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Vaslui, 23 septembrie 2015

COMUNICAT DE PRESĂ
Activităţi pe final în proiectul CompEtent
Ultimele două luni de implementare ale proiectului “CompEtent - dezvoltarea competenţelor angajaților SPO
pentru creșterea calității și eficienței serviciilor furnizate” continuă cu activităţi de formare profesională şi
activităţi de diseminare a rezultatelor obţinute.
Prelungirea duratei de implementare a presupus suplimentarea activităţilor de formare profesională cu două
sesiuni. Astfel, în perioada 28 septembrie – 3 octombrie 2015 se va derula programul de formare profesională
“Evaluator proiecte” iar în perioada 05 – 10 octombrie 2015 se va organiza cursul “Expert achiziţii publice”. La
activităţile de formare vor participa persoanele recrutate în grupul ţintă din rândul personalului Serviciului
Public de Ocupare.
În prima decadă a lunii octombrie, se vor organiza, în judeţele Neamţ, respectiv Iaşi, două sesiuni de instruire
la care vor participa 32 de persoane selectate din grupul ţintă. Scopul acestora este realizarea unor fişe de
proiecte ce vor fi baza pentru proiectarea, planificarea şi implementarea viitoarelor proiecte.
De asemenea, vor fi organizate trei acţiuni de instruire în utilizarea platformei eLearning pentru experţii de
implementare ai partenerilor SPO. Portalul de eLearning dezvoltat prin proiect va permite şi altor angajaţi
SPO, şi nu numai, eventual furnizori privaţi de formare, să utilizeze facilităţile şi avantajele studiului online.
Locaţiile de desfăşurare vor fi Piteşti, Bacău şi Buzău.
Pentru diseminarea rezultatelor cuprinse în studiile realizate în proiectul CompEtent, se vor distribui
exemplare tipărite ale studiilor realizate în cadrul proiectului, atât publicului ţintă cât şi persoanelor direct
interesate. Studiile descriu elemente de impact asupra personalului SPO, cât şi al beneficiarilor serviciilor
oferite şi prezintă instrumente noi, identificate, ce pot fi utilizate în activităţile de formare profesională şi
activităţile de mediere a muncii desfăşurate de instituţiile SPO.
Proiectul CompEtent-dezvoltarea competențelor angajaților SPO pentru creşterea Calitătii și Eficienței
serviciilor furnizate” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 "Investeşte în oameni!", Axa prioritară 4 "Modernizarea Serviciului
Public de Ocupare", Domeniul major de intervenţie 4.2 "Formarea personalului propriu al SPO", solicitant
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui, în parteneriat cu A.J.O.F.M. Botoşani,
A.J.O.F.M. Timiş, A.J.O.F.M. Argeş, A.J.O.F.M. Bacău, A.J.O.F.M. Buzău, A.J.O.F.M. Tulcea, A.J.O.F.M.
Vrancea, Asociaţia Aproape de Tine – Iaşi, Asociaţia Comunitară de Unitate şi Mediere şi SIVECO România
SA.
Pentru alte informaţii privind stadiul implementării proiectului, puteţi
www.proiectcompetent.ro
Filipescu Sergiu – expert comunicare şi promovare proiect
Asociaţia Comunitară de Unitate şi Mediere Vaslui
email: asociatie.vaslui@gmail.com; facebook: Proiect CompEtent_ID 130703
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Manager proiect “CompEtent”,
Gabriel LAZĂR

