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COMUNICAT DE PRESĂ
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SOLUȚII PENTRU CREȘTEREA CALITĂȚII SERVICIILOR INDIVIDUALIZATE DE STIMULARE A MOBILITĂȚII
FORȚEI DE MUNCĂ

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș (AJOFM) organizează în perioada 29-31
octombrie 2012, în municipiul reședință de județ, Tîrgu-Mureș, seminarul inter-regional de diseminare a
activităților și rezultatelor proiectului ” MOBILitate=Adaptare+Succes” - Stimularea mobilității forței
de muncă corelată cu dinamica pieței muncii la nivel inter-regional”. Evenimentul va reuni specialiști
implicați în furnizarea serviciilor de stimulare a mobilității forței de muncă din 12 Agenții Județene pentru
Ocuparea Forței de Muncă, din regiunile Centru și Nord-Vest. În cadrul sesiunilor de lucru vor fi prezentate
materiale referitoare la importanŃa consolidării capacității Serviciului Public de Ocupare (SPO) în acordarea
serviciilor individualizate de stimulare a mobilității forței de muncă, care să-i dea libertate lucrătorului să-și
practice meseria acolo unde există oportunități.
Studii de caz despre mobilitatea forței de muncă din Italia
Gîndit ca un spațiu deschis de învățare pentru specialiștii SPO, evenimentul este structurat pe mai multe
sesiuni de lucru. Accentul va fi pus pe evaluarea perioadei de implementare a Planului individual de acŃiune
”Mobilitatea – Adaptare pe piața muncii”, pilotat în cadrul serviciilor de stimulare a mobilității forței de
muncă din cele 12 AJOFM-uri țintă. Planul vizează creșterea numărului de persoane aflate în căutarea unui
loc de muncă care să practice mobilitatea profesională și geografică. Procesul de mobilitate pe piața muncii
va fi analizat și din perspectivă economică, geografică și socială. De asemenea, vor fi analizate și studii de caz
a mobilității forței de munca în Italia. Soluțiile vor fi prezentate de către specialiștii partenerului italian din
proiect, care au o bogată experiență în acest domeniu.
Evenimentul este parte componentă a proiectului „ MOBILitate=Adaptare+Succes” - Stimularea
mobilității forței de muncă corelată cu dinamica pieței muncii la nivel inter-regional“,
implementat de AJOFM Mureș, împreună cu AJOFM Satu Mare, SC TOBIMAR CONSTRUCT SRL Alba Iulia şi
Obiettivo Lavoro SPA (Italia). Prin activitățile sale, proiectul contribuie la creșterea eficienței și transparenței
SPO, acompaniată și susținută de furnizarea unor servicii de informare privind piața muncii diversificate și de
calitate pentru stimularea mobilității forței de muncă.
Partenerii implicați în proiect aduc expertiză în domenii care vizează îmbunătățirea serviciilor de calitate în
domeniul ocupării, consolidarea capacității Serviciului Public de Ocupare de a analiza cerințele de pe piața
muncii conform recomandărilor POSDRU, pentru a acționa strategic în stabilirea modului optim de furnizare a
acestora. Proiectul care implică atît sectorul public, cît și mediul privat și academic se va finaliza în iulie 2014,
este co-finanțat de Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni!”, Domeniul major de intervenŃie 4.1 „Întărirea capacității SPO

pentru furnizarea serviciilor de ocupare “.
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