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DEBIROCRATIZAREA - PRIORITATE
• PRINCIPALELE DEZIDERATE ALE ANGAJATORILOR ÎN RELAȚIA CU ORICE
INSTITUȚIE PUBLICĂ SUNT:
• TRANSPARENȚĂ
• SIMPLITATE – REDUCEREA BIROCRAȚIEI
• RAPIDITATE ÎN SOLUȚIONAREA SOLICITĂRILOR
ATINGEREA ACESTORA REPREZINTĂ UNA DIN PRIORITĂȚILE AJOFM HARGHITA ,
PRINCIPALUL MIJLOC ÎN ACEST SENS FIIND OFERIREA DE SERVICII ON LINE ATÂT
ANGAJATORILOR CÂT ȘI PERSOANELOR ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ

SERVICII ONLINE OFERITE ANTERIOR
• PROGRAMARE ONLINE A PERSOANELOR CARE DORESC SĂ SE
ÎNREGISTREZE CA PERSOANE ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ
• COMPLETAREA DE CHESTIONARE ON-LINE DE CĂTRE ȘOMERI
• COMPLETAREA CV-ULUI ÎN FORMAT EUROPASS DE CĂTRE
PERSOANELE ÎNREGISTRATE
• DECLARAREA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE DE CĂTRE
ANGAJATORI
• GENERAREA DOCUMENTELOR NECESARE OBȚINERII SUBVENȚIILOR
CARE SE CUVIN ANGAJATORILOR ÎN CONFORMITATE CU LEGEA
76/2002 DAR ȘI ALTE ACTE NORMATIVE CA URMARE A ÎNCADRĂRII ÎN
MUNCĂ A UNOR PERSOANE APARȚINÂND UNOR GRUPURI
DEFAVORIZATE (PISA)

APLICAȚIA PISA
• Permite solicitarea și gestionarea online a subvențiilor care se acordă
potrivit prevederilor legale angajatorilor care încadrează în muncă
persoane aparținând unor grupuri vulnerabile
• Prima versiune offline realizată în 2011 în cadrul unui proiect finanțat
POSDRU Covasna + Harghita
• În 2017 luna mai a fost lansată versiunea online (care înlocuia
complet vechea aplicație) PISA 2.0 (web PISA)

Necesitatea modificărilor
• Urmare a modificărilor legislative din vara 2018 și a începerii
implementării proiectelor cu finanțare europeană a devenit necesară
realizarea unui upgrade semnificativ
• Pe de o parte gestionarea distinctă a subvențiilor acordate din bugetul
asigurărilor de șomaj și a celor acordate direct din fonduri europene
• Pe de altă parte implementarea unor posibilități de natură a reduce
efortul birocratic al angajatorului, rapiditatea solicitărilor proprii

PRINCIPALELE ÎMBUNĂTĂȚIRI
• APLICAȚIA A FOST ADAPTATĂ PENTRU UTILIZAREA CONCOMITENTĂ DE
CĂTRE MAI MULTE AGENȚII JUDEȚENE PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE
MUNCĂ – MULTIJUDEȚ
• APLICAȚIA A FOST ADAPTATĂ PENTRU A PUTEA GESTIONA
CONCOMITENT SUBVENȚII ACORDATE DIN MAI MULTE SURSE DE
FINANȚARE (BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ, FONDURI
EUROPENE) - MULTIPROGRAM.
• DOCUMENTELE SE TRANSMIT ONLINE CU APLICAREA PREALABILĂ A
SEMNĂTURII ELECTRONICE DE CĂTRE ANGAJATOR - RAPIDITATE
• DOCUMENTELE SUNT PROCESATE INFORMATIC DE CĂTRE AJOFM,
FUNCȚIONARII UTILIZEAZĂ ÎN PROCESUL DE VERIFICARE – PLATA,
SEMNATURA ELECTRONICĂ

