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Material de informare despre activitățile implementate  
în relația cu angajatorii în proiectul  “Functionarul electronic 2.0“ al AJOFM Constanta 

 

În cadrul proiectului “Functionarul electronic 2.0“ cu ID POSDRU/180/4.1/S/154631, se 

urmărește îmbunatățirea sistemului de oferire a serviciilor clienților SPO persoane fizice și 

persoane juridice, format din 2 componente active de tip self-service, Platforma web adaptată 

mediului online și Platforma “Funcționarul electronic” varianta Infochioșc/infotouch, precum și 

o nouă facilitate gazduită de aceeași platformă, destinată gestionării cursurilor de formare 

profesională.  

Platforma sporeste astfel accesibilitatea la serviciile Serviciului Public de Ocupare, care devin 

eficiente și rapide, putând fi accesate în permanență și răspunzând nevoilor tuturor categoriilor 

de beneficiari în conformitate cu obiectivele finanțării Axei 4, DMI 4.1. 

A.J.O.F.M. Constanta în calitatea sa de agentie sprijinita în cadrul proiectului a demarat 

activități de informare specifice implementării proiectului adresate persoanelor fizice și 

persoanelor juridice și furnizorilor autorizați de formare profesională. Au avut loc întâlniri cu 

experții proiectului în vederea analizării și planificării activităților care se vor implementa atât în 

Arad cât și în județul Constanța, stabilindu-se instrumentele de informare care se vor utiliza în 

comunicarea cu clienții SPO.  

Au fost create și distribuite Fișe de informare despre proiect, Fișe de informare despre 

instrumentele self-service, angajatorilor care au interacționat cu experții help desk la sediul 

instituției, aceștia fiind foarte receptivi și interesați cu privire la serviciile self-service dezvoltate.  

Experții help desk soft angajatori au stabilit și creat adrese de e-mail și Skype atât pentru Arad 

cât și pentru Constanța urmând a fi comunicate în perioada următoare angajatorilor informați și 
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contactați, prin care aceștia vor putea comunica și interacționa cu experții help desk în 

eventualitatea unei nelămuriri cu privire la accesare instrumentele electronice. 

Menționăm că activitatea de informare și prezentare a instrumentelor self-service va continua 

și în perioada următoare comunicându-se modalitățile de autentificare și accesare a platformei 

“Functionarul electronic 2.0“ de către clienții SPO persoane fizice și persoane juridice .  

În vederea unei implementări eficiente și în grafic a activităților specifice proiectului, AJOFM 

Constanța se angajeaza in a da curs solicitărilor și a oferi suport experților în furnizarea de date 

și documente necesare facilitând și legătura cu clienții SPO ai județului Constanța.    

Mai multe informații privind “Functionarul Electronic 2.0” se găsesc accesând pagina principală 

a “Funcționarului Electronic 2.0”, www.eangajat.ajofmcj.ro de unde se pot obține mai multe 

detalii despre platformă și proiect. 

Experții help desk soft angajatori vor furniza angajatorilor atât direct la sediul agenției cât și via 

e-mail Fișe de informare cuprinzând aspectele actuale cu privire la noutățile referitoare la 

platformă și accesarea acesteia.  
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