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Reţeaua de colaborare în domeniul politicii de ocupare este o reţea formată la nivelul SPO
partenere în cadrul proiectului "SPUNE - SPO 82/2020, Servicii Publice Unitare, Necesare şi
Eficiente”, implementat de AJOFM Timiş, în parteneriat cu AJOFM Arad, AJOFM Caraş-Severin,
AJOFM Bistriţa-Năsăud, Fundaţia Aequilibrium, Siveco România S.A. şi S.C. Media One S.R.L.
Din reţea, vor face parte instituţiile publice şi entităţile care au implicaţii în acest domeniu,
organizații guvernamentale, nonguvernamentale, instituţiile care fac parte din mediul academic,
membrii ai societăţii civile implicate în programe care vizează îmbunătățirea implementării
politicii de ocupare, precum şi creşterea eficienţei serviciilor oferite de Serviciile Publice de
Ocupare.
Art. 1 Reţeaua de colaborare este înfiinţată în cadrul proiectului POSDRU/123/4.1/S/129860,
implementat pe o durată de 22 de luni (până în octombrie 2015), fiind un proiect multiregional,
cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, AP 4. „Modernizarea Serviciului
Public de Ocupare”, DMI 4.1. „Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”.
Prin derularea acestui proiect se urmăreşte eficientizarea şi modernizarea Serviciului Public de
Ocupare (SPO) prin furnizarea de servicii inovative şi integrate care vizează creşterea
angajabilității clienţilor SPO din două regiuni de implementare.
Înfiinţarea reţelei are la bază conceptul de colaborare strânsă între entităţile membre, colaborare
care asigură dezvoltarea prin schimb de informaţii, susţinerea implementării eficiente a politicii de
ocupare. O rată a şomajului mică este un obiectiv naţional care are efecte benefice asupra tuturor
actorilor relevanţi de pe piaţa muncii, iar serviciile de calitate oferite de către SPO asigură bază
pentru atingerea acestui obiectiv.
Preluând modelul de succes înţeles de echipa de proiect în cadrul vizitei de studiu organizate în
Finlanda - Regiunea Åland (regiunea cu cea mai mică rată a şomajului pe termen lung, conform
ultimelor date statistice disponibile - martie 2015 - 1,1%), conceptul central al reţelei SPUNE
SPO este "Ajutor reciproc, reuşită comună!" Acest lucru înseamnă în esenţă o relaţie la nivel
instituţional bazată pe disponibilitate, deschidere şi reciprocitate. Entităţile care fac parte din
reţea conştientizează necesitatea unei colaborări care să vină în sprijinul persoanelor care
beneficiază de serviciile sau intră în contact cu acestea, în diferite moduri. Astfel, fiecare
entitate trebuie să identifice sprijinul pe care îl poate acorda celorlalţi parteneri şi în acest fel să
contribuie activ la soluţionarea diferitelor probleme.

Regiunea Åland este caracterizată de o comunitate mică, formată dintr-o populaţie redusă, ceea
ce oferă toate premisele unei strânse colaborări la nivel instituţional/organizațional. Cu toate că
populaţia este semnificativ redusă comparativ cu România, chiar şi cu cele patru judeţe partenere
în cadrul acestui proiect, esenţa acestei colaborări are o potenţială aplicabilitate cu succes tocmai
prin prisma creării unei "comunităţi", a unui grup de reprezentanţi responsabili şi a unui flux de
comunicare facil, astfel încât în momentul în care unul dintre parteneri se confruntă cu o
problemă mai mult sau mai puţin complexă, să poată comunica cu "omologul" din cadrul
instituţiei partenere pentru o soluţionare rapidă şi eficientă.
În cadrul vizitei în Åland, în toate instituţiile vizitate (Autoritatea pentru Piaţa Muncii şi Servicii de
Studiu - AMS, Institutul de Statistică şi Cercetare Åland, Guvernul şi Parlamentul Åland,
Universitatea de Ştiinţe Aplicate, ONG-uri) s-a vorbit despre această strânsă colaborare la nivel
instituţional. De aceea, exemplul Åland-ului este perfect aplicabil în cadrul proiectului SPUNE
SPO, prin disponibilitatea entităţilor care compun reţeaua. Cu cât activitatea de colaborare este
mai extinsă, iar membrii reţelei mai diversificaţi, cu atât serviciile oferite de agenția de ocupare
sunt adaptate nevoilor clienţilor astfel încât să corespundă cerinţelor de pe piaţa forţei de
muncă.
Art. 2 Obiectivul general al proiectului îl reprezintă modernizarea SPO prin furnizarea de servicii
inovative și integrate care vizează creşterea adaptabilităţii clienţilor SPO din două regiuni de
implementare la cerinţele pieţei muncii şi la provocările generate de schimbările permanente la
nivel socio-economic. Acest obiectiv descrie în mod generic impactul pe care îl pot genera
serviciile de ocupare accesibile şi apreciate de către clienţii SPO care să constituie o contribuţie
vizibilă la creşterea ocupării, considerată garanţia succesului strategiei EU2020, (o rată de ocupare
a forţei de muncă de 75 % şi 70% ţintă asumată de România) în rândul populaţiei cu vârste
cuprinse între 20 şi 64 de an) cu atenţie specială acordată gradului de ocupare a tinerilor (cu ţinta
europeană de 82% - pentru benchmark-ul de angajabilitate - employability).
Art. 3 Responsabilităţile membrilor reţelei:


