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 Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și partenerul său, societatea IT 

Systems International, derulează proiectul „Tracking Task - Serviciu electronic de gestionare 

și monitorizare a relațiilor interdepartamentale din cadrul SPO”. Proiectul prezintă o 

importanță deosebită pentru Serviciul public de Ocupare, întrucât va contribui la 

modernizarea și eficientizarea activității angajaților săi, prin oferirea unui instrument 

informatic nou, inovator, cu funcționalități de management al sarcinilor de serviciu pentru 

personalul SPO. 

 Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara 4, Domeniu Major de 

Intervenție 4.1.  

 Proiectul se derulează conform graficului activităților și cu respectarea prevederilor 

cererii de finanțare, aflându-se în luna 13 de implementare, din totalul de 18 luni, și se va 

finaliza în luna iulie 2015.  

 Pana la acest moment a fost finalizat portalul Tracking Task, o componentă browser-

based a sistemului, care are o importanță deosebită pentru utilizatorii externi ce sunt 

interesați de informații cu caracter general în relația cu instituția. 

 În urma finalizării primului an de implementare, s-au obținut rezultatele propuse 

dorite, au fost colectate toate informațiile necesare realizării aplicației informatice și a fost 

finalizată componenta de front-office - portalul Tracking Task. Toate informațiile despre 

proiect și etapele de implementare au fost prezentate atât pe site-ul proiectului, 

www.tracking-task.ro, lansat încă din primele luni de implementare, precum și prin 

publicarea de anunțuri în presa scrisă naționaă și prin intermediul comunicatelor de presă. 

Activitățile proiectului se vor succeda într-un ritm accelerat în anul doi de implementare, 

odată cu livrarea soluției informatice și implementarea acesteia în cele 43 structuri SPO. 

Totodată, vor fi instruite 180 de persoane angajate în cadrul SPO în vederea utilizării 
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aplicației la parametri optimi, astfel încât să se obtină rezulatul dorit, și anume creșterea 

performanțelor, eficientizarea sarcinilor de serviciu, creșterea calității serviciilor oferite, 

precum și o mai bună comunicare la nivel național și local.  

 Mai multe detalii despre proiectul ”Tracking Task-Serviciu electronic de gestionare și 

monitorizare a relațiilor interdepartamentale din cadrul SPO” se găsesc pe site-ul web al 

proiectului, www.tracking-task.ro, sau la numărul de telefon 021 / 311.07.73. 

 
 
 
 
 
Irina Perșa  
Manager de proiect 
Agentia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 
irina.persa@anofm.ro  
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