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Instruct iuni de autentificare s i operare instrument 
informatic CHESTIONARE/eSPOR 
Relat ia SPO cu angajatorii – eSPOR  

POCU/801/3/15/139164 

 

Agenția Națională pentru Ocupare a Forțelor de Muncă pune la dispoziția angajatorilor un nou instrument 
informatic  „CHESTIONAR/eSPOR” pentru creșterea gradului de satisfacție a clienților SPO, a diversității și a 

gradului de cuprindere a serviciilor oferite angajatorilor. 

 

Instrument ce va fi accesibil de către angajatori accesând următorul link: 
https://www.anofm.ro/chestionare/index.html unde aveți posibilitatea de a vă autentifica pentru a 

participa la campaniile pentru creșterea gradului de satisfacție a clienților SPO prin completarea 
chestionarelor. 

 

Vă rugăm să acordați atenție sporită secțiunii privind indicațiile de autentificare pentru accesarea 
instrumentului informatic „CHESTIONAR/eSPOR” . 

 

ANOFM va iniția diferite campanii1 , respectiv diferite chestionare ce vor fi active perioade de timp limitate, 
cu scopul de a creșterea gradului de satisfacție a clienților SPO . 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Campanie : perioada de timp în care un chestionar este activ și poate fi completat de către angajatori, este afișată sub lista 

derulată a chestionarelor active.  

 



Versiunea 01/09.2021 
 

2 
 

 

Cuprins 
 

Relația SPO cu angajatorii – eSPOR  POCU/801/3/15/139164 ......................................................................................... 3 

Obiectiv principal .............................................................................................................................................................. 3 

Obiective specifice ............................................................................................................................................................ 3 

Grupul țintă ....................................................................................................................................................................... 3 

Prezentare prima pagină ................................................................................................................................................... 4 

Autentificare ..................................................................................................................................................................... 5 

Accesul în contul privat ..................................................................................................................................................... 8 

Mod de operare completare chestionar ......................................................................................................................... 10 

1.Tipul de întrebarea cu posibilitatea selecţiei unui singur răspuns dintr-o lista derulantă. ......................................... 10 

2.Tipul de întrebarea cu posibilitatea selecţiei unor răspunsuri multiple dintr-o listă de opţiuni. ................................ 11 

3.Tipul de întrebarea cu posibilitatea completării libere a răspunsului în căsuţa text dedicată, maxim 300 de 

caractere. ........................................................................................................................................................................ 13 

4.Tipul de întrebarea cu posibilitatea selecţiei unui singur răspuns dintr-o lista de tip radio. Odată selectată opţiunea 

dorită, aveţi posibilitatea să ştergeţi răspunsul dat şi să răspundeţi din nou. ............................................................... 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Versiunea 01/09.2021 
 

3 
 

1.Relat ia SPO cu angajatorii – eSPOR  
POCU/801/3/15/139164 

1.1.Obiectiv principal 

Modernizarea și adaptarea structurilor Serviciul Public de Ocupare (SPO) de la nivel național și teritorial, 

prin introducerea unor noi servicii/instrumente/sisteme/proceduri/mecanisme care să crească gradul de 

satisfacție a clienților SPO, a diversității și gradului de cuprindere a serviciilor oferite angajatorilor. 

1.1.1.Obiective specifice 

Obiectivul specific 1 

Adaptarea serviciilor dedicate angajatorilor funcție de nevoile acestora, prin elaborarea unui set de proceduri 

simplificate, reducerea proceselor birocratice prin introducerea de servicii online bazate pe semnătura 

electronică în implementarea măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă dedicate angajatorilor, 

respectiv de monitorizare a măsurilor de stimulare a ocupării dedicate șomerilor. 

Obiectivul specific 2 

Creșterea satisfacției angajatorilor în relația cu SPO, prin design-ul și implementarea de noi 

servicii/instrumente/sisteme/proceduri/mecanisme, cu accent pe servicii de mediere a muncii modernizate, 

integrate într-o ofertă coerentă dedicată satisfacerii nevoilor a minim 21.000 angajatori, prin medierea a 

105.000 șomeri înregistrați. 

Obiectivul specific 3 

Dezvoltarea competențelor resursei umane din structurile SPO, prin învățare reciprocă, 

dobândirea/dezvoltarea de noi competențe necesare pentru implementarea strategiei de dezvoltare a 

serviciilor pentru angajatori și furnizarea serviciilor specifice, la nivelul de calitate așteptat de clienții SPO 

prin organizarea de formare profesională sau instruire pentru 568 angajați ai SPO. 