diseminarea informaţiilor referitoare la evenimentele planificate de către parteneri;



prezentarea tendinţelor pe piaţa muncii;



permiterea accesul la informaţii (de ex. Registrul Comerţului - firmele care devin inactive,
adrese sedii şi date de contact ale agenților economici, chiar şi numele administratorilor
firmelor);



furnizarea de informaţii statistice specifice;



acordarea de suport în implementarea unor măsuri active;



colaborarea în reţea în vederea dezvoltării serviciilor furnizate de agențiile de ocupare;



participarea la activităţile reţelei şi oferirea de suport şi sprijin celorlalți membri în
desfășurarea activității specifice în legătură cu piața muncii;



identificarea și promovarea celor mai bune modalități de implementare în România a
politicilor și bunelor practici stabilite la nivelul Uniunii Europene;



diseminarea în rețea a rezultatelor studiilor realizate în domeniu, în care au fost implicaţi
sau la care au acces membrii reţelei, precum şi a bunelor practici identificate la nivel local,
naţional și internaţional;



stimularea dezbaterii publice pe tema politicii de ocupare a forţei de muncă precum şi a
creşterii eficienţei furnizării serviciilor de ocupare oferite clienţilor;



dezvoltarea de programe comune de pregătire profesională pentru membrii rețelei;



dezvoltarea de parteneriate între membrii rețelei în vederea realizării de proiecte în
domeniul ocupării forţei de muncă precum şi a creşterii eficienţei furnizării serviciilor de
ocupare oferite clienţilor.

Toţi partenerii reţelei au obligaţia să participe activ la activităţile reţelei şi să ofere suport şi
sugestii pentru sprijinirea altor membri.

Modalităţi de colaborare a membrilor reţelei:


Organizarea şi derularea unor întâlniri periodice;



Dialoguri periodice organizate cu membrii reţelei;



Coordonarea grupurilor de discuţii, organizate la nivel judeţean sau regional;



Derularea conversaţiilor telefonice, online;



Cooperarea/comunicarea prin intermediul portalului spunespo.ro, care va avea o
secţiune dedicată reţelei;



Participarea la manifestările şi/sau evenimentele organizate de parteneri.

Membrii potențiali ai reţelei şi implicarea în desfăşurarea activităţii:


Parteneri sociali: diseminarea informaţiilor legate de piaţa muncii către angajaţi şi către
salariaţii concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana lor (concedieri colective);



ONG-uri: furnizarea de informaţii despre şi către persoane aparţinând grupurilor
vulnerabile, cum ar fi spre exemplu, fără a ne limita la acestea;



Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului: furnizarea de informaţii
despre tinerii care părăsesc sistemul de protecţie, consilierea acestora înainte de a părăsi
sistemul de protecţie;



Penitenciare, Serviciul de Probaţiune: pregătire pentru liberare prin consiliere şi informare
profesională, informaţii despre competenţele obţinute de către deţinuţi în vederea
încadrării acestora pe piaţa muncii şi evitarea fenomenului de excluziune socială;



Inspectoratul Şcolar Judeţean, instituţii de învăţământ: punerea la dispoziţia SPO a bazelor
de date privind elevii şi studenţii care urmează să finalizeze ciclul de învăţământ,
diseminare de informaţii către aceştia, informare şi consiliere prin SPO;



Inspectoratul Teritorial de Muncă: furnizarea de informaţii referitoare la contractele de
muncă, asistarea tehnică a angajatorilor şi angajaţilor, pentru prevenirea riscurilor
profesionale şi a conflictelor sociale;



Furnizori de servicii de plasare forţă de muncă acreditaţi, agenţii de ocupare cu forţă de
muncă temporară: furnizarea de informaţii despre locuri de muncă temporar vacante şi
ocuparea acestora cu şomeri/persoane aflate în căutarea unui loc de muncă;



Agenţia de Plăţi şi Inspecţie Socială: informează şi îndrumă persoanele fizice şi juridice
cărora le revin drepturi şi obligaţii ce decurg din reglementările privind sistemul naţional
de asistenţă socială cu privire la ocuparea locurilor de muncă vacante;



Camera de Comerţ şi Industrie, Registrul Comerţului: prezentare infrastructură de afaceri
de interes judeţean: parcuri industriale ştiinţifice şi tehnologice, incubatoare de afaceri şi
tehnologice, centre de transfer şi informare tehnologică, centre de afaceri, centre
comerciale, complexe expoziţionale, pieţe virtuale, burse de mărfuri şi valori, case de
licitaţii; oferă informaţii din registrul central al comerţului pentru persoanele juridice,
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale;
organizează târguri, expoziţii, saloane, forumuri de afaceri, acţiuni de parteneriat
economic în ţară şi în străinătate; sprijin pentru identificarea arhivei la firmele care sunt în
insolvenţă;



