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Îmbunătăţirea instrumentelor de consiliere profesională şi medierea muncii
Proiect: “CompEtent-dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea Calităţii şi Eficienţei
serviciilor furnizate” – POSDRU /124 /4.2/S/130703

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui implementează, în calitate de beneficiar, în
parteneriat cu A.J.O.F.M. Botoșani, A.J.O.F.M. Timiș, A.J.O.F.M. Argeș, A.J.O.F.M. Bacău, A.J.O.F.M.
Buzău, A.J.O.F.M. Tulcea, A.J.O.F.M. Vrancea, Asociația Aproape de Tine – Iași, Asociația Comunitară de
Unitate și Mediere-Vaslui și Siveco România SA, proiectul “CompEtent - dezvoltarea competenţelor
angajaților SPO pentru creșterea Calității și Eficienței serviciilor furnizate”.
Proiectul are nouă activităţi: A1 - Managementul proiectului; A2 - Recrutarea şi selectarea beneficiarilor; A
3– Programe de formare de competenţe specifice; A 4 – Realizare platformă e-Learning şi a cursurilor în
format digital; A 5 - Vizite de studiu; A 6 – Îmbunătăţirea instrumentelor de consiliere profesională şi
mediere a muncii ca urmare a vizitei de studiu realizate; A 7 – Studiu privind impactul proiectului la nivelul
judeţelor implicate; A 8 – Informare şi publicitate; A 9 – Diseminarea rezultatelor proiectului.
Activitatea 6 “Îmbunătăţirea instrumentelor de consiliere profesională şi medierea muncii” a fost demarată
începând cu luna februarie 2015 şi constă în dezvoltarea de instrumente specifice activităţilor de consiliere
profesională şi de mediere a muncii.
Consilierea profesională, medierea muncii şi
formarea profesională sunt servicii oferite de
instituţiile SPO care contribuie la creşterea şanselor
de ocupare a persoanelor aflate căutarea unui loc de muncă.
Consilierea profesională reprezintă etapa în care identificarea dorinţelor, aşteptărilor şi
posibilităţilor concrete de a profesa într-un anumit domeniu poate prinde contur, prin
serviciile oferite de specialiştii Serviciului Public de Ocupare. Pintr-un dialog deschis cu
specialiştii SPO, se asigură asistenţă individului în explorarea şi înţelegerea propriei identităţi, fiind o formă
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de încurajare a acestuia, sprijinindu-l în dezvoltarea unor strategii de rezolvare a problemelor şi luare a
deciziei, de identificare a resurselor proprii pentru a performa în societate.
Medierea muncii, serviciu specializat în cadrul agenţiilor de ocupare a forţei de muncă, este
o activitate oferită gratuit oferită persoanelor aspirante la un job, care realizează
concordanţa ofertei cu cererea de pe piaţa muncii, punând în legătură angajatorii cu
persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Prin aplicarea diferitelor teste şi chestionare, sunt
identificate/evaluate aspecte esenţiale ale individului precum: personalitatea, aptitudinile şi interesele.
Proiectul Competent urmăreşte, în etapa preliminară a Activităţii 6, identificarea instrumentelor de consiliere
şi mediere aplicate clienţilor serviciilor oferite de SPO, urmând a doua etapă să se materializeze în
propuneri noi şi imbunătăţiri ale instrumentelor de consiliere şi mediere.
Etapa preliminară de identificare a instrumentelor de consiliere şi mediere se va realiza la nivelul fiecărui
partener SPO, prin culegerea de informaţii referitoare la portofoliul de instrumente de analiză-prelucrare
date statistice, mediere, consiliere individualizată şi centrată pe client la nivelul fiecărei agenţii. Informaţiile
vor fi utile în elaborarea unui studiu, instrumentele statistice vor fi adresate grupului ţintă implicat în proiect.
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