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Studiul privind evaluarea gradului de satisfacţie în urma participării la
programele de formare
Proiect: “CompEtent-dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea Calităţii şi Eficienţei serviciilor furnizate” –
POSDRU /124 /4.2/S/130703

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” a realizat un studiu al cărui
scop este evaluarea gradului de satisfacţie al beneficiarilor cu privire la programele de formare profesională derulate
în conformitate cu programa stabilită, precum și creșterea competențelor profesionale ale angajaților SPO, urmare a
participării la programele de formare profesionale derulate. Acest studiu face parte Activitatea 3 – Programe de
formare de competenţe specifice/Subactivitatea A.3.1 – “Studiu privind adaptarea programului şi a cursurilor
de formare la necesităţile grupului-ţintă”.
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.
Nevoia de formare menționată intens în documentele programatice naţionale şi
europene, a constituit tema unui studiu inițial realizat în cadrul aceleeași activități, prin
care s-a urmărit identificarea nevoilor de formare în rândul personalului aparținând
Serviciului Public de Ocupare (SPO).
Realizarea studiului a pornit de la cele trei obiective specifice principale, urmărite de acest proiect, referitoare la:
•

îmbunătățirea formării continue a personalului SPO, îndepărtând obstacolul reprezentat de limitările bugetare

alocate pentru formarea profesională;
•

formarea profesională a angajaților SPO prin creșterea accesului transnațional la resursele de formare

europene;
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•

implementarea obiectivului strategic al POSDRU privind calificarea și reconversia profesională cât și

oportunitățile de dezvoltare profesională;
•

contribuția proiectului la creșterea atractivității profesiei angajatului în Serviciul Public de Ocupare.

