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Nr. 12222/18.08.2015 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Din respect pentru clienţi : angajatori, persoane în căutarea unui loc de muncă, mass-media, societatea civilă, Agenţia 

Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Harghita, şi-a făcut o prioritate din dezvoltarea serviciilor on-line, 

începând cu octombrie 2013. Prin dezvoltarea acestor servicii se încearcă suplinirea lipsei cronice de personal din 

cadrul sistemului serviciului public de ocupare dar şi eficientizarea relaţiei cu clienţii agenţiei economisind timp 

preţios atât clienţilor agenţiei cât şi salariaţilor acesteia. 

În cadrul acestei vaste operatiuni s-au lansat mai multe servicii din care amintim: 

- Sistemul de încărcare a locurilor de muncă vacante şi a ocupării acestora de către angajatori  (24300 locuri de munca 

incarcate online); 

- Sistemul de vizualizare în timp real a locurilor de muncă vacante de către persoanele în căutarea unui loc de muncă 

(84208 interogări a listei locurilor de munca vacante); 

- Chestionarul de preferinţe în domeniul formării profesionale(5224 chestionare completate) ; 

- Chestionarele de evaluare a competenţelor native pentru domeniile servicii/comerţ respectiv limba engleză (245 

chestionare completate); 

- Sistem de programare online a persoanelor care doresc sa depună cereri de loc de muncă sau cereri de indemnizaţie 

de şomaj (3225 programări realizate); 

- Completarea online a CV-ului în format europass de către şomerii în evidenţă respectiv vizualizarea acestora de către 

angajatori (1867 cv-uri încărcate); 

- Sistemul de analiză online a oportunităţilor de ocupare structurate pe meserii/ocupaţii, sistem folosit de 10 judeţe 

din regiunea Centru şi regiunea Vest (9 analize finalizate şi 8156 chestionare completate online) 
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Din punct de vedere cantitativ utilizarea intensă a acestor servicii este ilustrată de numarul de vizitatori ai siteului 

agentiei noastre (www.harghita.anofm.ro, www.locuridemuncaharghita.ro) care a ajuns la peste un sfert de milion in 

data de 17.08.2015 (250.000), numarul de afişări ajungand la peste 716000. Deşi contorizarea vizitatorilor 

functionează din martie 2009, la 6 ianuarie 2014 (adica aproape 5 ani) numărul vizitatorilor  era de 90.154 (mai puţin 

de 19.000 pe an) iar numărul de afişări era de 134.286. În cele 20 de luni ulterioare numărul mediu lunar de vizitatori 

a fost de 7992 iar cel mediu lunar al afişărilor de 29085.  

Ritmul mediu anual a ajuns la 95904 vizitatori (de 5 ori mai mult decat anterior) iar cel al afişărilor la 349020 (de 12,5 

ori mai mare). 

În continuare instituţia noastră intenţionează să realizeze noi aplicaţii prin care să uşurăm sarcina persoanelor în 

căutarea unui loc de muncă (perfecţionarea unui sistem de monitorizare a potrivirilor dintre locurile de muncă 

vacante şi calificările şomerilor) dar şi a angajatorilor prin refacerea pe principii online a aplicaţiei PISA (prelucrarea 

informatica a subvenţilor angajatorilor) aplicaţie care este folosită de peste 4 ani dar care datorită deselor modificări 

legislative îşi arată deja limitele. 

Dorim să mulţumim tuturor clienţilor care au utilizat aceste servicii, pentru deschiderea arătată şi ne exprimăm 

speranţa că aceste servicii online le-au uşurat cu adevărat misiunea. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

TIBERIU PĂNAESCU 

 

http://www.harghita.anofm.ro/
http://www.locuridemuncaharghita.ro/
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