Furnizorii de formare profesională acreditaţi: organizarea de cursuri de formare
profesională adecvate nevoilor pieţei muncii;



Primăriile: furnizează informaţii despre locurile de muncă vacante şi despre persoane
aflate în căutarea unui loc de muncă;



Cabinete de medicină muncii: eliberare certificat medical care constată faptul că cel în
cauză este apt pentru prestarea acelei munci;



Oficiul pentru IMM-uri: baza de date cu întreprinderile mici şi mijlocii din regiunea în care
îşi desfăşoară activitatea, care cuprinde şi prezentarea detaliată a obiectului de activitate
al fiecărei întreprinderi, precum şi a locurilor de muncă nou create;



Evidenţa populaţiei, Direcţia de statistică: furnizează informaţii specifice despre
persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă;



Patronatele, angajatorii: furnizează informaţii despre locurile de muncă vacante, angajează
şomeri/persoane aflate în căutarea unui loc de muncă;

Informaţiile mai sus menţionate pot fi puse la dispoziţia AJOFM în cadrul întâlnirilor cu membrii
reţelei de colaborare sau prin mijloace stabilite de comun acord.
Pe măsura desfăşurării activităţii specifice a acestei reţele şi în contextul identificării de noi
potenţiali membri, aceştia pot fi incluşi în actuala reţea, prin semnarea acordului de parteneriat
şi a formularului de aderare.
Art.4 Modalităţi de lucru ale reţelei de colaborare:
(1) Organizarea şi derularea de întâlniri periodice;
(2) Dialoguri periodice organizate cu membrii reţelei;
(3) Organizarea grupurilor de discuţii, organizate la nivel judeţean sau regional;
(4) Cooperarea prin intermediul portalului spunespo.ro, care va avea o secţiune dedicată reţelei;
(5) Derularea conversaţiilor telefonice etc.
Membrii reţelei au următoarele drepturi şi obligaţii:
(1) să facă propuneri și să participe la luarea deciziilor cu privire la strategia de dezvoltare a
reţelei;
(2) să ia parte la activitățile Reţelei, să participe la discuțiile și dezbaterile privind îndeplinirea
obiectivelor reţelei, să-și exprime liber părerile în toate problemele privind activitatea reţelei;
(3) să fie desemnați ca reprezentanți ai reţelei;
(4) să beneficieze de acțiunile și activitățile organizate în cadrul reţelei pentru atingerea
obiectivelor proiectului şi pentru îmbunătăţirea activităţii derulată de entitatea din care face
parte;
(5) să fie informați în mod regulat sau la cerere despre activitățile inițiate şi desfășurate de reţea;
(6) să păstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor obţinute precum şi a documentelor pe care
le-au utilizat în vederea derulării activităţii specifice a reţelei de colaborare;

(7) să pună la dispoziţia membrilor reţelei, în timp util, a informaţiilor pe care le deţin şi care sunt
necesare în vederea derulării eficiente a activităţii reţelei;
(8) să susţină desfăşurarea activităţii reţelei şi diseminarea informaţiilor privind rezultatele
obţinute;
(9) să promoveze activităţi desfăşurate de către membrii reţelei;
(10) să deruleze unele acţiuni specifice de identificare de noi membri şi de extindere a reţelei;
(11) părţile se angajează să pună la dispoziţie resursele materiale şi umane necesare pentru
implementarea activităţilor specifice reţelei.
Întâlnirile reţelei de colaborare se pot realiza la cererea expresă a unui AJOFM sau a oricărui alt
membru al acesteia, în condiţiile în care au fost semnalate informaţii care trebuie diseminate în
vederea îmbunătăţirii implementării politicii de ocupare a forţei de muncă. De asemenea,
comunicarea se poate realiza şi prin alte mijloace stabilite de comun acord: e-mail, telefon, online
etc.
Reţeaua este constituită strict ca instrument de colaborare în vederea sprijinirii eficientizării
furnizării de către AJOFM a unor servicii de calitate pentru clienţii acestora, fapt ce sprijină
implementarea eficientă a planurilor judeţene de ocupare a forţei de muncă.
Reţeaua SPUNE SPO pentru dezvoltarea serviciilor de ocupare urmăreşte mobilizarea actorilor
relevanţi pe piaţa muncii în vederea identificării celor mai bune acţiuni de creştere a ocupării şi
pentru furnizarea de servicii de ocupare de calitate. Totodată, reţeaua pune bazele unor
parteneriate locale, judeţene regionale solide care să susţină politica privind ocuparea forţei de
muncă. Acest parteneriat va constitui bază pentru colaborarea susţinută şi eficientă a entităţilor
partenere astfel încât să sprijine serviciile publice de ocupare în vederea eficientizării şi
modernizării serviciilor pe care acestea le oferă clienţilor săi.
Un alt aspect important îl constituie conştientizarea, la nivelul SPO şi al actorilor relevanţi, asupra
importanţei acţionării în mod integrat asupra problemelor pieţei muncii şi sublinierea astfel a
necesităţii creşterii importanţei responsabilităţii sociale.