Prin derularea programelor de formare profesională se urmărește creşterea calității serviciilor angajaților Serviciului
Public de Ocupare (SPO), a standardului lor socio-profesional şi a longevităţii lor în plan ocupaţional.
Formarea profesională continuă asigură angajaţilor fie dezvoltarea competenţelor profesionale deja dobândite, fie
dobândirea de noi competenţe profesionale, cu scopul creşterii flexibilităţii individuale în competiţie cu schimbările de
pe piaţa muncii şi adaptarea continuă la tot ce înseamnă modernizare sau
schimbare în societate. Motivul pentru care există o nevoie ridicată de formare a
angajaţilor din cadrul instituţiilor publice implică faptul că un funcţionar public,
pentru a avea performanţe ridicate în activitatea întreprinsă, va trebui să se
perfecţioneze continuu (să îşi dezvolte bagajul de cunoştinţe din domeniile
economic, juridic, administrativ), ceea ce presupune o continuă formare şi
perfecţionare profesională.
Studiu de analiză a nevoilor de formare este structurat pe două etape: etapa inițală și etapa finală și are rolul de a
evalua gradul și creșterea competențelor profesionale ale angajaților SPO, urmare a participării la programe de
formare profesională.
Etapa inițială a studiului s-a desfășurat în perioada iunie-iulie 2014, utilizând ca instrument de sondare, chestionarul
pe un eşantion de 221 persoane, angajați ai SPO, rezultatele fiind prelucrate și interpretate în cadrul proiectului
“CompEtent - dezvoltarea competenţelor angajatilor SPO pentru creșterea Calității și Eficienței serviciilor furnizate”.
În prima etapă a studiului, procesul de identificare a nevoilor de formare a constat în a aduna informații care să
sprijine decizia alegerii programelor de formare pentru rezolvarea problemelor existente. Acesta s-a desfăşurat în
două etape prin aplicarea a două chestionare. Ambele chestionare, aplicate în etapa de identificare a nevoilor de
formare, au urmărit, prin structura lor, să determine de ce formarea este relevantă pentru activitatea specifică, să
determine cum va îmbunătăţi formarea performanțele angajaților, să determine plus valoarea adusă activităţii
curente, să diferențieze nevoile de formare de problemele organizaționale și să relaționeze performanțele dobândite
cu scopurile instituției. Astfel, în urma finalizării cercetării, s-au identificat domeniile de formare ce au fost dezvoltate
în cadrul programei de pregătire profesională în proiectul “CompEtent - dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO
pentru creşterea Calităţii şi Eficienţei serviciilor furnizate”:
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 “Securitate şi sănătate în muncă”;
 “Dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba engleză”;
 “Evaluator proiecte”;
 “Managementul proiectelor;
 “Competenţe antreprenoriale”;
 “Analist piaţa muncii”;
 “Agent de ocupare”;
 “Inspector resurse umane”.
Studiul privind evaluarea nevoii de formare nu şi-ar găsi finalitatea dacă nu ar fi continuat şi de o analiză a gradului
de satisfacţie al participanţilor în urma participării la programele de formare profesională.
Astfel, “Studiul privind adaptarea programului şi a cursurilor de formare la necesităţile grupului-ţintă”- etapa finală are rolul de a evalua gradul de satisfacţie al beneficiarilor privind cursurile de formare profesională ale angajaților
SPO, urmare a participării la programele de formare profesionale din cadrul proiectului COMPETENT, de a stabili
situaţia sectorului public de ocupare şi de a oferi sugestii pentru creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate de
personalul SPO. Datele utilizate în cadrul studiului-etapa finală, au fost colectate prin intermediul unor chestionare,
direct de la cei 160 de angajați SPO care au urmat cursuri de perfecționare.
Cercetarea cantitativă s-a realizat pe cele 160 de persoane recrutate în cadrul grupului ţintă al proiectului şi care au
participat la formarea profesională. Jumătate din grupul ţintă recrutat a participat la două cursuri, astfel că cercetarea
s-a concretizat, în final, prin aplicarea a 240 de chestionare. Chestionarul a cuprins un număr de opt întrebări care
vizau aspecte precum: utilitatea programului de formare profesională urmat, structura şi conţinutul cursului, relevanţa
materialelor prezentate, implicarea participanţilor la curs şi sugestii şi recomandări.
Cercetarea cantitativă s-a realizat pe cele 160 de persoane recrutate în cadrul grupului ţintă al proiectului şi care au
participat la formarea profesională. Jumătate din grupul ţintă recrutat a participat la două cursuri, astfel că cercetarea
s-a concretizat, în final, prin aplicarea a 240 de chestionare. Chestionarul a cuprins un număr de opt întrebări care
vizau aspecte precum: utilitatea programului de formare profesională urmat, structura şi conţinutul cursului, relevanţa
materialelor prezentate, implicarea participanţilor la curs şi sugestii şi recomandări.
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Concluziile generale ale acestui studiu pot rezumate astfel:
•

se evidenţiază satisfacţia personalului SPO cu privire la modul de organizare a programelor de formare

profesională, a impactului acestora asupra locului de muncă, a cunoştinţelor dobândite în urma participării la formare
şi, implicit, a îmbunătăţirii performanţei la locul de muncă;
•

totodată, se constată o apreciere crescută faţă de modul în care programele cursurilor au fost structurate, de

calitatea materialelor furnizate la cursuri, de locaţia de desfăşurare dar şi de intervalul orar, de formatorii sesiunilor
de formare dar şi de aplicabilitatea cunoştinţelor acumulate la locul de muncă;
•

impactul programelor de formare este evident prin satisfacţia crescută în ce priveşte identificarea şi aplicarea

de noi metode de lucru şi a interacţiunii cu clienţii SPO.

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 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 și Siveco România SA.

Filipescu Sergiu – expert comunicare și promovare proiect “CompEtent”
Pentru alte informaţii privind stadiul implementării proiectului, puteţi accesa:
Pagina web: www.proiectcompetent.ro
Facebook: Proiect CompEtent -ID 130703
Email: asociatie.vaslui@gmail.com

