afirmativ (299 persoane sunt de 
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acord cu pregătirea practică, adică participarea la cursuri de formare profesională a angajaţilor 

A.J.O.F.M.), următorul răspuns dat (în ordinea descrescătoare a procentelor) este “Nu ştiu” (14%), 

apoi “Nu” (8%) şi “Nu răspund” (3,25%). (Figura 9) 

 

 
Figura 9a. Întrebarea 5 

 

Întrebarea 6. Credeţi că activitatea desfăşurată de angajaţii A.J.O.F.M. este eficientă?  Da;  

 Nu;  

 Nu ştiu; 

 Nu răspund. 

La întrebarea 6: Credeţi că activitatea desfăşurată de angajaţii A.J.O.F.M. este eficientă?, un 

număr de 300 persoane intervievate reprezentând 75% din totalul respondenţilor au bifat opţiunea 

„Da”, considerând eficientă activitatea desfăşurată de angajaţii A.J.O.F.M., 13% dintre 

respondenţi au bifat „nu ştiu”, 7,25% au bifat „nu”, iar 4,75% au bifat „nu”. (Figura 10) 
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Credeţi că activitatea desfăşurată de angajaţii A.J.O.F.M. este eficientă? 

 

Denumirea instituţiei 

 

da 

 

nu 

 

nu ştiu 

 

nu răspund 

1. A.J.O.F.M. ARGEȘ 47 0 1 2 

2. A.J.O.F.M. BACĂU 22 13 15 0 

3. A.J.O.F.M. BUZĂU 36 5 6 3 

4. A.J.O.F.M. BOTOȘANI 29 5 8 8 

5. A.J.O.F.M. TIMIȘ 48 0 2 0 

6. A.J.O.F.M. TULCEA 44 1 4 1 

7. A.J.O.F.M. VASLUI 37 1 8 4 

8. A.J.O.F.M. VRANCEA 37 4 8 1 

  suma 300 29 52 19 

  Procent/medie 75,00 7,25 13,00 4,75 

Tabel 10. Întrebarea 6. 

 

 
Figura 10. Întrebarea 6 
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Figura 10a. Întrebarea  6 

 

Întrebarea 7. Aţi observat o îmbunătăţire a calităţii serviciilor în cadrul acestei instituţii faţă de ultima solicitare 

a dumneavoastră?:  da;  

        nu;  

        nu răspund. 

Aţi observat o îmbunătăţire a calităţii serviciilor în cadrul acestei instituţii faţă de ultima solicitare a 

dumneavoastră? 

 Denumirea instituţiei da nu nu răspund 

1. A.J.O.F.M. ARGEȘ 35 8 7 

2. A.J.O.F.M. BACĂU 21 9 20 

3. A.J.O.F.M. BUZĂU 35 7 8 

4. A.J.O.F.M. BOTOȘANI 27 5 18 

5. A.J.O.F.M. TIMIȘ 45 2 3 

6.   A.J.O.F.M. TULCEA 42 1 7 

7. A.J.O.F.M. VASLUI 36 2 12 

8. A.J.O.F.M. VRANCEA 34 6 10 

  suma 275 40 85 

  Procent/medie 68,75 10,00 21,25 

Tabel 11.Întrebarea 7 
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Figura 11. Întrebarea 7 

 

La ultima întrebare a chestionarului aplicat, întrebarea 7 “Aţi observat o îmbunătăţire a calităţii 

serviciilor în cadrul acestei instituţii faţă de ultima solicitare a dumneavoastră?” majoritatea 

respondenţilor 68,75% (275 persoane din 400 persoane) au bifat opţiunea “da”, se observă un 

progres în ceea ce priveşte nivelul de profesionalism al personalului A.J.O.F.M. după parcugerea 

cursurilor de formare din cadrul proiectului “CompEtent” 21,25% au bifat “nu răspund” şi 10% au 

bifat “nu”. (Figura 11) 
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Secţiunea “Observaţii”  

 
Denumirea instituţiei 

 
  

 
Observaţii 

1. A.J.O.F.M. ARGEȘ 0 

2. A.J.O.F.M. BACĂU 0 

3. A.J.O.F.M. BUZĂU 1 

4. A.J.O.F.M. BOTOȘANI 3 

5. A.J.O.F.M. TIMIȘ 0 

6. A.J.O.F.M. TULCEA 0 

7. A.J.O.F.M. VASLUI 1 

8. A.J.O.F.M. VRANCEA 2 

  suma 7 

  Procent/medie 1,75 

Tabel 12. Observaţii 

Din tabelul de mai sus, se observă că doar 1,75% din respondenți au dorit să facă recomandări 

în legătură cu activitatea și personalul SPO din care au fost selectate următoarele răspunsuri:  

 “tinerilor sa li se ofere mai multe locuri de muncă” (la A.J.O.F.M. Botoşani); 

 “mai mult timp alocat ‘Bursei locurilor de muncă” (la A.J.O.F.M. Botoşani); 

 “o mai amplă descriere a locurilor de muncă” (la A.J.O.F.M. Botoşani); 

 “program de instruire pentru meserii mai rare” (la A.J.O.F.M. Vrancea). 