1.2. Grupul țintă 

     Personalul de conducere și de execuție din cadrul unităților centrale și teritoriale ale 

Serviciului Public de Ocupare (SPO), din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României: 

  

905 persoane din aparatul propriu SPO vor fi beneficiarii programelor de formare profesională / 

instruire care să le asigure dobândirea unui plus de competențe în domeniu  

     Instituții ale SPO: 

42 agenții teritoriale, dintre care 40 din Regiuni mai puțin dezvoltate, respectiv 2 din Regiunea 

mai dezvoltată București-Ilfov 

     Agenția Națională pentru Ocuparea a Forței de Muncă (sediul central) 

      Clienți ai SPO actuali și potențiali:   minimum 21.000 angajatori (o medie 500 

angajatori/județ/municipiul București) 
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2.Prezentare prima pagina  

Pentru accesarea instrumentului informatic CHESTIONAR/eSPOR vă recomandăm să folosiți browser-ul Firefox 

MOZILLA. 

La accesarea linkul https://www.anofm.ro/chestionare/index.html Veți fi direcționat către pagina principală afișată 

în imaginea de mai jos:  

 

 

Prima pagina conține informații despre Proiectul eSPOR POCU/801/3/15/139164, butonul Instrucțiuni de 

autentificare și utilizare și meniurile:  

Acasă: pagina principală (https://www.anofm.ro/chestionare/index.html ). 

Despre proiect: oferă informații despre proiectul eSPOR POCU/801/3/15/139164 

Chestionar : oferă posibilitatea autentificării pentru a completa chestionarul activ.  

https://www.anofm.ro/chestionare/index.html
https://www.anofm.ro/chestionare/index.html
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Dacă în perioada respectivă nu sunt campanii în desfăşurare nu veţi putea completa chestionarul, acesta este 

inactiv. 

Vă recomandăm să consultați periodic Instrucțiuni de autentificare și operare, și să acordați o atenție sporită 

procedurii de autentificare și de completare a chestionarelor.  

 

 

 

 

3.Autentificare 

Instrumentul informatic „CHESTIONAR/eSPOR” permite autentificarea angajatorilor înregistrați pe platforma 

Servicii Online Angajatori și a angajatorilor care nu au cont pe platforma Servicii Online Angajatori, dar au d112 

depusă în martie 2021, astfel :  

 

1. Cu credențialele de acces pe platforma Servicii Online Angajatori (angajatorii care au acces la aplicațiile 

Internship și S.E.M.M) respectiv cu CUI și Parola.  

 

Dacă CUI este înregistrat în platforma Servicii Online Angajatori (angajatorii care au acces la aplicațiile Internship 

și S.E.M.M) autentificarea se realizează cu succes dacă introduc CUI (doar partea numerică, fără RO) și parola 

corectă, a se observa în imaginea de mai jos faptul că nu sunt atenționări și la apăsarea butonului albastru 

Autentificare veți fi direcționat către pagina privată, dedicată fiecărui angajator pentru a completa chestionarul 

activ:  
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1.1 Folosiți doar partea numerică a CUI - ului , în caz contrar veți fi atenționat cu  următorul mesaj : Introduceți doar 

partea numerică a CUI-ului, fără RO și nu veți putea continua autentificarea.  

 
 

 

 

1.2. Dacă introduceți spații înainte și după CUI veți fi atenționat cu  următorul mesaj : Introduceți doar partea 

numerică a CUI-ului, fără RO și nu veți putea continua autentificarea.  
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1.3. Dacă introduceți parola greșită veți fi atenționat cu următorul mesaj: Parola nu este corectă! având posibilitatea 

să reîncercați introducerea parolei corecte sau să introduceți un index ANAF aferentă declarației D112 depusă în 

luna martie 2021.  

 

 

2. Dacă CUI NU este înregistrat în platforma Servicii Online Angajatori, va apare mesaj de atenționare Acest CUI nu 

este înregistrat în SEMM  și va apare butonul galben Autentificare cu D112 oferind posibilitatea autentificării 

folosind credențiale CUI și parola INDEX ANAF aferentă declarației D112 depusă în luna martie 2021:  

 
 

 

 

Dacă întâmpinaţi probleme în procesul de autentificare , contactaţi agenţia judeţeana de ocupare a forţei de 

muncă de care aparţineţi.  
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4.Accesul î n contul privat 

Accesul în contul privat al fiecărei firme permite vizualizarea următoarelor informaţii şi funcţionalităţi:  

 

 Butoanele : 

 Deconectare,  

 Completează cod CAEN şi salariaţi , poziţionat în partea de jos  a zonei de informaţii, permite 

completarea/actualizarea datelor referitoare la cod CAEN şi a numărului de salariaţi prin deschiderea 

unei ferestre dedicate, aşa cum este detaliat mai jos.  

