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         Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca in parteneriat cu Soft Business Union a 
implementat începând cu luna martie proiectul “I.M.M.A. Instrument inovativ de monitorizare a măsurilor 
active de ocupare”  ID 155314 având ca obiectiv general dezvoltarea si îmbunătăţirea procesului de 

monitorizare şi de evaluare a impactului net al măsurilor active de ocupare la nivel național. 
 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 4 “Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, 

Domeniul Major de Intervenție 4.1 „Întărirea capacității SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare. 
 

Implementarea proiectului contribuie la întărirea capacitații SPO, pentru a furniza servicii de ocupare dar 

si o interconectare a actorilor relevanți in vederea urmăririi clienților care, după ce au parcurs întregul proces 
oferit de SPO, finalizat cu ocuparea unui loc de muncă, au încălcat prevederile Legii 76/2002 in ceea ce 

privește acordarea indemnizația de șomaj si a facilitaților pentru angajatori. 
 
 Concret proiectul a implementat un sistem informatic pentru monitorizarea masurilor active. Astfel 

activitatea SPO va fi îmbunătăţită prin experimentarea unei noi dimensiuni a serviciilor oferite, acționând in 

mod activ prin asumarea unui set de instrumente noi si specializate, cu sprijinul si implicarea unei rețele de 

cooperare funcționale cu partenerii si actorii din sistem.  
 

În cadrul conferinţei de închidere ne propunem prezentarea rezultatelor obţinute şi a indicatorilor atinși 
după 10 luni de implementare. Proiectul se va finaliza în data de 31.12.2015.”. 

 
 Evenimentul  va fi urmat de o conferinţă de presă la care vor participa reprezentanţi ai ANOFM şi ai 

partenerului  
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Camelia MIHALCEA, Manager de proiect, 
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