Descrierea funcționalităților PISA 2.1
• Generarea și listarea documentelor necesare solicitării încheierii
convenției pentru acordarea ulterioară a sumelor prevăzute de
legislația în vigoare (SIMPLITATE)
• Vizualizarea online – în timp real – a stării solicitării de încheiere a
convenției pe site-ul AJOFM – printr-un sistem de aprobare backoffice transparent (TRANSPARENTA)
• Generarea documentelor component ale decontului lunar pentru
obținerea sumelor stabilite prin lege, listarea lor și transmiterea lor pe
cale electronică după aplicarea semnăturii electronice calificate
(SIMPLITATE, RAPIDITATE)

Descrierea funcționalităților …
• Vizualizarea online – în timp real- a evoluției decontului (inclusiv a
erorilor care apar la verificare documetelor transmise cu declarațiile
D112) (TRANSPARENȚA)
• Proces de verificare mult mai rapid față de metoda clasică utilizată la
alte agenții județene, timpul de verificare și plata a scazut cu 70-80%
(RAPIDITATE)
• Transmiterea online a documentelor pe care s-a aplicat deja
semnătura electronică calificată din partea angajatorului reduce atât
timpii de transmitere cât și costurile cu expedierea documentelor
(post/curierat/delegat) (SIMPLITATE, RAPIDITATE)

SE POATE ȘI FĂRĂ BANI / PREMIERĂ
• Realizată exclusiv prin efortul propriu al AJOFM Harghita
(programator Horia Chindea)
• Singura aplicație informatică dedicată clienților din cadrul sistemului
Ministerului Muncii și Justiției Sociale în care documentele generate
de client se semnează electronic, se transmit ca atare prin sistemul
informatic și se prelucrează cu utilizarea semnăturii electronice de
către salariații proprii
• Documentele se vor lista doar după finalizarea tuturor pașilor din
procesul de verificare / plată. Se obține automat o arhivă electronică
a documentelor

SISTEMUL DEJA TESTAT
• Până la 10 decembrie 2018, un număr de 890 deconturi lunare au fost depuse
cu utilizarea semnăturii electronice (din rațiuni de siguranță pe perioada
testării au fost depuse și pe hârtie) (337 angajatori – 89% din cei care
beneficiază de subvenții).
• Începând cu 1 ianuarie 2019 se va trece la utilizarea exclusivă a acestui sistem
(fără transmiterea prin curierat, poștă, delegați)
• Au fost organizate 5 întâlniri cu angajatorii pentru prezentarea modificărilor
aduse aplicației la care au participat 181 reprezentanți ai
angajatorilor/contabili.

Pe termen lung …
• Integrarea unei funcționalități prin care angajatorul să fie avertizat că
este necesară eliberarea unei dovezi unui fost șomer care s-a încadrat
în muncă pe parcursul procesului de monitorizare a menținerii locului
de muncă, pe perioada minimă prevazută de lege, documentul
urmând a fi generat cu ajutorul aplicației, semnat electronic de
reprezentantul angajatorului și transmis prin intermediul sistemului ;
• Încarcarea/declararea locurilor de muncă vacante descrise în termeni
de competențe

Planuri pe termen scurt – alte servicii
adresate clienților agenției
• Medierea electronică după meserii / clase de meserii dar și după
competențe
• Cooperare cu alte instituții / organizații care pot sprijini șomerii cu
probleme sociale/ de sănătate/ educaționale inclusiv la nivelul
transmiterii datelor relevante aferente persoanelor pentru care este
necesară intervenția altor organizații dar și a feed-back-ului aferent
venit de la acestea. Modalitate de lucru bazată pe case-management.

Funcționalități deja adăugate pentru șomeri
• Generarea acordului de integrare – instrument de sprijin al șomerilor
de lungă durată.
• Permite generarea lui automatizată, modificarea lui dacă e cazul
• Permite evidența statistică
Acordul de integrare reprezintă un instrument specific de gestionare a
relației AJOFM cu șomerii de lungă durată (pe bază de contract) prin
care se încearca responsabilizarea , mobilizarea acestora în sensul
integrării lor pe piața muncii

