
 
 

  

 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007 – 2013 -  Investeşte în oameni!  
Axa prioritară 4: „ Modernizarea Serviciului Public de Ocupare” 
Domeniul major de intervenţie 4.1: „ Întărirea capacității SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare” 
Titlul proiectului:”Tracking Task-Serviciu electronic de gestionare si monitorizare a relațiilor interdepartamentale din cadrul 
SPO” 
Contract: POSDRU/123/4.1/S/127548 

 

31.08.2015 

Comunicat de presă – eveniment închidere proiect  

 POSDRU/123/4.1/S/ 127548 

 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Munca organizează în cadrul proiectului 

”Tracking Task-Serviciu electronic de gestionare si monitorizare a relațiilor interdepartamentale din 

cadrul SPO” -  implementat în parteneriat cu SC IT SYSTEMS INTERNATIONAL SRL, conferinta de 

inchidere a proiectului ce va avea loc marti, 01.09.2015, începând cu ora 10.00, la Hotel 

Yesterday, situat în str. Economu Cezarescu nr 8, sector 6, Bucuresti. 

  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”.  

Proiectul a implementat o soluție informatică informatică dedicată exclusiv Agentiei Naționale 

pentru Ocuparea Forței de Muncă, ce va facilita și optimiza activitatea de zi cu zi a angajaților prin 

gestionarea relațiilor interdepartamentale, cu funcționalități de management al sarcinilor de serviciu 

pentru personalul Serviciului Public de Ocupare. Aplicația informatică are la bază o analiză riguroasă 

a nevoilor Serviciului Public de Ocupare, în urma organizării în cadrul proiectului a unor evenimente 

cu scopul de colectării  informațiilor. 

În cadrul conferinţei de inchidere ne propunem prezentarea rezultatelor obţinute şi a 

indicatorilor atinși după 20 luni de implementare. Proiectul se va finaliza în data de 05.09.2015. 

Conferinţa de final va fi urmată de o conferinţă de presă la care vor participa reprezentanţi ai 

ANOFM şi ai partenerului. 

 
 
 
 

Contact: 
Irina Perșa, Manager de proiect, 

Tel: 021 3110773 
www.tracking-task.ro 

 

 
 

 

http://www.tracking-task.ro/