 Zona dedicată vizualizării datelor despre firma: Afişează datele firmei referitoare la : Denumire, CUI, 

Judeţul, cod CAEN şi denumirea codului Caen şi numărul de salariaţi.  

 Lista derulantă cu campaniile/chestionarele active: permite selecţia chestionarului activ , pentru care 

solicităm participarea in campaniile de gradului de satisfacție a clienților SPO, a diversității și a gradului de 

cuprindere a serviciilor oferite angajatorilor. 

 Indicaţie privind perioada de completare. 

 Statusul chestionarului selectat: permite vizualizarea numărului de întrebări răspunse din numărul total de 

întrebări, având in vedere faptul că puteţi întrerupe completarea chestionarului în orice moment,  

răspunsurile completate sunt salvate în baza de date li puteţi reveni pentru a finaliza chestionarul atât timp 

cât acesta este activ. După expirarea perioadei chestionarul devine inactiv şi nu mai poate fi vizualizat din 

interfaţa contului privat.  

 Atenţionare privind necesitatea completării informaţiilor firmei: este evidenţiat cu culoarea roşie  următorul 

text: Atenţie! Nu puteţi vizualiza chestionarul pentru ca nu aveţi câmpurile CAEN şi-sau Număr salariaţi 

completate. Această atenţionare se activează în cazul în care cel puţin unul din câmpurile respective nu sunt 

completate.  
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Accesaţi butonul galben pentru a completa-actualiza câmpurile dedicate codului CAEN şi numărul de salariaţi şi 

ulterior salvării acestor informaţii chestionarul va fi vizibil pentru a putea fi completat.  

Completarea-actualizarea  câmpului CAEN :  

În primul câmp introduceţi un cuvânt cheie sau codul CAEN şi apoi în al -2-lea câmp selectaţi din lista derulantă, 

opţiunea dorită.  

 

Completarea-actualizarea  câmpului Număr salariaţi :  

Câmpul număr salariaţi este câmp obligatoriu , verificaţi ca numărul să reflecte realitate şi actualizaţi dacă este cazul. 

Apoi apăsaţi butonul Salvează.  
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Dacă nu doriţi ca modificările să fie salvate , apăsaţi butonul gri Închide.  

 Zonă dedicată afişării chestionarului activ: Afişează întrebările chestionarului ce pot fi salvate pe măsură  ce 

răspundeţi la fiecare întrebare în parte cu posibilitatea revenirii la chestionar în cazul în care nu aţi finalizat 

chestionarul de completat şi bineînţeles atât timp cât chestionarul-campania este activă. De asemenea aveţi 

posibilitatea ştergerii răspunsului oferit iniţial şi selectarea unui alt răspuns.  

 

 

 

 

 

5.Mod de operare completare chestionar 

 

Modul de completare a chestionarelor depinde de tipul întrebării, astfel veţi întâlni câteva tipuri de 

întrebări ce se repetă şi ale căror variante de răspuns pot sau nu, să activeze alte câmpuri text, de 

completat mod  facultativ. Prezentăm câteva tipuri de întrebări după cum urmează: 

5.1. Tipul de întrebarea cu posibilitatea selecţiei unui singur răspuns dintr-o lista derulantă.  

 

 

La selecţia unui răspuns afirmativ aveţi posibilitatea salvării prin accesarea butonului salvează şi ulterior, în 
cazul în care v-aţi răzgândit aveţi posibilitatea ştergerii răspunsului dat, pentru a putea selectat alt 
răspuns.  

La selecţia unui răspuns negativ se vor activa alte 2 căsuţe text cu completare opţională a acestora, prin 
care vă sunt solicitate informaţii detaliate cu scopul de a identifica nevoile angajatorilor. 
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5.2. Tipul de întrebarea cu posibilitatea selecţiei unor răspunsuri multiple dintr-o listă de 
opţiuni.  

 

Odată selectate opţiunile dorite, aveţi posibilitatea să ştergeţi răspunsurile, de asemenea dacă se 
selectează acelaşi răspuns de 2 ori veţi fi atenţionat de această operaţiune prin apariţia unui banner roşu 
cu textul     Aţi mai selectat o dată această opţiune !   
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Unele răspunsuri selectate, vor activa căsuţe text  cu completare opţională, facultativă a acestora, prin 
care vă sunt solicitate informaţii detaliate cu scopul de a identifica nevoile angajatorilor. 
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5.3.Tipul de întrebarea cu posibilitatea completării libere a răspunsului în căsuţa text 

dedicată, maxim 300 de caractere.  

 

5.4.Tipul de întrebarea cu posibilitatea selecţiei unui singur răspuns dintr-o lista de tip radio. 
Odată selectată opţiunea dorită, aveţi posibilitatea să ştergeţi răspunsul dat şi să răspundeţi din nou.   
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