 
Figura 12. Observaţii 
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CONCLUZII 

Analiza impactului programelor de formare continuă a fost realizată printr-un studiu 

cantitativ la care au participat clienţii SPO organizată în cadrul proiectului “CompEtent - 

dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea Calităţii şi Eficienţei serviciilor 

furnizate”.  

Cercetarea cantitativă a urmărit evaluarea unor aspecte generale și specifice ale 

programului de formare, iar în urma analizei datelor culese prin aplicarea chestionarului 

intermediar a rezultat o imagine completă a fiecărui aspect vizat. 

Conform structurii eșantionului, respondenţii, în număr de 400, sunt din oraşele: Argeş, 

Bacău, Buzău, Botoşani, Vrancea, Vaslui, Timiș, Tulcea din care: 197 (49,25%) persoane în 

căutarea unui loc de muncă, 75 (18,75%) angajatori şi 128 (32%) persoane aflate în altă situaţie 

(angajat, elev/student etc). 

Distribuţia după gen a împărțit respondenţii astfel: 231 persoane de sex feminin şi 169 

persoane de sex masculin, cu proporţiile 57,75% si 42,25%. 

Structura pe grupe de vârstă a persoanelor chestionate se prezintă astfel: 57 respondenţi 

în grupa de vârstă 16 – 24 de ani, 199 respondenţi în grupa de vârstă 25 – 44 de ani, 113 

respondenţi în grupa de vârstă peste 45 - 54  de ani; 31 în grupa de vârstă 55 – 64 ani. Distribuția 

pe cele patru categorii de vârstă arată o reprezentare importantă a persoanelor adulte (grupa de 

vârstă 25-44 ani), proporția fiind de 49,75%. 

Referitor la studiile respondenţilor, 139 persoane cu studii postuniversitare şi universitare 

(34,75%), 137 persoane cu studii liceale (34,25%), 72 persoane cu studii profesionale (18%), 33 

persoane cu studii gimnaziale (8,25%) şi 19 persoane se încadrează în altă categorie (seral, fără 

studii etc).  

Un prim aspect vizat de chestionarul intermediar aplicat pentru realizarea studiului de 

impact şi-a propus să afle de cât timp persoana intervievată apelează la serviciile A.J.O.FM., astfel 

că un procent majoritar de 54,5% adică 218 persoane au răspuns că apelează la serviciile 

A.J.O.F.M. înainte de august 2014, restul de 45,5% (adică 182 dintr-un total de 400 respondenţi) 

apelează la serviciile A.J.O.F.M. după august 2014. 
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  Un alt aspect urmărit de studiul de impact a fost aprecierea informării şi consultanţei oferite 

de personalul agenţiei fiind vizate următoarele: accesibilitate, claritate şi deschidere, corectitudine 

şi respect, receptivitate şi dedicaţie pentru eficientizare notate cu valori cuprinse între 1 (minim) şi 

4 (maxim). Luând în considerare mediile aritmetice a celor patru aspecte 3.30, 3.30, 3.38, 3.25 se 

observă gradul de satisfacţie ridicat al acestora şi deasemenea, faptul că valorile sunt echilibrate. 

Se poate observa un grad de satisfacţie care tinde spre ‘Foarte mulţumit’ şi la următoarele criterii 

evaluate de persoanele chestionate: serviciile oferite în rezolvarea problemelor, calitatea 

serviciului în sine, comunicarea, managementul instituţiei în furnizarea serviciilor, reflectate în 

următoarele medii: 3,28; 3.32; 3.37; 3.20. 

Majoritatea respondenţilor, în proporţie de 72,75% (291 persoane), afirmă că programele 

de instruire şi formare profesională în cadrul A.J.O.F.M.-urilor ar trebui să pună accent pe 

pregatirea practică, respectiv pe discutarea şi analizarea de studii de caz, discutarea şi analizarea 

problemelor reale, şi mai puţin pe pregătirea teoretică. 

74,75% (299 persoane) dintre persoanele intervievate consideră că parcurgerea unui 

program de formare profesională este o cale de dezvoltare a competenţelor şi a calității prestației 

personale a angajaților A.J.O.F.M., 14% nu ştiu ce să răspundă legat de acest aspect, 8% dintre 

cei intervievaţi au dat un răspuns negativ şi un procent de 3,25% nu au dorit să răspundă. 

