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Conferința de închidere a 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 împreună cu Soft Business Union SRL, în 

calitate de partener, au organizat conferinţa de închidere a proiectului “Acțiunea: Prepaid! - Soluție de 

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

de șomaj”. Acţiunea face parte din activitatea 3 ”Informare şi publicitate – promovare proiect”, 

subactivitatea 3.8 “Organizare eveniment închidere proiect”, respectiv 3.4 “Conferințe de presă”. 

 

Pe parcursul a trei zile au fost desfăşurate evenimente moderate de către managerul de proiect, de 

reprezentanţi ai partenerului cât şi ai consorţiului. Pe parcursul conferinței a fost prezentat conţinutul 

proiectului, rezultatele precum și sistemul informatic implementat. A fost evidenţiată din nou necesitatea 

unei colaborări cât mai strânse, sub formă continuă, cu toate Agențiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă. 

 

            La finalul conferinței a avut loc un dialog cu participanții privind sistemul informatic implementat. 

Acest sistem informatic constă într-o modalitate alternativă a încasării indemnizației de șomaj de către 

persoanele în căutarea unui loc de muncă. Numărul mare de întrebări punctuale, precum și interesul celor 

prezenți în a pătrunde esența proiectului, a dovedit faptul că instituțiile  sunt deschise către noi căi de lucru 

menite să ușureze mecanismele de operare în ceea ce priveşte plata indemnizației de șomaj. 

 

La evenimente  au luat parte: reprezentanți din partea beneficiarului, ai partenerului, ai consorțiului 

furnizorul sistemului informatic, invitați de la toate agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă și nu 

în ultimul rând reprezentanți din partea presei. 

 

Proiectul este cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial 

pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa 4 “Modernizarea Serviciului Public de Ocupare” 

Domeniul Major de Intervenție 4.1-„Întărirea capacității SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”. 
 

             

              Date de contact:     

               Constantin Georgescu - Manager de proiect 
Tel.: +4 021 303.98.31 

E-mail: constantin.georgescu@anofm.ro 

Pentru mai multe informații accesați : www.actiunea-prepaid.anofm.ro 
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