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Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a demarat seminariile de lucru desfășurate în 

cadrul proiectului“Acțiunea: Prepaid! - Soluție de reformare și modernizare a serviciilor SPO prin 

implementarea unui sistem modern de plată a  indemnizației de șomaj” 

 

 Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă,  în calitate de beneficiar,  și   SC Soft 

Business Union SRL,în calitate de partener în cadrul proiectului “Acțiunea: Prepaid! - Soluție de 

reformare și modernizare a serviciilor SPO prin implementarea unui sistem modern de plată a  

indemnizației de șomaj” au organizat în perioada 24 -28 noiembrie două seminarii  de lucru pentru 

o mai bună întelegere a necesităților Serviciului Public de Ocupare în legătură cu funcționalitățile 

sistemului informatic ce va fi implementat în proiect. 

 

La seminarii au fost prezenți reprezentații parteneriatului proiectului, care au prezentat activitățile și 

rezultatele așteptate ale acestuia, precum și beneficiarii direcți , experți în măsuri active de ocupare 

din cadrul SPO, cât și experți TIC. 

  
Creșterea impactului tehnologic în viața de zi cu zi aduce argumente solide prin care activitatea 

desfășurată de către specialiștii din cadrul SPO să se transpună și în mediul electronic , oferind  noi 

instrumente moderne prin utilizarea tehnologiei informației și în ceea ce privesțe plata 

indemnizațiilor de șomaj. 

  

Proiectul își propune să genereze efecte pozitive pe termen lung prin introducerea acestui 

instrument de plată care va genera o creștere a calității serviciilor SPO, o eficientizare a activității 

specialiștilor din cadrul SPO care vor beneficia de resurse motivate și capabile să opereze într-un 

context de lucru mai competitiv, performant și transparent, precum și o mai bună  monitorizare a 

plăților pentru idemnizații astfel încât să se minimizeze orice posibilitate de fraudare. 

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investește în oameni!” , Axa prioritară 4. 

Modernizarea Serviciului Public de Ocupare, Domeniul major de intervenţie 4.1. -„Întărirea 

capacității SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare” şi se derulează în perioada ianuarie 2014 

- iulie 2015. 
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