Un procent considerabil, 75% dintre respondenţi (300 persoane) consideră eficientă 

activitatea desfăşurată de angajaţii A.J.O.F.M. 

La ultima întrebare referitoare la nivelul de profesionalism al personalului A.J.O.F.M., după 

parcugerea cursurilor de formare din cadrul proiectului “CompEtent”, majoritatea respondenţilor 

68,75% (275 persoane din 400 persoane) au dat răspuns afirmativ, 21,25% din respondenți au 

bifat opţiunea “nu răspund” iar 10% din cei chestionaţi au dat un răspuns negativ. Din centralizarea 

acestor răspunsuri se observă un progres al nivelului de profesionalism al personalului A.J.O.F.M.  
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ANEXE 

ANEXA 1. CHESTIONAR INTERMEDIAR 

 

CHESTIONAR DE EVALUARE  A CALITĂȚII SERVICIILOR 
PRESTATE CLIENȚILOR SERVICIULUI PUBLIC DE OCUPARE 

 

Chestionarul de faţă se adresează clienților agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă partenere 

în proiect. Ca și instrument statistic, acesta va fi utilizat în realizarea studiului de impact (etapa intermediară) 

pentru a măsura evoluţia serviciilor furnizate de personalul SPO în urma dezvoltării competenţelor acestuia 

prin programele de specializare desfăşurate. 

Stimată doamnă/Stimate domn, 

Asociația Comunitară de Unitate și Mediere Vaslui (A.C.U.M.), partener în proiectul “CompEtent - dezvoltarea 

competenţelor angajaților SPO pentru creșterea calității și eficienței serviciilor furnizate”, 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”, ID 130703, și al cărui beneficiar este Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui, continuă 

Activitatea 7, “Studiu privind impactul proiectului la nivelul județelor implicate” cu etapa intermediară de realizare a 

studiului privind impactul serviciilor furnizate de personalul SPO. 

Procesul de evaluare a calităţii serviciilor SPO constă în a aduna informații care să sprijine obținerea unor date relevante 

pentru a determina dacă s-a produs sau nu o schimbare a competențelor angajaților SPO. 

Chestionarul de față este al doilea instrument de sondare ce urmează a fi aplicat în rândul beneficiarilor serviciilor 

oferite de angajații SPO, pentru realizarea etapei intermediare din cadrul studiului privind impactul proiectului la nivelul 

județelor Vaslui, Argeș, Bacău, Buzău, Botoșani, Tulcea, Timișoara, Vrancea. 

Chestionarea clienților va ajuta organizația să abordeze activitatea orientată spre client, să încurajeze personalul să-și 

îmbunătățească abilitățile de lucru cu clienții.  

Studiul are rolul de a evalua serviciile oferite de SPO ca urmare a creşterii gradului și competențelor profesionale ale 

angajaților în urma participării la programele de formare profesionale din cadrul proiectului CompEtent. 

Pentru că dorim o evaluare obiectivă și completă a calităţii serviciilor specifice oferite clienţilor agențiilor județene pentru 

ocuparea forței de muncă, vă rugăm să ne sprijiniţi prin completarea chestionarului de mai jos. 

ATENŢIE! Administrarea chestionarului se face pe baza voinţei liber consimţite, acesta având caracter facultativ! 
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Numele persoanei care a 

completat chestionarul 

  

Statutul dumneavoastră în 

momentul de faţă pe piaţa 

muncii 

 

Persoană în căutarea unui 

loc de muncă 

 

 

Angajator 

 

 

Altă situație 

 

Nivelul de studii Postuniversitar 

şi Universitar 

 

Liceal 

 

Şcoală de arte 

și meserii 

 

Gimnazial 

 

Altele 

 

Gen Feminin 

 

Masculin 

 

 

Vârstă (în ani împliniţi) 

16-24 ani  

25-44 ani  

45-54 ani  

55-64 ani  

Contact: email/telefon   

 

1. De cât timp apelați la serviciile A.J.O.F.M.? 

 

Înainte de august 2014 

  

 

 

După august 2014 

  

 

 

2. Cum apreciați colaborarea cu personalul agenției de când ati intrat în contact, în ceea ce privește 

informarea și consultanța, până în momentul de față?  

