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COMUNICAT DE PRESĂ

Dezvoltarea portofoliului de abilităţi şi competenţe profesionale ale
personalului SPO
Proiectul "CompEtent - dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru
creşterea Calităţii şi Eficienţei serviciilor furnizate", continuă în luna februarie 2015
cu noi sesiuni de formare în domeniul evaluării proiectelor, managementului proiectelor,
sănătăţii şi securităţii în muncă şi a resurselor umane.
Aceste activităţi de formare contribuie la realizarea obiectivului general al proiectului prin
creşterea capacităţii personalului propriu de a planifica proiecte de dezvoltare a SPO şi
de a furniza beneficiarilor servicii de calitate şi eficiente, necesare satisfacerii cerinţelor
tot mai complexe ale pieţei muncii.
Ca o noutate, luna februarie a deschis seria sesiunilor de formare profesională cu
tematica “Inspector în domeniul resurselor umane”. Angajaţii Serviciului Public de
Ocupare vor deprinde abilități de informareși documentare pr ivind modificările
legislative din domeniul resurselor umane conform noilor prevederi ale Codului Muncii şi
vor şti să gestioneze corect procedurile necesare activității de resurse umane.
Lectorii programului “Inspector în domeniul resurselor umane” utilizează tehnici şi
metode moderne, transformând cursul de legislaţia muncii într-unul mai accesibil. Pe
lângă alte informaţii, programul oferă participanţilor o bogată cazuistică combinând
cadrul legal cu situaţii concrete din practică.
Cei patruzeci de participanți la cursurile organizate în luna februarie au fost selectaţi din
rândul personalului agenţiilor judeţene de ocupare a forţei de muncă partenere în
proiect.
Proiectul este implementat de Agen
ția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă
Vaslui, beneficiar al finanțării nerambursa bile din FSE prin POSDRU 2007-2013, Axa
prioritară 4 "Modernizarea Serviciului Public de Ocupare", Domeniul major de intervenţie
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POSDRU/124/4.2/S/130703, în parteneriat cu alte şapte agenţii judeţene pentru
ocuparea forţei de muncă şi trei parteneri privaţi.
Cursanții, precum și alte persoane interesate , au posibilitatea înregistrării pe site-ul
proiectului www.proiectcompetent.ro, pentru a fi informa
ți despre cursuri și despre
stadiul implementării proiectului.
Vasiliu Genoveva – expert comunicare şi promovare proiect
Asociaţia Comunitară de Unitate şi Mediere Vaslui
email: asociatie.vaslui@gmail.com; www.proiectcompetent.ro
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