Notați cu valori cuprinse între 1 și 4 (1 - minim, 4 - maxim) 

 4 3 2 1 

Accesibilitate     

Claritate și deschidere     

Corectitudine și respect     

Receptivitate și dedicație pentru eficientizare     

 

3. Notați de la 1 la 4 (4 - foarte mulțumit, 3 - mulțumit, 2 - puțin mulțumit, 1 - nemulțumit) gradul de 

mulțumire legat de:  

 4 3 2 1 

Serviciile oferite în rezolvarea problemelor     

Calitatea serviciului în sine     
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Comunicarea      

Managementul instituției în furnizarea 

serviciilor 

    

 

4. Credeți că programele de instruire și formare profesională din cadrul A.J.O.F.M.-urilor  ar trebui să pună 

accent pe pregatirea practică și mai puțin pe pregătirea teoretică, respectiv pe discutarea și analizarea 

de studii de caz, discutarea și analizarea problemelor reale? 

Da  

Nu  

Nu știu  

Nu răspund  

 

5. În opinia dumneavoastră, parcurgerea unui program de formare profesională este o cale de dezvoltare 

a competenţelor şi a calității prestației personale a angajaților A.J.O.F.M.? 

Da  

Nu  

Nu ştiu  

Nu răspund  

 

6. Credeţi că activitatea desfăşurată de A.J.O.F.M. este urmată de eficienţă? 

Da  

Nu  

Nu ştiu  

Nu răspund  

 

7. Aţi resimţit o îmbunătăţire a calităţii serviciilor în cadrul acestei instituţii faţă de ultima solicitare a 

dumneavoastră? 

Da  

Nu  

Nu răspund  

 

Observaţii:…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



   

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European 

Prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Investeşte în oameni! 

 

35 
 

ANEXA 2. LISTA TABELELOR 

 
 
 
Tabel 1. Statutul pe piaţa muncii ................................................................................................. 10 

 
Tabel 2. Distribuţia respondenţilor dupa gen .............................................................................. 12 

 
Tabel 3. Structura pe grupe de vârstă ......................................................................................... 13 

 
Tabel 4. Nivelul studiilor respondenţilor ...................................................................................... 15 

 
Tabel 5. Întrebarea 1 ................................................................................................................... 17 

 
Tabel 6. Întrebarea 2. .................................................................................................................. 19 

 
Tabel 7. Întrebarea 3 ................................................................................................................... 20 

 
Tabel 8. Întrebarea 4 ................................................................................................................... 22 

 
Tabel 9. Întrebarea 5 ................................................................................................................... 24 

 
Tabel 10. Întrebarea 6. ................................................................................................................ 26 

 
Tabel 11. Întrebarea 7 ................................................................................................................. 27 

 
Tabel 12. Observaţii .................................................................................................................... 29 

 
 

 

 

 

 
 



   

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European 

Prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Investeşte în oameni! 

 

36 
 

ANEXA 3. LISTA FIGURILOR 

 
Figura 1. Statutul pe piaţa muncii ................................................................................................ 11 
 
Figura 1a. Statutul pe piaţa muncii .............................................................................................. 11 
 
Figura 2. Distribuţia respondenţilor după gen ............................................................................. 12 
 
Figura 2a. Distribuţia respondenţilor după gen ........................................................................... 13 
 
Figura 3. Grupa de vârstă ........................................................................................................... 14 
 
Figura 3a. Structura pe grupe de vârstă ..................................................................................... 14 
 
Figura 4. Nivelul de studii ............................................................................................................ 15 
 
Figura 4a. Nivelul studiilor respondenţilor ................................................................................... 16 
 
Figura 5. Întrebarea 1 ................................................................................................................. 18 
 
Figura 5a. Întrebarea 1 ............................................................................................................... 18 
 
Figura 6. Întrebarea 2 ................................................................................................................. 19 
 
Figura 7. Întrebarea 3 ................................................................................................................. 21 
 
Figura 8. Întrebarea 4 ................................................................................................................. 22 
 
Figura 8a. Întrebarea 4 ............................................................................................................... 23 
 
Figura 9. Întrebarea 5 ................................................................................................................. 24 
 
Figura 9a. Întrebarea 5. .............................................................................................................. 25 
 
Figura 10. Întrebarea 6 ............................................................................................................... 26 
 
Figura 10a.Întrebarea 6 .............................................................................................................. 27 
 
Figura 11. Întrebarea 7 ............................................................................................................... 28 
 
Figura 11a. Întrebarea 7 ............................................................................................................. 28 
 
Figura 12. Observaţii ................................................................................................................... 29 



 
 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European 

Prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Investeşte în oameni!  
 

 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
 
Titlul proiectului:"CompEtent - dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO 
pentru creşterea Calităţii şi Eficienţei serviciilor furnizate " 
 
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/124/4.2/S/130703 
 

Axa prioritară 4 "Modernizarea Serviciului Public de Ocupare" 
 
Domeniul major de intervenţie 4.2 „Formarea personalului propriu al SPO" 
 
Beneficiarul proiectului: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de 
Muncă Vaslui 
 
Editor: Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui 

Data publicării: octombrie 2015 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a  
Guvernului României. 


